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Didjeridu är ett idag välkänt instrument över hela världen men dess ursprung 
bland aboriginska klaner i Arnhem Land är det få som känner till. 

Den aboriginska kulturen, instrumentet didjeridu och Australien har i 
drygt 20 år varit en stor passion i mitt liv. Hittills har jag genomfört fem 
rundresor i Australien och sex världsturnéer tillsammans med den abori ginska 
gruppen The White Cockatoo Performing Group. Jag har blivit upptagen i 
det aboriginska familjesystemet och blivit tilldelad ett så kallat Skinname vid 
namn Bangardi och jag tillhör Yirritja Moiety. Jag har bevittnat tusenåriga 
initieringsceremonier, vandrat i bushen med aboriginer och tillverkat instru-
ment med legenden David Blanasi. Min avsikt med boken är att sprida kun-
skap om instrumentet didjeridu och den aboriginska kulturen. 

Författaren: Lars Wallin

Förord
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Arthur Persson
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Ett gammalt fotografi

Det var ett gammalt fotografi hemma hos mina morföräldrar Dota och Tyra 
Wallin i Hunnebostrand som tidigt i barndomen väckte min nyfikenhet på 
Australien. På den svartvita bilden poserade en stolt och uppklädd man, min 
mors farmorsbror Arthur Persson. År 1900 rymde han från ett skepp genom 
att hoppa överbord och simmade iland vid Port Adelaide. Efter några års 
guldgrävande i Australien flyttade Arthur vidare till Nya Zeeland och han 
återsåg aldrig mer sitt fosterland. 1974 flyttade grann familjen till Perth och 
jag kommer ihåg hur spännande det var när vi fick brev som postats i Aus-
tralien. 

1977 köpte jag skivan ”I’m Stranded” med den Australiska gruppen The 
Saints. Vetskapen om att de kom från andra sidan jordklotet gjorde musiken 
ännu mer spännande. Musik har alltid varit ett av mina stora intressen så när 
Australien vid mitten av 80-talet stoltserade med den hetaste rockscenen och 
band som Hoodoo Gurus, Hunters & Collectors och Lime Spiders mfl växte 
drömmen om att åka dit. 

Intresset för den aboriginska kulturen och instrumentet didjeridu väcktes 
1987 i samband med att svensk television visade dokumentären ”Blackfella 
whitefella tour”. Filmen handlade om rockgruppen Midnight Oil och den 
aboriginska gruppen Warumpi Bands gemensamma turné bland aborigin-
ska byar i norra Australien. Legenden och innovatören Charlie McMahon 
spelade didjeridu tillsammans med The Oils och efter programmet var jag 
helt begeistrad. Ljudet av didjeridu i kombination med bilderna från byarna, 
folket och naturen gjorde ett starkt intryck på mig och jag beslutade mig för 
att resa dit. 

Australien
Efter en höst fylld med extraarbete hade jag och min jobbarkompis Thomas 
Olsson äntligen samlat ihop tillräckligt med pengar för att ge oss iväg. Den 
17 januari 1989 lyfte planet från Landvetter och efter en mellanlandning 
med några ljuvliga dagar i Singapore var vi framme i Sydney. Vilken stad! Det 
var kärlek vid första ögonkastet. 

Vi gick på rockkonserter på Kardomah Cafe i Kings Cross, badade vid 
Bondi Beach, drack Victoria Bitter och njöt av pulsen i denna kanske världen 
vackraste stad. Min första didjeriduton tog jag på CB Hotel vid Pitt Street i 
Sydney, detta efter att ha inhandlat ett instrument i en didjeriduaffär i det 
gamla området The Rocks. På instrumentet satt en liten lapp fastbunden där 
det stod att det var tillverkat i Beswick Community av en Marcus Blanasi. Jag 



hade ingen aning om var Beswick låg, och tänkte inte så mycket på det förrän 
jag 12 år senare stod hemma hos didjeridumästaren David Blanasi i Beswick. 
När jag sträckte fram handen för att hälsa på hans son Marcus gick det upp 
för mig att det var han som hade gjort mitt första instrument. Det kändes 
som ett märkligt sammanträffande, en cirkel som slöts. 

Efter några dagars intensivt övande på hotellet i Sydney fick jag äntligen 
igång ljudet. Veckan efter var vi uppe i Surfers Paradise i Queensland där det 
övades ännu mer. Tillsammans med en skotsk backpacker vid namn David 
Anderson (gitarr) begav vi oss sent på kvällen ned till stranden med våra 
instrument för att repetera. Jag kommer fortfarande ihåg lyckokänslan av att 
sitta där under stjärnorna på den öde stranden och höra hur vågorna slog in. 
Vi smuttade på varsin Victoria Bitter och det dröjde inte länge förrän vi hade 
skapat två nyskrivna låtar. Senare samma kväll gjorde vi ett uppträdande där 
vi framförde de två låtar som vi repat in. Publiken var fåtalig på vandrarhem-
met Backpackers Club 26 men konserten blev mycket uppskattad. 
Här inleddes alltså min bekantskap och kärlek till instrumentet didjeridu. 

The White Cockatoo & Lars. Dreaming Festival Queensland 2005
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När jag kom hem till Sverige igen spelade jag didjeridu och sjöng i rockban-
det The Parrots, ett band som jag hade tillsammans med mina vänner Sonny 
Eskilsson, Larre Karlsson, Sune Lorén och Magnus Johansson. Det skulle 
dock dröja några år till innan det började röra på sig bland den Svenska did-
jeriduscenen. 

Bailey, McMahon och Blanasi
Internet hade ännu inte fått sitt genombrott så jag hade ingen koll på vilka fler 
än jag själv som spelade didjeridu i Sverige. 1995 bildade jag tillsammans med 
Lars Weding, Dan Persson och Magnus ”Holger” Holmén bandet TribeLars. 

1997 och 1998 var jag med på Alan Dargins kurser i Falun, något som var 
otroligt lärorikt och inspirerande. 

1997 bildades Skandinaviska Didgeridoo Föreningen där jag blev invald i 
styrelsen. Nu fanns det äntligen ett nätverk med didjeriduspelare i Sverige. 

1999 kom jag via Randy Graves i kontakt med den aboriginska gruppen 
David Blanasi & The White Cockatoo Performing Group som jag bjöd in 
till Sverige och som jag sedan dess har turnerat tillsammans med över hela 
världen. 

Tillsammans med Skandinaviska Didgeridoo Föreningen har jag har varit 
med om att arrangera ett antal festivaler och jag har på egen hand arrangerat 
flera konserter med anknytning till Australien. 

Till min stora glädje har jag haft de tre australiska artister som betytt mest 
för mig på besök i Uddevalla, Chris Bailey från The Saints, Charlie McMahon 
och David Blanasi.



Darryl  Dikarrna Brown, Luxemburg 2005
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Darryl Dikarrna Brown
”The first Mago came from Croker Island, long time ago, dreamtime.” Ma-
gomästare i The White Cockatoo Performing Group.

Trevor A. Jones
”The didjeridu is a unique and astonishing achievement that deserves to be 
widely recognised and respected wherever artistic accomplishment is va-
lued.” 

Mandawuy Yunupingu 
”Cherish the sound, for it is the sound of Mother Earth.”
Sångare i Yothu Yindi. 

Milkayngu Munungurr
”I just want to say that people should respect yidaki. Because of where it co-
mes from, where it originated. Don’t make it or use it for bad reasons. Respect 
it. Don’t make fun of it. Play for fun, to entertain. Use it, and keep it, and 
respect it always”.

Okänt instrument
Vid mitten av 1980-talet var didjeridu fortfarande ett så gott som okänt in-
strument för de allra flesta utanför Australien. Dess ursprung bland aborigin-
ska klaner i Arnhem Land kände nästan ingen till. Instrumentets popularitet 
ökade dock vid denna tidpunkt lavinartat i samband med att turisterna bör-
jade vallfärda till Australien. En av de bidragande orsakerna till att resandet 
ökade var de då omåttligt populära filmerna om ”Crocodile Dundee”, plötsligt 
gick folk omkring och sade ”G’day” till varandra över hela världen. Många 
av resenärerna köpte med sig ett instrument hem som souvenir och det är vid 
den här tidsperioden som instrumentets popularitet inleds både i och utanför 
Australien. Vid mitten av 1990-talet inleddes nästa stora didjeriduvåg, och det 
arrangerades nybörjarkurser och konserter i nästan varje stad. Anledningen var 
att den rörelse som något slarvigt kom att kallas ”New Age” växte sig allt större. 
Det som många sökte var inspiration och kunskap från gamla kulturer, däri-
bland från den äldsta kvarvarande av de alla, den aboriginska kulturen. Intres-
set var stort för healing och meditation och hur instrumentets ljudvibrationer 
kunde påverka kroppen. 

Didjeridu
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Första kontakten
När internet i slutet av 1990-talet på allvar blev tillgängligt för allmänheten 
och tusentals hemsidor om didjeridu publicerades så hade instrumentet på 
rekordkort tid gjort en makalös resa. På drygt tio år etablerade och spred sig 
instrumentet från Arnhem Land ut över hela världen. Förmodligen har inget 
annat instrument gjort en liknande resa på så kort tid. I dag vet de allra flesta 
hur en didjeridu låter och man känner säkert till någon som spelar på sin 
hemort, detta var vi än befinner oss i världen. Att svara på frågan om vem 
av oss nordbor som var först med att få lyssna till en didjeridu förblir nog 
omöjlig att svara på, kanske var det någon guldgrävare som utvandrat och 
sökt sig norrut mot Pine Creek runt 1870-talet? 

1623 klev Holländska sjömän iland vid Arnhem Lands kust, dessa är de 
första européerna som hade en teoretisk möjlighet att lyssna till tonerna av 
en didjeridu. Skeppet de anlände med hette ”Arnhem”, därav namnet på 
det område som den upptäcksresande Ludwig Leichhardt år 1845 döpte till 
Arnhem Land. Några år tidigare, 1616, var holländarna iland på den Aus-
traliska västkusten vid Shark Bay och redan 1606 kartlade den holländska 
besät tningen på skeppet ”Duyfken” delar av Carpentaria bukten. Det kan 
tänkas att denna tidiga besättning stötte på någon aboriginsk grupp vid 
Arnhem Lands östra kust, och fick lyssna till didjeridu.

1516 hade Portugiserna en bosättning på Timor som ligger väldigt nära 
Australiens kust. Man vet inte om Portugiserna var iland vid Australiens 
norra kust. Det sägs att det fanns gamla kartor i Lissabon som nämnde ett 
land i söder, ”Java La Grande”, men kartorna förstördes dock vid en kraftig 
jordbävning 1755.

Den allra första kontakten med utlänningar för de aboriginska folken 
i Arnhem Land tros ha ägt rum för drygt 500 år sedan. Besökarna var då 
indonesiska köpmän och fiskare, så kallade Makassarer som kom från det 
område som idag är Sulawesi i Indonesien. Dessa möten finns än idag beva-
rade i många av aboriginernas sånger och berättelser. Makassarerna återkom 
regelbundet till Australiens norra kust och stannade ibland i flera månader, 
oftast i samband med regnperioden innan de återvände hem med sina varor 
bestående av sköldpaddsskal, sandelträ och trepang. Det finns även berät-
telser om att aboriginer ska ha rest med till Indonesien för att sedan året 
därpå återvända till Australien. Kulturella utbyten skedde och aboriginerna 
i Arnhem land byggde bland annat kanoter och pipor på samma sätt som 
makassarerna. 
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Svenska Expeditioner
Den svenske zoologen Daniel Solander var 1770 tillsammans med James 
Cook och de övriga i besättningen på skeppet ”Endeavour” bland annat iland 
vid Queenslands östkust, fast då hade bruket av instrumentet enligt de allra 
flesta inte hunnit sprida sig dit. Solander fick därför med största sannolik-
het aldrig chansen att höra eller se någon didjeriduist. En av de tidigaste 
svenska beskriv ningarna av instrumentet som jag har stött på är i Erik Mjö-
bergs bok ”Bland stenåldersmänniskor i Queenslands vildmarker” utgiven 
1918 på Bonniers Förlag. Här kan man på sidorna 511 och 512 läsa följande. 
”Som det utpräglade musiksinnet ju karaktäriserar de mer förfinade och av-
ancerade människorna, kunde ju á priori väntas, att de primitiva svarta från 
Australiens vidder ej skulle utmärkas av något mer prononcerat musikaliskt 
sinne. Så är ej fallet. Deras spirande krav på musik och toner inskränka sig 
till det enklast tänkbara. De få instrument, de betjäna sig av för att fram-
bringa toner, bestå av ett slags ihåliga grenar, mot vilkas övre ihåliga ände 
man blåser”. Erik Mjöberg genomförde två Australienexpeditioner, den första 
huvudsakligen i Kimberley i västra Australien, och den andra i Queensland 
dit han reste endast några månader efter det att han kommit hem från den 
första expeditionen. Den första boken om expeditionerna ”Bland vilda djur 
och folk i Australien” utgavs 1915 på Bonniers. Båda böckerna är väldigt in-
tressanta även om språket och värderingar är kraftigt präglade av den tidens 
ideal och rasistiska åsikter. Mjöberg berättar i båda böckerna detaljerat om 
begravnings- och initieringsceremonier som han bevittnat. Förutom att stjäla 
heliga aboriginska föremål skändade och stal han, som det var brukligt förr 
i tiden tyvärr även ett flertal skelett. Skelett som han samvetslöst lurade till 
sig genom att smyga tillbaks efter ceremonierna som han varit inbjuden till. 
Skeletten smugglades sedan med hem till Sverige. Glädjande nog återbörda-
des skeletten från Etnografiska museet i Stockholm till Australien den 30 
sep tember 2004. Det övriga materialet bestående av bland annat churingas 
och dödsben finns idag bevarat och visas med tillstånd av aboriginerna upp 
hos Folkens Enografiska Museum i Stockholm. 

Äldsta inspelningarna
En intressant detalj från den första expeditionen är att en av deltagarna, 
Yngve Laurell, 1911, gjorde fältinspelningar med en fonografcylinder hos 
Barambafolket i nordöstra Australien. Jag blev väldigt nyfiken på om det 
före kommit någon didjeridu vid dessa inspelningar, dessa hade i så fall varit 
de äldsta kända inspelningarna någonsin och jag kontaktade därför Etno-
grafiska i Stockholm. Tyvärr visade det sig att det inte förekommit någon 
didjeridu vid inspelningarna, därför räknas fortfarande de inspelningar som 
Baldwin Spencer gjorde 1912 som de allra äldsta. Instrumentet fanns dock i 
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de områden där Yngve Laurell befann sig, så chansen fanns att han skulle ha 
fått uppleva tonerna av en didjeridu. Inspelningarna som gjordes av Laurell 
finns idag bevarade hos Etnografiska muséet.

Vid tidpunkten runt 1900 var det väldigt populärt med reseskildringar i 
Sverige. Corfitz Cronqvist gav 1859 ut boken ”Vandringar i Australien 1857-
1859”. 1891 utgavs av samma författare boken ”På forskningsfärd”. 
Eric Hultman gav 1907 ut ”Bland vildar mer eller mindre” och tre år se-
nare boken ”Bland Australnegrer och guldgräfvare”. För den som vill läsa 
om liknande expeditioner från denna era så gavs det 1889 även ut en bok av 
norrmannen Carl Lumholtz vid namn ”Bland Menniskoätare, Fyra års resa i 
Australien”, utgiven av P A Nordstedt & Söners Förlag. Här berättas det de-
taljerat om ceremonier och intressanta möten med urbefolkningen. Efter sitt 
besök i Queensland berättar Carl Lumholtz på sidan 198 följande: 

”Stundom använder man också ett särskildt musikaliskt instrument. Det-
ta är en något tjock käpp i form af en klubba, arbetad af en hård träsort, som 
gifver starkare klang än ett vanligt trästycke, men det är dock sällan man 
träffar på detta deras enda musikaliska instrument, och jag såg det blott en 
gång vid Herbert River”. 

De första svenska utvandrarna till Australien gav sig iväg 1830, då med de-
stination västra Australien. 1841 emigrerade en grupp hantverkare från Stock-
holm till Sydney. Omkring 1850 reste många svenskar till Australien för att 
gräva guld, då var det staten Victoria som lockade. 1871 fann man guld vid 
Pine Creek i norr, vilket ligger i det område där man traditionellt sett spelar 
didjeridu. Man kan därför anta att flera guldgrävare stötte på instrumentet i 
samband med sina möten med aboriginer. 1835 omnämns för första gången 
instrumentet i skrift. Texten publicerades tillsammans med en tecknad bild 
föreställande en aboriginsk didjeriduist, platsen för observationen var vid 
Raffles Bay i Coburg Peninsula i Nordvästra Arnhem Land. 

Historiska händelser
Detta var innan de vita gett instrumentet namnet didjeridu. T B Wilson 
be skrev i ”Narrative of a Voyage Round the World”, 1835, att ”instrumen-
tet var gjort av bambu och att det var ca 115cm långt, 3.9cm i diameter vid 
munstycket och ca 5cm i diameter i utblåset. Det aboriginska namnet för 
instrumentet var enligt texten ”Ebroo”. 

1846 kunde man läsa följande rader av John Sweatman:
”They have a kind of music instrument made of bamboo pipe about three 

feet long and from one to two inches in diameter from which they draw a suc-
cession of monotonous but not disagreeable notes”. 
(Allen and Corris 1977). 1893 skrev R Etheridge Jr, följande rader: 
”...are made from bamboo lenghts, the diaphragms have been removed, pro-
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bably by dropping live coals down the tubes. Judging by the size, therefore, 
the trumpets are probably made of B. arnhemica. They are all about the same 
length and appear to be very difficult for uninitiated to blow”.

1912 skedde den första inspelningen av didjeridu. Inspelningen gjordes av 
Sir Baldwin Spencer som använde en phonograph och vaxcylindrar. 

1925 beskriver Herbert Basedown instrumentet som en ”didjeridu”, namn-
given efter ljudet från den rytm som Herbert hört och som är typiskt för 
västra Arnhem Land. Han beskrev helt enkelt ljudet i ord, och han tyckte att 
rytmen och ljudet lät som ”did-je-ridu”. (Fakta: Australian Didjeridu Cul-
tural Hub.)

1931, Arnhem land 94 000 kvadratkilometer stort i Norra Territoriet blir 
ab originskt reservat. A.P Elkin nämner följande i en publicering om didjeridu 
”only known in Eastern Kimberley and the northern third of the Northern 
Territory”. 

1953, Första utgåvan av boken ”Arnhem Land Music (North Australia)” 
publiceras av A P Elkin och Trevor A. Jones. Detta efter avancerade forsk-
ningsarbeten i Arnhem Land mellan åren 1946 -53.

1953, Den första kommersiella skivan med traditionell aboriginsk musik 
ges ut. ”Tribal Music of Australia”. Inspelningarna är gjorda av professor A P 
Elkin i Arnhem land och utgiven av Folkway Records. 

1953, Skivan ”Volyme.1. Arnhem Land. Authentic Aboriginal Songs and 
Dance” av A.P Elkin ges ut på ”His Masters Voice”. Därefter följde volym 2 
och 3. Alice M. Moyle och Trevor A. Jones genomför forskningsresor där de 
studerar den aboriginska musiken i Arnhem Land. Resultatet presenteras i 
ett stort antal tidnings artiklar och böcker.

1963, Del ett av fem i serien av skivorna ”Songs from the Northern Ter-
ritory” ges ut av Alice M. Moyle. ”The art of the Didgeridoo” av Trevor A. 
Jones släpps på LP av Wattle Recordings. Detta är första gången som tradi-
tionella rytmer demonstreras av en icke Aborigin. Utgivning av kassetten. 
”Arnhem Land Popular Classics. Field recordings of traditional singing & 
didjeridu by Australian Aboriginal Elders. Beswick Government Settlement. 
N.T.” På kassetten medverkar bland annat legenderna David Blanasi och 
Djoli Laiwanga. 

Bruket av didjeridu
I minst 2000 år har olika aboriginska folk, klaner och språkgrupper i Arn-
hem land och de närliggande områdena använt sig av instrumentet didjeridu. 
Kanske har de använt det ännu längre? I området finns ett stort antal klipp-
målningar och kvarlämningar som tyder på att aboriginerna har funnits här 
i drygt 60 000 år. Den äldsta klippmålningen föreställande en didjeriduist är 
daterad till att vara ca 2000 år gammal, vilket är det äldsta beviset för bru-
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ket av instrumentet. I övriga Australien har de drygt 600 olika aboriginska 
folken/språkgrupperna inte använt sig av instrumentet. Det finns flera olika 
stavningar av didjeridu, exempelvis didgeridoo, men det har av Australiska 
myndigheter fastslagits att didjeridu är den officiella stavningen. 

De två mest förekommande traditionella aboriginska namnen på instru-
mentet är yidaki i östra Arnhem Land, och mago i västra/centrala Arnhem 
Land. Dessa båda instrument är anpassade till den spelstil som förekommer 
i respektive område och skiljer sig därför åt både vad det gäller utseende och 
karaktär. 

Tidsperioder
När man studerar klippmålningarna i områdena kring Arnhem Land och 
Kakadu National Park brukar man dela in dem i tre tidsperioder: 

1. ”Pre Estuarin” ca 60 000 - 8000 år f.Kr. Klippmålningarna vid den här tid-
punkten i norra Australien domineras av ”Mimispirits” så kallade jord andar 
och andra förtidsvarelser. När sedan polarisen började smälta och världshav-
en steg inleddes nästa tidsperiod. 

2. ”Estuarine” ca 8000 - 2000 år f.Kr. Nu dominerar klippmålningar före-
ställande djur, målade som röntgenmålningar där ryggrad och skelett tydligt 
syns. 

3. ”Freshwater” ca 2000 år f.Kr. I samband med den tredje tidsperioden kan 
man bland annat se klippmålningar föreställande didjeridu spelare. Det är 
vid den här perioden som man känner igen landskapet så som det ser ut 
idag. 

Floder och deltan med sötvatten bildades vid freshwaterperioden, vilket i sin 
tur skapade förutsättningarna för den fauna med träd och växter som idag 
finns i området. Eukalyptusträden och bambun som man skapar instrumen-
ten av trivs i den bördiga omgivningen. Kombination av klippmålningar 
föreställande didjeriduspelare, samt naturförutsättningarna med rikligt av 
bambu och eukalyptusträd tyder därför på att instrumentet är ca 2000 år 
gammalt och härstammar från just freshwaterperioden. 

Västanvinden
Djalu Gurruwiwi, stamäldste övervakare av yidaki i östra Arnhem Land be-
rättar att det var deras förfader Ganbulapula som en gång i tiden, vid platsen 
Gulkula förde instrumentet till Gumatjfolket. 
”Ljudet av yidaki, (didjeridu) och bilma, (slagpinnar) är rytmen och pulsen 
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i historierna om våra ceremonier som länkar oss samman med förfäderna. 
Enligt myten om yidaki anordnades det ett möte med de olika klanerna i 
nordöstra Arnhem Land, för att de skulle se vem av dem som kunde spela på 
instrumentet. Varje klan fick prova, men det var först när Galpu fick chansen 
som ljudet ekade ut över Arnhem Lands landskap. Ljudet färdades ända till 
Goulburn och Croker Island i väst. Längs vägen knöts folk och ceremonier 
samman av ljudet. När vibrationerna nått sin mest västliga plats började Bär-
ra (västanvinden) att blåsa. Tack vare detta är Galpuklanen idag de som är 
ansvariga för instrumentet. De folk vars kultur knöts samman av ljudet och 
vibrationerna sjunger än idag om västanvinden.” 

Vid vissa ceremonier används speciella och heliga instrument som inte får 
bevittnas av sådana som ej genomgått initieringsriterna. Djalu Gurruwiwi sä-
ger att de instrument som är tillverkade av de traditionella ägarna har en själ, 
en själ som länkar varje instrument tillbaks till den allra första didjeridun. 
De övriga instrumenten som är tillverkade av folk utanför Arnhem Land med 
omnejd, både vad det gäller vita samt aboriginer från andra delar av Austra-
lien är att betrakta som ett musikinstrument och inget mer. David Yirindilli, 
stamäldste lagman i Maningrida och tillika sångare i The White Cockatoo 
Performing Group berättade för mig att det var mimiandarna som en gång 
i tiden skapade instrumentet. De visade sedan via sina klippmålningar hur 
det skulle användas. Mimiandarna är så kallade jordandar och var de som 
först levde på jorden. Andarna finns fortfarande kvar och lever nuförtiden 
i klippväggar och i smala grottor, de är till utseendet ca 3 meter långa och 
väldigt smala. 

Ibland kan man höra deras gälla skrik när man vandrar i bushen. Mimi-
andarna målade förr i tiden av sig själva och sina gärningar på klippväggarna 
i områdena kring Kakadu National Park och Arnhem Land. 

Eukalyptus
En didjeridu är traditionellt tillverkad av en eukalyptus stam som blivit ur-
holkad av termiter. Aboriginerna tillverkade förr i tiden även instrument av 
bambu, ett trädslag som var mer lättarbetat än eukalyptus. Att det blev be-
tydligt enklare för aboriginerna att bearbeta eukalyptusträden, efter det att 
de fått yxor tillverkade av stål från de indonesiska sjömännen Makassarerna 
råder det inget tvivel om. Att tillverka en didjeridu nuförtiden inleds vanligt-
vis med att man ger sig iväg ut i bushen i en 4hjuls driven Toyota, detta på 
grund av att de flesta av de träd 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, varpå 
man knackar med fingret för att höra hur stor ihålighet det har, och om det 
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är någon ide att hugga ner det. De som är erfarna hör direkt hur stort hålet är 
bara genom att knacka på trädet. Efter att man samlat på sig ett antal stockar 
inleds arbetet med att man först skalar man bort barken, därefter brukar väg-
garna 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 brukar man leta rätt på ett binäste för att få vax till mun-
styckena, samt 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 betyd-
ligt mörkare än det vi har i Europa. 

Dhuwa och Yirritja
I norra Australien är allt på vår jord, enligt aboriginernas tro, indelat i två så 
kallade moietys (hälfter). Dessa 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. Liknande system men med 
olika namn finns hos de flesta aboriginska folken över hela Australien och 
knyts på så sätt samman med de i norr. Denna uppdelning med två hälfter 
gäller även för instrumenten. I Östra Arnhem land finns det exempelvis två 
olika sorters Yidaki, som vardera tillhör respektive moiety. Skillnaden mel-
lan dessa instrument är att ett Dhuwa instrument oftast är lite längre än 
ett Yirritja instrument. En typisk längd för en Yidaki skapad av Djalu Gur-
ruwiwi, den legendariske mästaren från Galpuklanen, tillhörande Dhuwa, 
är ca 155 cm lång. Vilket kan jämföras med en Yidaki, från exempelvis Dal-
wanguklanen, tillhörande Yirritja där instrumentet vanligtvis är ca 140 cm 
lång. Alltså lite kortare än Dhuwa. 

Det längre Yidaki instrumentet har ofta en lägre tonart, medan en kortare 
Yidaki har en högre tonart. Ett Yidaki instrument är som regel tillverkat så 
att det ska vara lätt att spela övertoner på den, något som flitigt används i 
bunggul (Stil i östra Arnhem Land) rytmerna. 
De något längre Dhuwainstrumenten spelas vanligtvis med lite lösare läppar, 
något som kräver mer luft, vilket gör att rytmerna blir långsammare. Dessa 
långsamma rytmer kallas för ”Den gamla stilen”. De kortare Yirritjainstru-
menten spelas med mer spända läppar något som kräver mindre luft och som 
gör att man därför med lätthet kan spela snabbare och mer komplicerade 
rytmer.

Ljudet uppstår i grova drag ur tre sektioner i instrumentet. Det skarpaste 
ljudet skapas i den övre delen av instrumentet, mellanregistret i mitten och 
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basen i den nedersta delen. Även Magoinstrumenten som används vid gun-
borkrytmerna (spelstil i västra Arnhem Land) i tillhör antingen Dhuwa eller 
Yirritja. 

En typisk längd för en Mago är ca 130 cm och dessa instrument är nästan 
alltid stämda i tonarten F, till skillnad från Yidaki instrumenten som finns i 
varierande tonarter. Att en Mago oftast är stämd i F beror på att sångmännen 
sjunger de flesta av sångerna i den tonarten. Tonarterna för en didjeridu mäts 
som regel mellan A-G, där A, B och G är relativt ovanliga. 

Mago och Yidaki
Mago betyder på Mialispråket nattfågel (Uggla). Förutom att ett Mago 
instrument oftast är kortare så skiljer det sig även åt akustiskt jämfört med 
en så kallad Yidaki från nordöstra Arnhem Land. I väst används inte heller 
övertonen, det så kallade trumpetljudet (Spända läppar) i rytmerna, vilket 
är vanligt förekommande i öst. Det finns flera olika typer av instrument 
både i östra och västra Arnhem Land som används vid olika typer av cere-
monier. 

Bunggulmusiken och rytmerna som används i Öst anses vara betydligt 
mer avancerade och varierande vad det gäller svårighetsgrad än i övriga 
Arn hem Land, något som historiskt vittnar om att man i dessa trakter hos 
Yolngufolket förmodligen har använt sig av instrumentet en längre tid än i 
övriga Arnhem Land. 

Majoriteten av de instrument som skapas i Östra Arnhem Land är gjor-
da av Eukalyptusarten Gadayka (Stringybark E. tetrodonta). Detta är den 
domi nerande eukalyptusarten i området. Även eukalyptusarten Gungurru 
(Woolybutt, E. Miniata) används, men inte alls i lika stor utsträckning. 
Gadayaka används till så stor del som 97%. Man använder helst Gadayka 
av den anledning att den växer med en naturligt stor ”Bell” (klocka), något 
som innebär ett stort utblås på instrumentet, vilket förstärker ljudet till en 
viss del. 

Hos Jawoynfolken, öster om Katherine och i västra Arnhem Land, så 
skapas de flesta instrumenten av Eukalyptusarten Scarlet Gum (E. Phone-
cia). 

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. Rarrkstilen, även kallat ”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 lim, men förr 
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i tiden kunde det vara äggula, koda eller liknande material från naturen. 
Penslar tillverkas av grässtrån där man skalar fram fibrerna i strået. 

Olika benämningar
Det finns enligt professor Trevor Jones ca 45 olika aboriginska benämningar 
för didjeridu, förutom Mago och Yidaki, beroende på vilken by eller vilket 
område man besöker. På Groote Eyland säger man Yiraga. I Kakadu kallas 
det i vissa områden för Garnbak. Exempel på andra namn i olika områden 
är Martba vid Alligator River, Artawirr i Katherine, Kurmur vid Roebourne 
och Wuyimba vid Cobourg Peninsula. 

Instrumentets ursprungliga område är Arnhem Land och hos folken i dess 
närhet. Hos de andra olika aboriginska folken och stammarna i övriga Aus-
tralien, exempelvis i områdena kring storstäderna Sydney, Melbourne och 
Perth, så är didjeridu historiskt sett lika främmande som en panflöjt i tradi-
tionell svensk folkmusik. 

I nordöstra Kimberley, ett område i nordvästra Australien och som är hem 
för bland andra Bardi, Ungarinyin, Worora och Wunambafolken tros instru-
mentet ha kommit först vid början av 1900-talet. Här används det vanligtvis 
endast vid ickereligiösa tillställningar. Musikstilen kallas för ”wangga” och 
precis som i västra Arnhem Land används ingen överton. Spelstilen påmin-
ner starkt om gunbork. 

Aboriginerna i den nordvästra delen av Norra Territoriet, som inkluderar 
Darwin, Port Keats, The Daly River och områdena i dess närhet har även de 
en teknik som är stilmässigt lik den i västra Arnhem Land, dock utan att vara 
lika utvecklad. 

I nordcentrala Arnhem Lands ligger den aboriginska byn Ramingining, de 
traditionella folken här kallas Djinang och Djinba. Här använder man ibland 
övertonen i rytmerna, fast inte på samma snabba sätt som i öst. Den musi-
kaliska strukturen hos Djinang och Djinbaklanen bygger på en repetition av 
grundrytmen med betoning på metronomiska övertonsstötar. 

Nordöstra Arnhem Land är hemlandet för Yolngufolket och här är instru-
mentet utvecklat till det absolut yttersta. I modern tid har gruppen Yothu Yind, 
Djalu Gurruwiwi och Milkay Munungurr haft stor del i att popularisera in-
strumentet Yidaki världen över. På Groote Eylandt är Yiraga instrumenten of-
tast tillverkad av Eucalyptus Tetradonta. Ibland används även Mabunda (Kust 
Hibiskus), samt Aiyangbarda (Eucalyptus Ferrugines). 

Groote Eylandt är ett kulturellt och musikaliskt mångfaldigt område. Fol-
ket kallas för Wanindiljaugwa. Instrumenten är som regel av högsta kvalitet 
och speltekniken på ön är bland den mest avancerade och högst utvecklade i 
hela Australien. Övertonerna används till snabba trumliknande effekter. 
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Folket kring Roper River i södra Arnhem Land kallas för Nunggubuyu 
och här finns ca åtta olika klangrupper vid namn, Mangurra, Murrungun, 
Nundhirribala, Wurramara, Ngalmi, Nunggarrgarlu, Nunggumajbarr, och 
Numamurdirdi. Klanerna är indelade i två moietys, Mandirrija (motsvarig-
heten till Yirritja) och Mandhayung (motsvarigheten till Dhuwa). 

Nunggubuyufolket har nära band med Yolngu i nordöstra Arnhem Land 
samt med Wanindiljaugwa på Groote Eylandt. Användandet av didjeridu 
är inte så väldokumenterat i området men det finns bevis på att det använts 
traditionellt hos vissa av klanerna. 

Vid Mornington Island som är beläget vid Gulf of Carpentaria bor Lardil, 
Yangkal och Kaiadiltfolken. Instrumentet tros ha kommit hit runt 1930, då 
som ett resultat efter besök av missionärernas båt The Morning Star. Instru-
mentet blev så småningom en del av de lokala ceremonierna, spelstilen är 
inspirerade av öst och man använder sig av övertoner, dock utan att vara lika 
avancerad som i öst. De vanligaste materialen för instrumenttillverkning är 
Kurrburu (Acacia sp.) och Ironwood (Erythropleum chlorostachys). 

I Queensland är fynd av äldre didjeridus väldigt sällsynt och instrumentet 
nådde troligtvis områdena i norra Queensland först vid början av 1800-ta-
let.

Bambooman
Didjeridu kallades lokalt för Yiki-Yiki. Med sina drygt 2,5 meter långa in-
strument var dessa betydligt längre än de som traditionellt används i övriga 
Australien. Det finns tyvärr inga kända fältinspelningar med Yiki-Yiki och 
man känner därför inte till detaljerna kring speltekniken och om övertonen 
användes. Spridningen av instrumentet i modern tid har inneburit att till och 
med Arrerntefolket från Alice Springs, där man traditionellt sett inte använ-
der didjeridu, har ett eget namn för instrumentet, Ilpirra. Just detta namn 
tros härstamma från benämningen på deras emu decoy, ett kort rör som man 
slog handflatan mot för att vid jakt på så sätt härma emuns läte. 

Pintupifolket i Centrala Australien kallar didjeridu för Paampu. I norra 
Arnhem Land är även Bamboo ett vanligt förekommande namn för instru-
mentet, och då även om instrumentet inte är gjort av bambu. Något som 
vittnar om att det förr i tiden var vanligast att använda bambu. Faktum är att 
vissa äldre aboriginer som exempelvis David Yirrindili från White Cockatoo 
ofta kallar didjeriduspelaren för ”bambooman”.
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Australien har egentligen två urbefolkningar, aboriginer samt Torres Strait 
Islander. Till Torres Strait Islanders räknas de folk som bor på öarna norr om 
Cape York. Enligt 1996 års folkräkning så består Australiens urbefolkning 
av 352 970 personer, vilket är ungefär 2% av Australiens totala population 
på ca 19 miljoner. 28 744 personer anser sig vara Torres Strait Islanders, och 
10 106 anser sig vara både aborigin samt Torres Strait Islander. 

Den aboriginska kulturen i Australien är mänsklighetens äldsta kvarvaran-
de obrutna kultur. Det är en kultur som trots enorma påfrestningar fort-
farande kämpar för sin överlevnad. Den är äldre än Bibeln och äldre än py-
ramiderna. Det är en kultur som förutom att den innehar världens äldsta 
religion även innehåller en extremt fascinerade uppbyggnad av familjestruk-
tur och avancerade former av konst och musik. Fast varifrån kom de och hur 
levde aboriginerna innan de vita kom? Hur lever de idag? För att finna svar 
på dessa frågor får vi inledningsvis backa drygt 65 000 år tillbaka i tiden, så 
länge bedömer de flesta arkeologerna att de olika aboriginska folken har levt 
i Australien.

Benämningen ”aboriginer” är egentligen ett samlingsnamn för drygt 600 
folk- och språkgrupper med ca 300 olika språk/dialekter utspridda över den 
australiska kontinenten. Folk- och språkgrupper vars kultur och traditioner 
skilde sig åt på samma sätt som exempelvis Sioux- och Apacheindianerna i 
Nordamerika. En del levde i ökenområden, en del i regnskogar och andra i 
områden där det ibland kunde snöa. Ordet aborigin kommer från Latinets 
aborigines och betyder ursprungliga invånare, ab – från och origo – första 
början, ursprung.

Aboriginernas ursprung
De äldsta arkeologiska bevisen för den moderna människans kolonisationer 
utanför Afrika har hittills varit australiska. Fram till 1990 så kunde man med 
hjälp av ”radiocarbon”metoden datera att människor hade befolkat Australien 
och Nya Guinea i drygt 40 000 år. Att man inte kunde datera längre tillbaks 
berodde på de begränsningar som ”radiocarbon”metoden innebar, men med 
ny teknik kan forskarna nu datera betydligt längre tillbaks än tidigare.

1990 rapporterade ett australiskt forskarlag ledda av Richard Roberts och 
Rhys Jones om sina fynd vid Arnhem Lands norra kust där de funnit spår 
av en bosättning som kunde dateras till att vara mellan 50 000 och 60 000 
år gammal. Platsen var belägen mittemot Timor vilket är det närmaste land-
området i den Indonesiska ögruppen. Detta ansågs därför med största sanno-

Australiens aboriginer
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likhet vara den första bosättningen som grundats av aboriginerna. Ännu mer 
dramatiskt blev det när arkeologen Robert Fullagar undersökte klippkonsten 
vid Jinmium i Kimberley. Klippan var prydd av ett myller med skålformade 
mönster, så kallade ”cupules”. I marken under klippan fann man spår av bear-
betad sten som via en ny mätmetod kunde dateras till att vara mellan 116 000 
till 176 000 år gamla. Om dessa siffror stämde så skulle detta vara den äldsta 
kända bosättningen i världen, kanske tre gånger äldre än den i Arnhem Land. 
De nya dateringarna skapade stor uppståndelse världen över, uppståndelsen 
lade sig dock när det senare visade sig att det var beläggning av sandkorn 
från nedfallna stenskärvor som hade producerat de sensationellt gamla date-
ringarna. En datering som alltså visade sig varit felaktig, och när man senare 
analyserade sandkornen kunde man bevisa att den bristande precisionen i 
daterin gen berott på just beläggningen som lurat arkeologerna. Därför är 
fortfarande de ca 60 000 år gamla fynden av bosättningen i norra Arnhem 
Land hittills de äldsta i Australien.

Uppseendeväckande nog så publicerades det nyligen, baserat på flera olika 
dateringsmetoder, fynd av skelett från en anatomiskt modern människa vid 
Lake Mungo i sydöstra Australien som daterats till att vara 65 000 år gamla. 
En av rapporterna visar på att för att kunnat ha levat här för så länge sedan så 
måste de ha tagit sig över havet vid en tidigare lågvattenperiod. Det så kallade 
Lake Mungofolket är därför de äldsta på kontinenten då den förra lågvat-
tenperioden var för ca 80 000 år sedan. För att kunna ta sig över havet vid 
denna period när förhållande var som mest idealiska så krävdes det ändå att 
man med hjälp av enklare farkoster kunde utnyttja havsströmmarna för att 
på så sätt ta sig från ö till ö innan man nådde fram till den australiska konti-
nenten. Förmodligen kunde aboriginerna se det landområde de ville nå, men 
det krävdes ändå kunskap om tidvatten och havsströmmar samt förmågan att 
bygga båtar för att ta sig dit.

Vid en av de kända Bradshaw målningarna funna i Kimberly syns en si-
luett av en båt där man tydligt kan se ett roder eller köl. En del antropologer 
hävdar att det finns stora likheter mellan de aboriginska folken i Australien 
och urbefolkningar såsom Mundafolket i Indien och Veddanfolket på Sri 
Lanka samt Ainufolket i Japan. Kanske levde de i samma områden i Asien 
i samband med utvandringen från Afrika? Människan har ju historiskt sett 
varit nomadiserande och sökt sig vidare, men vad som fick aboriginerna att ge 
sig ut på havet vet ingen. Längtan som många människor idag har av att ge 
sig ut på resor kan mycket väl vara ett arv från våra förfäder. Enligt de veten-
skapliga rön vi känner till idag så står mänsklighetens vagga i Etiopien. För ca 
150 000 år sedan så tros grupper av människor gett sig iväg västerut mot den 
Afrikanska kusten. För ca 135 000 år sedan tror man att vandringarna norrut 
ha inletts genom ett då grönskande Sahara och vidare norrut längs Nilen. 
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För ca 85 000 år tror man att en grupp människor lyckades ta sig över vattnet 
vid inloppet till Röda havet och därigenom nå de södra delarna av den Ara-
biska kusten. För ca 85 000 till 75 000 år vandrade enligt denna teori grup-
pen vidare längs kusterna via Indien till Indonesien, Borneo och södra Kina. 
För ca 74 000 till 65 000 år sedan tog sig människogrupper över havet till den 
australiska kontinenten. För ca 52 000 år sedan i samband med ett varmare 
klimat vandrade människor norrut mot Europa. För ca 25 000 år sedan tog 
sig de folk som vi idag kallar indianer över Berings sund mellan Sibirien och 
Alaska. För ca 18 000 år sedan nådde samma folk Sydamerika och för ca 12 
000 år sedan befolkades Norden. Vi måste dock ännu längre tillbaka i histo-
rien för att finna de allra första som vågade sig ut på långa resor. 

För ca 1,9 miljoner år sedan tros ”Homo erectus” uppstått i Afrika. Denna 
tidiga föregångare till den moderna människan vars fossil man funnit i Ge-
orgien, Kina och på Java tog konsekvensen av sin förmåga att vandra över 
långa avstånd och lämnade tidigt den afrikanska kontinenten. En del före-
språkar faktiskt idén om att det bara skett en utvandring från Afrika, den när 
Homo erectus lämnade den afrikanska kontinenten och att Homo erectus 
därefter ska ha utvecklats till den moderna människan parallellt runtom på 
jorden. Enligt denna och många andra teorier ”tvista de lärde” som man 
brukar säga.

Drömtiden
Frågar man aboriginerna själva var de kommer ifrån så får man till svar att 
de alltid funnits här, ända sedan Drömtiden. En tid som på några av de abo-
riginska språken kallas för Tjukurrpa och Alcheringa. 

”I begynnelsen reste sig förfäderna ur jorden och gav liv till människor, 
djur och natur. De sjöng sin väg över hela världen. De sjöng floderna och 
bergskedjorna. De jagade, åt, älskade, dansade, dödade, vart än deras spår 
ledde fram lämnade de efter sig en slinga av musik. De svepte in hela värl-
den i en väv av sång. Man lärde ut lagar och regler för hur samhället skulle 
fungera. En av lagarna var att jorden var perfekt i sin skapelse och inte fick 
manipuleras. När förtidsvarelserna hade skapat allt gick man tillbaka in i jor-
den. Några sjönk ner i marken där de stod. Andra kröp in i grottor, somliga 
kravlade bort till sina fäderneärvda vattenhål där de en gång fötts, de gick alla 
tillbaka in. Det var alltså under drömmandet som förfäderna en gång i tiden 
kom fram ur jorden och ur havet, till utseendet såg de ut som en blandning 
mellan människor och totemdjur. Genom sina alldagliga aktiviteter såsom 
jakt, konflikter, kärlek, tankar och sånger så skapades berg, vattenhål, grot-
tor, sjöar och allt levande på jorden.”

De vägar som förfäderna följde kallas drömspår eller sånglinjer och genom 
att följa dessa leder som tillhör aboriginernas respektive totemgrupper och ge-
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nom att sjunga de gamla sångerna, berätta de gamla historierna så går man in 
i drömmandets värld och förenas med förfäderna och landskapet. Uttrycket 
drömmandet syftar inte bara på förfädernas ursprungliga skapelseverksam-
het utan också på en tidsdimension som hör samman med nuet. 

Landskapet är som en levande bok, där topografin berättar om ursprunget, 
samtidigt som sånglinjerna som korsar kontinenten är heliga stigar vilka leder 
de initierade till evighetens dimension. Drömtiden kan liknas vid en extra 
dimension av tillvaron, en dimension som har del i tid, rum och människans 
personlighet. Drömtid är allt det, som vi i andra religioner betecknar som 
gudomligt. Tron genomsyrar aboriginernas hela liv och värld. Människor, 
djur, växter och jorden utgör bevis för drömtidens existens. Drömtiden exis-
terar även idag och är lika aktuell som när jorden en gång i tiden skapades. 
Sångerna som förtidsvarelserna sjöng när de skapade jorden finns kvar hos 
aboriginerna och förs vidare generation till generation. Om man kan dessa 
sånger så känner man igen landskapet i naturen och kan använda sången som 
en karta. 
Mycket av aboriginernas konst är även de historier och skapelsemyter som 
kan användas till kartor och historieböcker om man lär sig att tyda dess 
innebörd.

Aboriginsk konst
Överallt i naturen finns spår och berättelserna från drömtiden. Klippor kan 
vara förstenade förtidsvarelser, floderna kan vara spår från regnbågsormen, 
djuren och växter härstammar från förfäderna etc. Klippmålningarna ditmå-
lade av både förtidsvarelserna och aboriginerna berättar om skapelsemyterna, 
jakthistorier, lagar och livet i sig. Naturen är som ett enda stort bibliotek där 
allt finns nedtecknat. 

I Kakadu National Park i norra Territoriet finns det över 5 000 klippmål-
ningar varav flera av dem fortfarande har stor andlig betydelse. Klippmål-
ningarna i Kakadu har sitt ursprung från tre olika tidsperioder med stora kli-
matiska förändringar. Målningarna från den första perioden 60 000 - 8 000 
år f Kr består av de så kallade mimiandarna. Kännetecknande för perioden 
8 000 - 2 000 år f Kr är röntgenmålningarna som detaljerat visar det inre av 
människor och djur. Under den tredje perioden, 2 000 f Kr till nutid före-
kommer flera klippmålningar som beskriver mötet den vite mannen. Denne 
avbildas då ofta med ett gevär eller med båda händerna djupt i fickorna, nå-
got som symboliserar chefen som fördelar arbetet mellan aboriginerna.

De så kallade Wandjinaklippmålningarna i Kimberley föreställer kroppar 
som påminner om människor iklädda långa dräkter samt med en märklig 
gloria ovanför huvudet. Vissa hävdar att de föreställer rymdvarelser som en 
gång varit på besök på jorden. Det märkliga är att en del av målningarna sna-



33

rare påminner om Tassilimålningarna i Sahara än om traditionella aborigin-
ska målningar. De berömda Bradshawmålningarna i Kimberly upptäcktes av 
en slump 1891 av Joseph Bradshaw som försvunnit i samband med en expe-
dition. Enligt legenden så målades figurerna av förtidsfåglar, dessa pickade 
mot berget tills de blödde, därefter använde de sina fjädrar som penslar och 
blodet som färg när de målade figurerna på klipporna. 

Om man betraktar konsten i centrala Australien så finner man den teknik 
som vi idag kallar för dot painting. Ursprungligen skapades dessa konstverk 
direkt i sanden för att efter ceremonin suddas ut. Idag säljs samma konst som 
nu är målad på duk för dyra pengar på exklusiva gallerior runt om i världen. 
Prickmålningarna består av, som namnet avslöjar, ett myller av små prickar 
som tillsammans skapar olika mönster av kartor och berättelser sedda från 
luften. Tittar man noga på en målning så kan man exempelvis se prickar 
som skapar en cirkel, vilket symboliserar en lägerplats, utanför ringen ser 
man ibland ett eller flera ”U”. Detta är en människa sedda uppifrån luften, 
nedersta delen på ”U” är ryggen och överdelen benen. Beroende på vad som 
är målat bredvid ett ”U”, exempelvis ett rakt streck | , så symboliserar detta 
om det på andra sidan är målat ett ”C”, ett spjut samt en bumerang, som då 
symboliseras av ett ”C”. Är det istället ett ”O” målat tillsammans med ett ”I” 
vid ett ”U” så är det en grävkäpp och en träskål som symboliseras, ”O” är då 
en träskål och man vet att det är en kvinna, medan kombinationen ”I” och 
”C” kring ett ”U” är en man. Det finns öppna berättelser i målningarna vars 
innebörd man kan förklara för vem som helst, men lika ofta så finns det även 
dolda berättelser med speciella budskap i målningarna, något som endast 
aborigi nerna kan förstå och tyda fullt ut. 

Regnbågsormen
Regnbågsormen är en kraftfull förtidsvarelse känd hos aboriginska folk över 
hela Australien. Den anses vara en av de äldsta religiösa symbolerna i världen 
och har stor aktning och kraft var den än finns porträtterade.

Regnbågsormen har flera olika namn hos de olika folken. I exempelvis 
Kakadu och på Gundjeihmi kallas den Almudj och på Kunwinjku kallas den 
Ngalyod. Gagudjufolket kallar den Nama’rdeedjurr eller Garranga’rreli, och 
Jawoynfolket kallar den Bolung.

Berättelserna om Regnbågsormen varierar från plats till plats. I Kakadu 
beskriver aboriginerna regnbågsormen som en alltid närvarande och kraft-
full kvinnlig chef, som så länge hon är ostörd vilar fridfullt i ett vattenhål. 
Regnbågsormen är nästan alltid beskriven som kvinnlig och associeras med 
vatten. Hon äter allting utom flygande hundar och ogillar oljud. Om or-
men blir störd och irriterad kan hon orsaka allvarliga naturkatastrofer såsom 
översvämningar och jordbävningar. Vid Ubirr är Regnbågsormen känd som 
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Garranga’rreli (uttalas garr-rarn-gar-ree-lee). I sin mänskliga form kallades 
hon Birriwilk och för länge sedan vandrade hon förbi området tillsammans 
med en annan kvinna letandes efter rötter. När hon passerade Ubirr målade 
hon en bild på klippan för att påminna folket om hennes närvaro. Vistelsen 
vid Ubirr ingår i en del av ett skapelsespår som länkar ihop Ubirr med Mann-
garre, the East Alligator River och flera andra platser i Arnhem Land. Berät-
telserna, klippmålningarna och landskapet är sammankopplat och fungerar 
som påminnelse om vilken moral och vilka etiska koder som gäller i det 
abori ginska samhället.

Musik
Vad det gäller musiken så skiljer sig även den åt runtom i Australien. I Arn-
hem Land använder man sig förutom av sång, dans och slagpinnar även av 
instrumentet didjeridu. Musiken i övriga Australien består vanligtvis av sång, 
dans och slagpinnar med undantag av de norra delarna av Cape York där man 
på senare tid även använder trummor liknande de som Torres Strait Islanders 
använder. Många av sångerna handlar om drömtiden och den andevärld som 
än idag existerar lika starkt som när jorden en gång i tiden skapades. Innehål-
let i de allra heligaste ceremonierna förblir hemliga för alla utomstående, och 
det är endast de äldste som känner till dess fulla innebörd.

Bosättningar
I flera av byarna i Arnhem Land och på andra aboriginska landområden runt 
om i Australien så utövas än idag de urgamla ceremonierna. Här kan man 
på dagarna möta butiksbiträdet, lärarinnan eller bilmekanikern som senare 
på kvällen tagit av sig arbetskläderna och som med målad kropp deltar i en 
corroboree. Här pågår livet med en fot i den gamla världen och en i den nya. 
Det är givetvis inget bekymmersfritt paradis ute i byarna även om livet ofta är 
bättre än i storstäderna och det finns ingen anledning att skönmåla situatio-
nen. Arbetslösheten är hög och husen är ofta slitna och nedgångna. Problem 
med alkohol och droger är något man brottas med varje dag. Fördelen med 
livet ute i byarna jämfört med storstäderna är dock att man lever så nära sin 
ursprungliga kultur som det överhuvudtaget är möjligt i dagens moderna 
samhälle. 

I norra Australien har aboriginerna på ett helt annat sätt lyckats kombi-
nera den nya världen med den gamla, något som mer eller mindre verkar ha 
gått förlorat i storstäderna. Detta gäller även för de allra flesta som valt att 
bosätta sig i mindre städer såsom Katherine, Alice Springs och Darwin där 
alkoholen och drogerna ställer till stora problem. Visst finns det välmående 
aboriginska studenter och yrkesarbetare, men arbetslösheten är drygt 25% 
hög och utanförskapet är påtaglig. De aboriginer som jag känner i Manin-
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grida och i Wugularr bor i hus med två till tre rum. Många av husen är för-
sedda med solceller på taket och de har rinnande vatten och el. Inredningen 
är i regel primitiv och består endast av några madrasser, någon säng, några 
stolar, en tv och ett kylskåp. Familjen är i regel stor och huset delas ofta med 
flera släktingar. 

I de aboriginska samhällena som brukar bestå av några hundra upp till 
tusentalet invånare finns det vanligtvis en sjukstuga, en skola, en butik, ett 
kommunhus med ett art center, samt en enkel bar med stränga alkohol-
restriktioner. I exempelvis Wugularr får man endast köpa 6 burkar öl (Vic-
toria Bitter) per dag, burkar som öppnas innan de serveras och där bartender 
för en noggrann lista över vem som har fyllt sin kvot. Undantaget är fredag 
och lördag kväll då det inte är någon begränsning alls, något som brukar 
resultera i ett rejält sjöslag, helt i stil med vilken svensk stad som helst en sen 
lördagskväll. I Maningrida får man köpa en låda öl i veckan. Sprit och vin 
finns inte till försäljning och får heller inte tas med till byn. Ett stort problem 
under 1980-talet var bensinsniffning men nu är det istället missbruket av 
marijuana och drycken Kava som man försöker få bukt med. 

Vid slutet av 1970-talet så inleddes det som kom att kallas för homeland 
movement, en period då flera aboriginer valde att flytta ut från samhällena 
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och bosätta sig på så kallade outstations. På en sådan här utstation brukar det 
finnas två till fem hus och här lever man nära naturen med tillgång till jakt 
och fiske. Fördelen med att flytta ut i vildmarken var att man kom ifrån pro-
blemen med alkohol och droger samtidigt som man kunde leva mer traditio-
nellt. Intressant är också att det i de aboriginska byarna fortfarande används 
egna lagar och regler lika ofta som de officiella australiska lagarna, vilka båda 
gäller parallellt med varandra. En av de aboriginer som jag känner var efter en 
blöt natt inblandad i ett rejält bråk med sin fru, handgemänget bestraffades 
senare av fruns familj med ett avhugget finger, något som alla parter accep-
terade. Vid vissa brott kan man dömas till att få ett spjut i benet, men även 
dödsstraff kan utdömas. Den vita polisen accepterar oftast det faktum att 
man i byarna utdömer egna bestraffningar och de båda lagsystemen fungerar 
i praktiken sida vid sida.

Redfern
Skillnaden vad det gäller livskvaliteten är milsvid om man att jämför exem-
pelvis Arnhem Land med den ökända gatan Eveleigh Street i området Red-
fern i centrala Sydney. Hit vägrar taxichaufförerna att köra och den vanliga 
Sydneybon vågar som regel inte sätta sin fot här. Området omnämns inte 
heller speciellt ofta i guideböckerna. 

Det bor ca 30 000 Aboriginer i Arnhem Land och ungefär lika många 
i Sydney, de allra flesta i och omkring Redfern. Målsättningen när man i 
mars 1973 presenterade idén om The Redfern Housing Project var att skapa 
något eget för aboriginerna i Sydney. Området var redan då den stadsdel som 
hade flest svarta invånare och var kraftigt förslummat. I Sydney var dessa 
kvarter de enda områdena som aboriginerna var välkomna att bo i. De höga 
hyrorna tvingade dock flera familjer att bo tillsammans med trångboddhet 
som resultat. 

För att råda bot på missförhållandena ville man köpa loss markområdet 
kring Eveleigh, Louis, Vine och Caroline Street. Totalt omfattades 68 hus 
och två fabriker. Planen var att renovera husen, öppna en egen barnavårds-
central samt ett folkets hus för att på så vis skapa förutsättningar till ett eget 
boende för de trångbodda barnfamiljerna, samt för de utslagna och hemlösa. 
Tyvärr så överlevde inte projektet trots att det till en början såg hoppfullt ut. 
Idag drygt 30 år senare är Eveleigh Street återigen förslummat med droghan-
del, fylla och våld som vardagsinslag. 

I februari 2004 drabbades Redfern av stora upplopp, detta efter att en 
aboriginsk pojke vid namn Thomas Hickey försökt cykla ifrån polisen men 
vält och blivit spetsad till döds på ett järnstaket. Detta blev droppen som fick 
bägaren att rinna över. I frustration över sin hopplösa situation präglad av 
arbetslöshet, rasism, fattigdom, korruption och polisbrutalitet gick ungdo-
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marna till attack mot polisen med stenar och bensinbomber. Ungdomarna 
anklagade polisen för att ha jagat och prejat den sjuttonårige Thomas Hickey 
och därmed orsakat hans död. I drygt ett dygn varade oroligheterna som gav 
eko över hela världen. 

Det är en märklig känsla att ena stunden vandra nedför de toppmoderna 
affärsgatorna i centrala Sydney och därefter möta den totala kontrasten i 
Redfern, ett område beläget endast några stenkast från Operahuset. Trots 
att det första jag mötte den förmiddag när jag vandrade ner längs Eveleigh 
Street var ett gäng på drygt tio personer som satt på en trappa och drack 
ur flaskor gömda i papperspåsar så fanns det en värme i området, barnen 
sprang omkring och lekte medan vuxna var på väg till sina arbeten och det 
pågick en vardag även här. Graffittimålningarna på husväggarna i området 
bestående av aboriginsk konst är vacker samtidigt som den skapar en speciell 
stämning. Att det är ett tufft område att leva och växa upp i råder det dock 
ingen tvekan om. 

Arbete
Vad det gäller försörjning så är en stor del av aboriginerna arbetslösa och lever 
på bidrag från staten. Mina vänner Thomas Laiwonga och Rex Wood arbetar 
dock till och från på en liten tegelstensfabrik vid namn ”Mud Brick Factory”, 
en arbetsplats med ca 5 arbetare. Darryl Dikarrna Brown har tidigare arbetat 
som turistguide vid East Alligator River där han körde runt turister med 
båt på den krokodilrika floden. David Lane som också varit med i gruppen 
kör vägmaskin och sköter grusvägarna så att de är körbara i hemområdena. 
David Yirrindilli arbetar som Jungai, en slags aboriginsk sheriff och lagman. 
David Blanasi arbetade förr i tiden precis som så många andra aboriginer som 
boskapsskötare (cowboy). En ordinär vardags/fritidssysselsättning i byarna 
är annars kortspel och jakt. En välbehövlig extrainkomst får många aborigi-
ner genom att tillverka konst, hantverk och instrument som man sedan säljer 
i den lokala gallerian i byn. 

Familjesystemet
I norra Australien så är allt enligt aboriginernas tro indelat i två så kal-
lade Moietys (hälfter), dessa kallas Dhuwa och Yirritja. I de andra delarna av 
Australien så finns det motsvarande system men med andra namn. Systemet 
ser i norr ut enligt följande: Varje Dhuwamoder har Yirritjabarn och Yirrit-
jamödrar har Dhuwabarn. Om man ser det från barnets vinkel så har varje 
Dhuwabarn en Yirrijtamor och en Dhuwafar. Barn som är Yirritja har Dhu-
wamoder och Yirritjafader. När det gäller ceremonier så har de som är Dhu-
wa till uppgift att övervaka så att Yirritjaceremonierna genomförs traditions-
enligt. Vice versa gäller för Yirritja, de är övervakare av Dhuwaceremonierna. 
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Förutom att tillhöra en Moiety så får man även tilldelat sig ett totem, samt 
ett så kallat skinnamn. Det finns åtta manliga skinnamn samt åtta kvinnliga. 
Dessa är i norr uppdelade enligt följande system:

Dhuwa män: Gala, Wamut, Balang, Gammarrang.
Dhuwa kvinnor: Galajan, Wamutjan, Berlin, Gaman.

Yirritja män: Narditj, Bulline, Godjok, Bangardi.
Yirritja kvinnor: Narditjan, Bullinjan, Godjan, Bangardijan. 

Enligt denna familjestruktur så blir man släkt även med dem som inte är 
ens blodsläktingar. Jag själv är Bangardi, på så sätt blir andra Bangardi mina 
bröder och Bangardijan mina systrar. Darryl Dikarrna Brown har Godjok 
som sitt skinnamn och är min farfar, detta trots att han är yngre än jag. 
Geoff Toll, White Cockatoos manager vars skinnamn är Narditj är min son, 
trots att han är äldre än jag själv. På detta vis vävs familjestrukturen ihop av 
farbröder, mostrar, morföräldrar o s v. Aboriginerna har med andra ord ett 
stort socialt trygghetsnät av familjemedlemmar där man stöttar och hjälper 
varandra. Aboriginerna har även ett starkt släktskap med sitt totem och man 
ansvarar för att ens totem överlever, vilket gäller för både djur och natur. 

Det finns som sagt liknande system runt om i Australien, namnen på 
skinnamnen skiljer sig dock, och vissa skillnader finns även i tron och kul-
turen, men de är samtidigt besläktat med de i norr. Enligt det aboriginska 
familjesystemet har jag därför släktingar runt om i hela Australien. Charlie 
McMahon som blev tilldelad sitt skinname i ökenområdena utanför Alice 
Springs visade sig enligt detta system vara min bror. 

De starka familjebanden som lever kvar sedan urminnes tider innebär att 
man alltid delar med sig av sina ägodelar såsom jaktbyte och det nuförtiden mer 
vanliga bytet, pengar. När medlemmarna från The White Cockatoo Perfor-
ming Group kommer hem från sina turnéer utomlands så brukar de int jänade 
pengarna omgående delas ut inom familjen. Såvida man inte satsar på att köpa 
en bil, vilken sedan givetvis får användas av alla inom familjen. Stackars Jack 
hade sparat två turnéers inkomst och 2004 köpt en 4hjulsdriven Toyota. Inte 
långt efter lånade hans barn bilen och körde rakt ned i en översvämmad flod, 
varpå bilen fick motorstopp och strax därefter blev bortspolad. 

Man får enligt lagen inte neka en anhörig att ta del av det man har och vice 
versa. Traditionellt har man aldrig ägt någon mark, istället har marken ”ägt” 
människorna och lagarna har krävt att man sett efter och vårdat den. Det 
fanns inga enskilda hövdingar och ledare som satt på materiella rikedomar, 
istället var det de äldste som med sin djupa kunskap var de som frågades om 
råd och som ansvarade för ceremonier. 
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Aboriginska folk
Exempel på några av de aboriginska folken/stammarna runtom i Australien 
är Yankuntjara, Aranda, Pitjantjatjara, Pintubi, Warlpiri i de centrala delarna 
av Australien. I norra Australien lever Gunbalang, Gunwinggu, Yolngu, Ga-
gudju och Jawoyn. I västra Australien lever bland andra Watjarri, Badimaya, 
Amangu, Nyamal och i södra Australien Kurnai, Ngarigo, Dhurga, Latje-
Latje. I östra Australien lever bland andra Waka waka, Gayiri och Yilba. 
I Tasmanien levde bland annat Peerapper och Tougefolken (observera att 
stavningen kan skilja sig åt). Det finns även vissa skillnader utseendemässigt 
vad det gäller de olika folken. Exempelvis så skiljde sig aboriginerna på Tas-
manien åt från de på fastlandet genom att de var betydligt mörkare i hyn. 

Tasmanien skars av från fastlandet för så sent som ca 12 000 år sedan då 
havsytan steg.

Utländskt besök
Piteåsonen Dr. Daniel Solander var 1770 den första kända svensken att be-
söka Australien. Tillsammans med James Cook seglade han med skeppet 
Endeaovur längs Australiens östkust. 

Det var den 19 april som andre löjtnant Hicks siktade land. Några dagar 
senare, den 28 april upptäckte Cook och besättningen inloppet mellan två 
uddar där det såg ut som om man skulle kunna ankra upp skeppet. Banks 
skildrade det första mötet med Aboriginerna så här: 

”I bränningarna strax innanför södra udden guppade fyra små kanoter, 
och i var och en av dem satt en svarting och harpunerade fisk med spjut. 
Männen var helt och hållet upptagna avsitt fiske, och inte ens när Endeavour 
seglade förbi på en kvartsmils avstånd såg de upp. Inga av dessa infödingar 
hade några kläder, och kvinnan hade inte följt vår urmoder Evas exempel och 
tagit på sig ett fikonlöv.” 

I samband med att Endeavour var nära att förlisa vid den plats som kom 
att namnges till Cooktown vid Queenslands kust så var besättningen under 
en period iland för att genomföra reparationer på skeppet. Under den drygt 
sex veckor långa vistelsen de stannade vid Cook Harbour så fick man kon-
takt med de lokala aboriginerna. Sjömännen var djupt fascinerade över hur 
aboriginerna acklimatiserat sig i sin miljö. Man var också helt ointresserad 
av byteshandel med glasskärvor, speglar, knivar och kläder, något som fick 
James Cook att skriva följande i sin loggbok.

”I själva verket äro de långt lyckligare än vi européer. Då de äro helt obe-
kanta med ej endast de onödiga utan även de nödvändigaste bekvämligheter 
vilka eftersträvas så mycket i Europa, äro de lyckliga emedan de ej känna 
dess användning. Detta förhållande talar enligt min åsikt för att de anse sig 
ha allt som är nödvändigt i livet samt att de ej ha onödiga ting”.
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26 jan 1788
När engelsmännen inledde sin första bosättning i Sydney den 26 jan 1788 så 
uppstod en rejäl kulturkrock. På ena sidan stod världens modernaste industri-
land och på den andra sidan världens äldsta kvarvarande stenålderskultur. 
Landet förklarades som obebott, trots att man visste att här redan fanns en 
urbefolkning. Inledningsvis var instruktionerna från myndigheterna i hem-
landet att behandla urbefolkningen väl, fast i samma takt som de vita in-
kräktarna behövde allt större landområden till bland annat bete och jordbruk 
så blev resultatet något helt annat. När det var som värst fanns det till och 
med skottpengar på aboriginer. Masslakter, mord och våldtäkter där den ena 
grymheten som urbefolkningen utsattes för var värre än den andra blev helt 
plötsligt en del av aboriginernas vardag. 

Förutom att använda skjutvapen så delades det ut förgiftat mjöl, ofta upp-
blandat med arsenik, till de svältande aboriginerna. De vita inkräktarna de-
lade även medvetet ut filtar som var nedsmittade med diverse sjukdomar, nå-
got som var förödande för aboriginerna som inte hade någon motståndskraft 
mot dessa nya sjukdomar som kommit till deras land. 

Landområden togs i beslag och man flyttade på aboriginerna och place-
rade dem på ofruktbara platser, något som förutom svält och tristess även 
innebar att de kom ifrån sina heliga platser och inte kunde utöva de livs-
viktiga ceremonierna. Man placerade även olika rivaliserande stammar/folk 
tillsammans. 

Aboriginer kedjades som slavar med järnkättingar runt hals och ben och 
de som inte avrättades användes ibland under svåra förhållanden som oav-
lönad arbetskraft. På Tasmanien genomfördes något som mest kan liknas 
vid ett folk mord, då så gott som samtliga aboriginer sköts eller fängslades. 

När européerna 1642 upptäckte Tasmanien levde ca 5000 aboriginer som 
jägare och samlare på ön. 1869 kvarstod endast två kvinnor samt en man av 
det aboriginska folk som under många tusen år befolkat ön. De kvarvarande 
var Truganini samt William Lanner och en kvinna vars namn jag inte kän-
ner till. När William Lanner, den siste aboriginske mannen på Tasmanien, 
dog så skar, enligt vad jag läst, läkare från Royal Society of Tasmania samt 
Royal College of Surgeous av kroppsdelar från hans kropp för att användas 
som souvenirer. Huvudet skars av, liksom händerna och fötterna. 

Innan Truganini dog 1876 så bad hon om att få bli begraven till havs. 
Istället för att få sin sista önskan uppfylld så grävde Royal Society upp hen-
nes kropp och ställde ut skelettet på Tasmanian Museum där det blev kvar 
till 1947. Efter protester från allmänheten flyttades skelettet in till en annat 
rum på museet innan det 1976 kremerades och Truganinis aska slutligen 
spreds över havet.
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Aboriginskt motstånd
Allt motstånd mot den vita invasionen bestraffades grymt och skoningslöst av 
de vita. Ofta slaktades både kvinnor, barn och män urskiljningslöst. Samma 
sak hände om utsvultna jägare tog ett får från någon farmare. Det var en 
djupt orättvis kamp när aboriginerna med sina spjut ställdes mot soldater med 
moderna gevär men visst bjöds det på motstånd i form av gerillaliknande krig 
och bland annat en aboriginsk man vid namn Pemulwuy gick till den austra-
liska historien som någon sorts aboriginsk Geronimo (Känd apachekrigare). 

Pemulwuy ledde mellan åren 1790-1802 en motståndsrörelse som om och 
om igen slog till mot de vita bosättningarna runt Sydney. Det bildades en myt 
omkring honom om att han skulle vara odödlig, detta efter att han flera gång-
er sårats allvarligt, men ändå överlevt. Pemulwuy tillfångatogs flera gånger 
men lyckades på något underligt sätt alltid att rymma. Guvernören utlyste till 
slut en belöning på 90 liter sprit till den som lyckades skjuta honom. Om det 
var en fånge som sköt honom skulle denne benådas och få fri hemresa.

1802 sköts Pemulwuy av två nybyggare. Hans motstånd hade dock gjort 
ett starkt intryck på den tredje guvernören i kolonin, Philip Gidley King, som 
skrev följande rader:

”Trots att han var en fruktansvärd plåga för kolonin, var han en tapper och 
självständig karaktär”.

De aboriginska folken fortsatte att utsättas för fruktansvärda illdåd, ibland 
kanske det inte var syftet, men konsekvenserna blev förödande. Jag tänker 
bland annat på när Australien testade kärnvapen i områden som aboriginer 
fortfarande levde och vandrade i. Dessa hade i många fall inte sett skyltarna 
med varningstext som hade satts upp, och i vissa fall hade de inte kunnat läsa 
den engelska texten eftersom de var analfabeter. Nu fick de därför vandra 
omkring i radioaktivt nedfall vilket har resulterat i mängder med dödliga 
sjukdomar. 

Det som hände aboriginerna i Australien var inte unikt i sig, urbefolk-
ningar runt om i världen har i alla tider råkat ut för samma behandling. I 
nord och Sydamerika fördrevs och jagades indianerna. Till och med vår egen 
urbefolkning i Norden, samerna, har råkat ut för liknande behandling. Den 
dansk-norske kungen Christian IV lät 1609 meddela att de som utövade så 
kallade samiska trolldomskonster, till vilket jojken räknades, skulle dömas till 
döden. Den som förmedlade kontakten mellan samerna och gudarnas värld 
var nåjden. När sedan samerna skulle kristnas var det främst mot honom och 
hans redskap, trumman, som kyrkan riktade sin förföljelse. I lag förbjöds 
samerna att inneha trummor och på så vis utöva sin religion. Alla trummor 
skulle brännas. De samiska barnen förbjöds att tala sitt språk när de sattes i 
skolor, och precis som för andra urbefolkningar så bestals samerna på sina 
traditionella landområden.
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De stulna barnen
En av de grymmaste metoderna man använde i modern tid (1930 - 1970) för 
att bli kvitt aboriginerna i Australien var att ta de barn som var lite ljusare i 
hyn och placera ut dessa i vita hem och på missionsstationer. Dessa barn an-
vändes sedan som pigor och drängar i vita hem och på gårdar. De unga abo-
riginska flickorna våldtogs ofta av sin husbonde och när barnen sedan föddes 
stals det direkt från mamman för att placeras ut i ett annat hem eller på nå-
gon missionsstation. Detta är något som flera av de aboriginer jag känner har 
råkat ut för och som givetvis har satt djupa sår. Tom Kelly och David Blanasi 
berättade för mig om hur man i byarna förr i tiden försökte svärta ner barnen 
med lera och aska så att de skulle se svarta ut, när polisen närmade sig. 

Myndigheterna i Australien stal drygt 100 000 aboriginska barn från sina 
föräldrar. Dessa handlingar är enligt FN:s Geneve konvention från 1984 att 
jämställa med folkmord och pågick till slutet av 1960-talet, med enstaka fall 
rapporterade ända fram till 1976. Under drygt två år arbetade organisationen 
”Human Rights & Equal Oppurtunity Commission” med att sammanställa 
den 700 sidor tjocka rapporten ”Bringing them home”. Rapporten visade att 
så gott som varje aboriginsk familj blivit drabbad och den väckte stor upp-
märksamhet över hela världen. 

Det dröjde ända till 1967 innan aboriginerna efter en folkomröstning fick 
medborgerliga rättigheter och rösträtt. 1976 började de första landområdena 
lämnas tillbaka till aboriginer. 1984 lämnades Uluru över till urbefolkning-
en. 1992 vann en aborigin mot staten i Queensland rätten till en del av mar-
ken på en ö i Torres sund. Australien tvingas i och med denna dom att för 
första gången officiellt att erkänna att landet var bebott innan de brittiska 
invandrarna kom. 1993 stiftas lagen ”Native title act”, vilken gjorde det möj-
ligt för aboriginer att ansöka om rätten till landområden som man historiskt 
har anknytning till. 1999 genomfördes en folkomröstning i Australien där 
befolkningen röstade ner ett tillägg som skulle erkänna aboriginernas nära 
förhållande till marken. Samma år fastslår FN att 1998 års mark lag är ras-
diskriminerande. I drygt 30 år har aboriginernas tältambassad funnits som 
monument och påminnelse i Canberra. 

Man brukar säga att aboriginerna lever i ett U-land i ett I-land. Den ge-
nomsnittliga livslängden för aboriginer är 56 år jämfört med 78 för vita. Ar-
betslösheten är ca 25% jämfört med 9% hos de vita. Bidraget aboriginer får 
var fjortonde dag från staten är 350 dollar. 20% av de som dör i polisens 
förvar är aboriginer. Kampen för överlevnad går vidare och trots allt som 
aboriginerna utsatts för så ser de, med en fot i den moderna världen och en i 
den gamla, ut att lyckas.
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Barn i Bolkdjam, 2005

Barn i Oenpelli, 2003
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Arnhem Land musik

Arnhem Land var ursprungligen benämningen på hela det område som är 
beläget norr om Roper river och nedre Victoria river. Det som sedan 1931 
räk nas som ”The Arnhem Land Aboriginal Reserve” ligger i den östra delen 
av det ursprungliga området och är ca 94 000 km2 stort, alltså mer än dubbelt 
så stort som Danmark som är 43 000 km2. Gemensamt för de olika aborigin-
ska folken i Australien är att man fört sina traditioner vidare via berättelser, 
konstverk och olika ceremonier, så kallade corroborees. Ordet ”Corroboree” 
härstammar ursprungligen från östkusten och ett där numera utdött abori-
ginskt språk. Corroboree har dock på senare år fått gälla som benämning för 
ceremonier över hela kontinenten. Ordet sägs betyda: Corro – spela och dansa, 
Boree – sjunga och berätta.

Gunbork, Bunggul och Wanga
Man delar in musiken i Arnhem Land i två delar, så kallade ”öppna” och 
”stängda” ceremonier. De stängda ceremonierna är förknippade med starkt re-
ligiösa restriktioner om vem som får framföra dem och vilka som får bevittna 
dem. Kraften som släpps lös vid de så kallade ”stängda” ceremonier sägs vara 
så stark att den är fysiskt farlig för den som inte är init ierad. Man delar även 
in musikstilen/ceremonierna i två huvudsektioner efter respektive område. I 
östra Arnhem Land kallas stilen för bunggul och i västra för gunbork. Det 
finns ytterligare en stil som förekommer vid den yttre delen av västra Arnhem 
Land och vidare in i östra Kimberley och som kallas wangga. Denna stil på-
minner dock mycket om gunbork. I varje grupp/sektion finns sedan flera olika 
ceremonier. Skiljer öst från väst gör man enklast genom att lyssna på didjeridu-
isten. När det förekommer övertoner eller så kallade trumpetstötar i rytmerna 
är det med största sannolikhet en bunggulceremoni. I nordöstra Arnhem Land 
och i bunggulceremonierna förekommer ceremonier vid namn som exempelvis 
Wadamiri, Djerag och Djedbangari. Ceremonin Djedbangari är en så kal-
lad öppen ceremoni som aboriginska ungdomar ofta framför vid lägereldarna 
och som främst är ämnad för ren underhållning. I västra Arnhem land och i 
gunborkstilen förekommer ceremonier vid namn som Njindi-jindi, Mulara, 
Ngorunngapa, Kunapipi och Ubar. Ibland genomförs gemensamma ceremo-
nier med grannbyarna och på så vis har ceremonier spridits från by till by och 
därefter vidare över hela Arnhem Land. Även om man förknippar bunggul med 
öst så utövas stilen ibland även i väst och vice versa. Ett exempel på spridning av 
ceremonier är när man 1920 upptäckte att Kunapipiceremonin även förekom i 
nordöstra Arnhem Land, dit den kommit från södra Arnhem Land. 
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Ceremonier
Myten och berättelserna om de två Wawilaksystrarna och deras möte med 
Yurlunggur (regnbågsormen) bildar grunden i de fyra ceremonierna Djung-
guwan, Ulmark, Marndiella och tidigare nämnda Kunapipiceremonin. Yu-
rlunggur (regnbågsormen) är i dessa ceremonier symboliserad av ett långt 
blåsinstrument. Jones (1973:269) bedömer storleken på detta instrument till 
att vara ca 2,5 m långt och fyra tum i diameter. Musikern ligger då ned 
och spelar, tonen är dov och ljudbilden består av korta och djupa ljudstötar. 
Vid den så kallade Ubarceremonin i västra Arnhem Land används en stor 
stocktrumma vid namn Balnooknook. Den ihåliga stocken fungerar som 
en trumma vilken man slår kraftiga slagpinnar mot. Stocken representerar 
gömstället för Yirawadbad, giftormen som lurade två aboriginska systrar att 
stoppa in sina händer i stocken varpå de blev bitna. 

Elkin & Jones
Professor A.P Elkin och Trevor A.Jones delar i sin bok ”Arnhem Land Music 
(North Australia)” in musiken i tre huvudgrupper: ”Secular Music”, “Sacred 
Music” och “Secret Music”. Beskrivningarna för de olika grupperna med ex-
empel på tillhörande sångserier är enligt följande: 

”Secular Music” är den musik som framförs till vardags och som kan 
handla om kärleksberättelser, jakthistorier, mötet med tobak etc. Sångerna 
kan exempelvis tillhöra sångserier såsom Djedbangari, Walaka och Nyindi-
yindi. 

”Sacred Music” framförs endast vid speciella tillfällen. Det kan vara delar 
av sångserier såsom Mulara, Djerag, Djarada, Waranggan, och Ngorun-ng-
apa som samtliga har sitt ursprung i drömtiden. Vissa delar av dessa ceremo-
nier kan vara sacred och andra delar secret. Ceremonierna kan till exempel 
tillhöra en begravning, då man förutom att måla stocken som senare ska 
används som kista även målar den avlidnes kropp samtidigt som sångerna 
framförs. Det kan också vara delar av en initieringsceremoni där den unga 
mannen tvingas vandra runt i mörkret i bushen, samtidigt som ceremonin 
pågår inne i byn. Sångarens röst som hörs långt ut i bushen symboliserar då 
byns ande som vakar över den unga mannen. 

”Secret music” framförs på heliga platser som är starkt sammankopplade 
med förfäderna, totemsymboler och moder jord. Här förekommer exempelvis 
sångserien Maraian som är utspridd över stora delar av Arnhem Land. 

Dr Alice M. Moyle
Dr Alice M. Moyle kallar i sina skrifter, ”Aboriginal Sound Instruments” 
och ”Songs from the Northern Territory” de tre huvudgrupperna för “Cult 
songs”, “Clan songs” och “Individual songs”. 
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Huvudgruppernas innehåll och användningsområden beskrivs enligt föl-
jande:

”Cult Songs” är de sånger som kommer från och hör samman med hän-
delser från förfäderna och drömtiden. Dessa är så kallade ”inside songs” och 
används endast vid heliga och hemliga ceremonier som äger rum på speci-
ella platser. I dessa ceremonier följer man sångtexterna och rytmerna exakt 
från generation till generation. Det är inte alltid som didjeridu används som 
ackompanje mang till sångerna, ibland framförs sången tillsammans med en-
bart slag pinnar. De som inte är initierade får inte delta vid dessa ceremonier 
och de förblir hemliga för de allra flesta av oss balanda. 

”Clan songs” ägs och används av olika separata klangrupper. Sångerna 
är associerade med klanegendomar och mytologier vars ämnen är associe-
rade med förfädernas liv och händelser i den del av området där man lever. 
Ibland delar nära besläktade klaner sådana sångserier och deltar då även i 
ceremonierna. Sångerna kan även handla om viktiga historiska händelser i 
det gemensamma området. Mötena med makassarerna finns exempelvis med 
i många av sångerna. Texterna kan även handla om nutid, såsom kärleksmö-
ten och jakthistorier.

”Individual songs” är mer förekommande i västra Arnhem Land där sång-
mannen högaktas för sin förmåga att drömma fram nya sånger. Ett flertal av 
de sånger som The White Cockatoo Performing Group framför drömdes på 
detta sätt fram av sångmannen Djoli Laiwanga. 

Djoli Laiwonga
I drömmen besökte Djoli en gravplats flera nätter i rad där han lyssnade 
på en avliden kvinnas själ som talade till honom via en uggla. Språket var 
inget aboriginskt språk utan ett språk från andra sidan men då Djoli kunde 
se dansarna i sin dröm så förstod han innebörden och berättelserna i sång-
erna. Tillsammans med didjeridumästaren David Blanasi framförde de sedan 
dessa sånger världen över.

Vid en traditionell aboriginsk ceremoni ingår det oftast en eller flera 
sångare försedda med slagpinnar, varav en är huvudansvarig för ceremonin. 
I Arnhem Land ingår det vid de flesta ceremonierna även en didjeriduist som 
fyller på med rytmer. 

Manikays
Musiken och texterna har i tusentals år förts vidare från generation till ge-
neration. Beroende på vilken typ av ceremoni det gällt så kan innehållet i 
texter och rytmerna ibland ha förändrats, det är egentligen endast i de så 
kallade ”inside songs”, de urgamla berättelserna som texterna och rytmerna 
behållits intakta och inte förändrats. I de andra står det ofta sångaren fritt 
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att efter sin förmåga improvisera till en viss del i sångerna. Även didjeridu-
spelaren kan improvisera till en viss del så länge han följer rytmen av sånga-
rens slagpinnar. 

Enligt de gamla berättelserna så vandrade förtidsvarelserna över landet 
och skapade på sin väg olika klaner och folk. Dessa händelser är bevarade 
i så kallade manikays (heliga sånger). Vissa klaner delar samma manikay. 
Respektive manikay ger folken en identitet och historia om sitt ursprung 
och om landområdet där man bor. Även didjeridurytmerna tillhör de sånger 
som man fick av förtidsvarelserna. 

Ensemblen
Den traditionella musikensemblen i ”The Top End” har fyra olika bestånds-
delar. 

1. Sångmannen/männen som har den ledande rollen.
2. Bilma, slagpinnar som används till att skapa rytmer. 
3. Didjeridu som används som ett rytminstrument. 
4. Dansen som representerar den fysiska delen av sången. 

Vissa sånger fungerar som kartor och historieböcker över området där man 
bor medan andra sånger kan handla om vardagshändelser, som kärleks- och 
jakthistorier. Didjeridu används traditionellt sett inte som ett soloinstrument 
utan endast i samband med ceremonier. 

I den så kallade Kunapipiceremonin så använder man sig ibland av bu-
meranger istället för slagpinnar och genom att först slå överdelen och sedan 
underdelen mot varandra så uppstår en betydligt snabbare rytm än med van-
liga slagpinnar. Vid en inspelning av en Kunapipisång så räknades antalet 
slag med bumerangerna på en minut till 320 st. I samband med Lorrkon, en 
begravningsceremoni så används instrumentet enligt Blanasi till att återkalla 
den avlidnes ande för att få denne att komma tillbaka och ta farväl av familj 
och vänner. Anden kommer då för att säga Bobo (farväl) innan den beger sig 
iväg till andra sidan. 

Gunbork stavas ibland kunn-borrk eller gunborg och förekommer tradi-
tionellt öster om linjen vid Adelaide River sydost mot Katherine och vidare 
norrut. Nästan alla sånger inleds med att dansarna och sångarna samlas i en 
ring där man slår på slagpinnarna och ger ifrån sig ett gällt skrik, något som 
ser ut och låter som ett idrottslag som peppar sig inför en match. Därefter 
startar didjeriduisten följt av slagpinnar och sång i nämnd ordning. Det finns 
dock vissa sånger där alla startar samtidigt. Didjeridu kommer nästan aldrig 
in eller avslutar sist. 
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Stilen wangga förekommer traditionellt sydväst om linjen vid South Alli-
gator River och söderut så långt som till Katherine regionen vidare västerut 
in i Kimberley. I wanga använder man sig av en liknande instrument som i 
gunbork. Vanligtvis startar dessa sånger med didjeridu följt av slagpinnar och 
sång. I Kimberley förekommer det ibland en annorlunda ordning, då med 
slagpinnar först, sedan sång följt av didjeridu. 

Bunggul i östra Arnhem Land förekommer traditionellt i områdena ös-
ter om Mann River, vidare söderut mot Mainoru River och sydost genom 
Rose River regionen vidare till Numbulwar. Didjeridurytmerna innehåller 
ofta specifika ord och rösteffekter. Man härmar natur och djurläten såsom 
exempelvis brolgafågelns läte, sköldpaddan och delfinens rörelser etc. Det är 
inte ovanligt att rytmsektioner endast är 20-30 sekunder långa och då fram-
förda i ett mycket snabbt tempo med extremt avancerade rytmvariationer. I 
öst är det även vanligt förekommande att sången fortsätter långt efter det att 
didjeriduisten slutat spela. 

Milkay Mununggurr. Dreaming Festival 2005
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Horrace WallaWalla, David Blanasi, Tom Kelly. Bohusläns Museum 2000

Darryl Dikarrna, Tom Kelly, David Blanasi. Bohusläns museum, Uddevalla 2000
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Kan du köra mig hem?

Jag hade knappt hunnit parkera vid Ödsmålsbrons rastplats när jag fick syn 
på den tyskregistrerade gröna minibussen som svängde av E6:an och sakta 
komma körandes mot mig. Nu var det dags, efter månader av förberedelser 
och planering så visade kalendern den 11 juni 2000. Det pirrade i kroppen 
av nervositet och förväntan, nu skulle jag för första gången få möta den stora 
didjeridumästaren David Blanasi och hans grupp The White Cockatoo Perfor-
ming Group. Hade det varit rockmusik vi pratat om så hade detta varit i klass 
med att få träffa Elvis eller Joey Ramone. David Blanasi hade turnerat världen 
runt sedan 1960-talet och var inte bara Australiens utan hela didjeriduscenens 
stora guru! 

Skjutdörrarna öppnades på minibussen och ut klev gruppens manager Geoff 
Toll. Vi hälsade artigt på varandra samtidigt som Geoff presenterade grup-
pens medlemmar David Blanasi, Tom Kelly, Darryl Dikarrna Brown, Horrace 
Walla Walla, Salomon och David Lane. Jag hälsade alla välkomna till Sverige 
och berättade att det inte var långt kvar att köra och att maten var klar där 
hemma. De hade kört ända från Tyskland så ett leende spred sig över läpparna 
av beskedet att snart vara framme. Geoff hoppade in i min gamla SAAB och 
vi körde iväg mot Uddevalla. David Lane, en av dansarna, fick agera chaufför 
för aboriginerna. Tjugo minuter senare svängde vi in på parkeringen vid Skogs-
lyckans bostadsområde i Uddevalla. Vi hjälptes åt med att lasta ur alla väskor 
och lådor innan vi gick upp till lägenheten. Min fru Sari serverade kyckling, 
ris och kall folköl. Vi hade lagt ut madrasser runt om i lägenheten för gruppen 
att sova på, min egen säng överlät jag till David Blanasi. Vad gör man inte när 
man har en legend på besök? 

Efter maten kokade vi litervis med te, denna av alla aboriginer så älskade 
dryck. Vi satt sedan i vardagsrummet och diskuterade den stundande turnén. 
Geoff frågade efter en stund om de kunde få låna telefonen och ringa hem till 
Australien. David Blanasi ville prata med sin familj för att se så att alla mådde 
bra samt berätta att allt var okej med honom. Geoff slog numret och lämnade 
över luren till David. Efter samtalet kom David tillbaka in i och satte sig i var-
dags  rummet, han berättade att allt var bra hemma. Jag gick efter en stund ut i 
köket för att hämta mer te och såg då till min förskräckelse att telefonluren inte 
var pålagd utan låg lös på bordet, detta efter ett samtal till Australien! Nästan 
ingen av aboriginerna jag känner har telefon hemma så Blanasi visste helt enkelt 
inte hur man avslutade samtalet. Jag minns hur stolt Darryl var när han några 
år senare berättade att han hade införskaffat en egen telefon till sitt hus. Jag fick 
dock ingen gigantisk telefonräkning, samtalet hade som tur var brutits. 



54

Hemlängtan
Geoff berättade att han var orolig över Davids hälsa, den gamle mannen var 
väldigt sliten och trött efter resan i turnébussen. Dessutom hade han på ål-
derns höst börjat bli lätt dement, något som kom och gick. Enda gången jag 
själv märkte detta var tidigt morgonen därpå. Klockan var nog inte mer än 
05.30 och solen hade precis gått upp. Blanasi var på väg ut på balkongen för 
att röka och jag frågade om han ville ha lite morgonte? Det var bara vi som 
var vakna, alla andra låg och snarkade så att huset skakade. Vi satte oss i sof-
fan samtidigt som Blanasi frågade om jag visste var Beswick låg någonstans? 
– Jo, det vet jag väl, svarade jag. Det låg en karta över Australien på bordet 
som jag vecklade upp och pekade ut Beswick på. Blanasi tittade sorgset på 
mig och sa att han längtade hem till sin familj och frågade om jag kunde 
vara så snäll och köra honom hem. Jag fick en klump i hjärtat av medkänsla 
och förklarade att det bara var ett fåtal dagar kvar på turnén och att de sedan 
skulle resa hem till Australien. Blanasi såg lite lyckligare ut över beskedet och 
gick tillbaks till sovrummet för att vila. Några timmar senare satt hela gänget 
och åt gemensam frukost i vardagsrummet och under förmiddagen tittade 
vi på tv och slappade. Tom kikade igenom min skivsamling med aboriginsk 
musik och till sin förtjusning hittade han flera skivor med för honom bekanta 
ansikten. 

12 grader och regn!
Att det var högsommar hade de svårt att förstå, ute var det endast 12°C och 
regn! Jag gick därför igenom min garderob och gav bort ett stort antal jackor, 
byxor och skor så att de inte skulle frysa ihjäl. Det var en märklig syn att se 
dem gå runt i mina gamla kläder resterande delen av turnén. Geoff berättade 
att det här var David Blanasis sista turné utomlands, han skulle inte orka med 
någon mer resa i framtiden. 

Kommande natt skulle gruppen övernatta på det vackert belägna Gustafs-
bergs vandrarhem. Jag hade fått låna en TV och videobandspelare från Stu-
dieförbundet Vuxenskolan som även sponsrade turnén och passade på att 
hyra några videofilmer som jag tog med ut till vandrarhemmet. Innan hade 
vi först besökt den lokala puben Harrys för en gemensam lunch, kanske blev 
den i dyraste laget för det som beställdes in var de största stekarna som gick 
att få tag på samt rödvin och öl, hela matkassan som Vuxenskolan bidragit 
med gick åt på en gång.

Vacker musik
Väl ute på vandrarhemmet så gick Tom och David, mätta och belåtna, och 
lade sig för att vila. De andra valde att titta på video. Jag och Geoff gick iväg 
för att ta en kopp kaffe på Café Snäckan som ligger vackert beläget mittemot 
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vandrarhemmet. Den här helgen hade vi även arrangerat en didjeridufestival 
tillsammans med Skandinaviska Didgeridoo Föreningen. I två dagar hade 
vi huserat hos Yerba Kulturbokhandel som frikostigt lånat ut både lokal och 
trädgård till vårt förfogande. Jag hade bjudit in tre spännande föreläsare, dels 
min aboriginska vän Muriel Olsson som berättade om hur hon som barn 
blivit bortrövad av myndigheterna i Australien, samt författarna Lars och 
Margareta Hammarberg som berättade om sin kommande bok ”Australiens 
aboriginer”. Vi hade under helgen även genomfört SM i didjeridu, samt varit 
ute vid det vackra friluftsområdet Gustafsberg och kastat bumerang. Det där 
med SM gick ut på att man skulle spela så länge som möjligt utan uppehåll, 
Fredrik Claesson från Alingsås vann! 

Nu var det dock dags för festivalens höjdpunkt, och alla tillresta var för-
väntansfulla som barn på julafton inför den stundande kursen med didjeri-
dumästaren. 20 personer kom till Bohusläns Museum för att delta i kursen 
som inleddes med att David Blanasi, Tom Kelly och Horrace Walla Walla 
satte sig på scenkanten och visade prov på hur de spelar och sjunger sina 
traditionella ”Gunbork” sånger. Det var så vackert att jag nästan fick tårar i 
ögonen. Att få se denne gamle legend spela tillsammans med sin sångpartner 
och vän Tom Kelly var oerhört mäktigt. Denna lilla stund är och förblir en 
milstolpe i mitt liv. 

Därefter delade vi upp oss i två grupper i lokalen där vi fick lyssna och 
träna på de aboriginska rytmerna som är typiska för västra och centrala Arn-
hem Land. Det går inte att jämföra en workshop med David Blanasi och 
exempelvis de kurser som Alan Dargin på den tiden gav. Då Alan visade 
prov på svindlande snabba och moderna rytmer så spelade David Blanasi en 
tusenårig gammal stil som för ett otränat öra kanske kunde verka som om 
samma rytm upprepades om och om igen, lyssnar man noga finner man dock 
komplicerade variationer och rytmförändringar. Det var väldigt intressant 
att få lyssna till och lära sig delar av denna musikstil. 

Man kunde inte undgå att fascineras över hur kraftfullt David Blanasi 
spelade, detta trots att han var över 70 år gammal, hans smeknamn var ju 
passande nog ”The Bomb” något som kom sig av det faktum att han spelade 
så starkt. 

Stressad arrangör
Med på workshopen var även den kommande didjeridumästaren Darryl Di-
karrna Brown som hade valts ut av Blanasi att få följa med på turnén för att 
studera och lära sig de traditionella rytmerna och musiken. Geoff höll hela 
tiden ett vakande öga på den gamle Blanasi, han såg att han såg väldigt trött 
och sliten ut och rundade därför av kursen efter ca 2 timmar. Geoff var upp-
riktigt orolig över att något allvarligt skulle ske med den gamle mannen. 
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Vi körde ut gruppen till vandrarhemmet så att de skulle få vila inför kvällens 
stundande konsert. Jag och Geoff reste tillbaka direkt till Bohusläns museum 
för att förbereda inför konserten. Klockan 19.00 skulle entrédörrarna öppnas 
och alla biljetterna var redan sålda. Ca 18.15 var vi ute vid vandrarhemmet 
för att hämta gruppen. Tom låg och sov medan de andra satt i soffan och 
tittade på video. Det var stört omöjligt att få liv i Tom så Geoff gav upp och 
överlät istället åt Horrace att försöka få liv i honom som till slut lyckades. 
Tom hade dock svår huvudvärk, han hade druckit en del öl på eftermiddagen 
och ville helst ligga kvar. Efter mycket om och men lyckades vi till slut få in 
hela gänget i bussen och begav oss in mot centrum. Klockan var ca 18.45 
när David Lane insisterade på att han måste ha cigaretter innan showen. Det 
var här som jag började förstå hur gruppmedlemmarnas mentalitet fungerar. 
Själv var jag rejält stressad över det faktum att jag visste att det stod en massa 
folk som väntade på att få bli insläppta i konsertlokalen samtidigt som jag 
själv var på väg in i en mataffär. Med långsamma steg gick David Lane in i 
affären och med stigande panik fick jag syn på de gigantiska kassaköerna, en 
inte helt ovanlig syn på fredagskvällarna. Till slut fick vi köpt ett par paket 
cigaretter och klev in i bussen igen samtidigt som klockan passerade 19.00. 
Vi var som tur var endast ett par minuter försenade, men som punktlig och 
plikttrogen svensk kände jag mig ändå stressad. Inne i omklädningsrummet 
blandade jag i ordning en dubbeltreo åt Tom samtidigt som gruppmedlem-
marna började måla sina kroppar. 

Traditionsenligt så brukar gruppen bjuda in någon lokal didjeriduspelare 
som gästartist, här föll av naturliga skäl valet på mig. Efter det att jag spelat 
några rytmer så var det dags för The White Cockatoo Performing Group att 
kliva upp på scenen. 

Första konserten
David Blanasi spelade didjeridu, Tom Kelly och Darryl Dikarrna Brown 
sjöng. Båda två är förövrigt skickliga didjeriduister. Aboriginerna Horrace, 
Salomon och David Lane bjöd på spännande dans. I alla fall Horrace och 
Salomon, det som Lane framförde påminde mer en kommunpolitiker på 
personal fest. Jag är väl själv inte så duktig på att dansa, men anledningen 
till att halvblodsaboriginen David Lane var med trots att han inte kunde 
dansa berodde på att han var godkänd av Blanasi. När gruppen året innan 
hade framträtt i New York hade flera i publiken frågat Geoff om Lane var 
handikappad, så illa var det med taktkänslan. De hade också frågat om 
varför han som är vit var med i gruppen. När Geoff påtalade för Blanasi att 
det inte är bra att ha med en sådan dålig dansare i gruppen så hade Blanasi 
skällt ut Geoff. David Lane som flyttat tillbaks till Beswick blev som barn 
kidnappad/stulen av myndigheterna. 
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– Han söker sina rötter, svarade Blanasi. Och det är min plikt att lära honom 
de gamla danserna. 

Att få lyssna till Blanasi var helt fantastiskt, i vissa av sångerna lät han 
Darryl från Maningrida spela didjeridu. Horrace som också kommer från 
Maningrida Community dansade oerhört kraftfullt och den lille Salomon 
från Beswick flög som en fjäder över dansgolvet. Tom Kelly från Beswick 
har en sagolik sångröst och sjöng så att nackhåren reste sig. Vi fick lyssna 
till sånger som ”Mimi Spirit” och ”Goanna Hunting”, sånger som avspeglar 
aboriginernas vardag, myter och historia. Konserten avslutades med ”Bobo”, 
vilket betyder farväl och hela publiken stod upp och vinkade farväl åt grup-
pen. 

Efter konserten fick publiken komma upp på scenen och fotografera sig 
tillsammans med gruppmedlemmarna, något som var väldigt uppskattat. 
Jag själv skyndade mig ut i foajén där jag hjälpte till med att sälja instrument 
och skivor. Detta skulle komma att bli en uppgift som jag skulle fortsätta 
med många år framåt. Vi har sedan denna kväll genomfört flera turnéer 
tillsammans där jag både uppträtt som förartist, agerar försäljare, chaufför 
och inte minst som ”psykolog/doktor”. Nja, inte riktig alltså utan mer som 
en medlare när konflikter och småskavanker uppstår. 

Alkoholförbud
Nästa morgon sken äntligen solen och alla var på gott humör. Efter en god 
frukost begav vi oss mot Borås där vi skulle uppträda i kulturföreningen tå-
gets lokaler. Den lokala avdelningen för Studieförbundet Vuxenskolan hade 
bokat in oss på ett centralt beläget hotell. Vis av erfarenhet hade gruppens 
manager Geoff begärt att alla former av rumservice, telefon- och tvtjänster 
inte skulle vara tillgängliga. Detta på grund av att alkoholen kan ställa till 
med stora problem, inte bara för rockband typ Mötley Crüe utan även för en 
aboriginsk dansgrupp. Den dagen Geoff beslutar sig för att skriva en bok så 
kan jag varmt rekommendera den. Ja, jisses vilka historier han har att berätta 
om just detta med alkohol och turnéliv. Den här turnén var förresten den 
sista som de fick lov att dricka alkohol på. Allt för mycket galenskap följer i 
kölvattnet av denna dryck. Ett exempel är hur Crusoe, en av de tidigare dan-
sarna fick en så kallad snedtändning och tillika vredesutbrott vid den stora 
Expomässan år 2000 i Frankfurt, detta bara dagarna innan gruppen anlände 
till Sverige. Kraftigt berusad gick han bärsärkagång i utställningshallen och 
skrek ”You fucking white cunts, fuck off, you fucking wankers”, samtidigt 
som Geoff förtvivlat försökte få stopp på honom. Han hade även gått fram 
till en bar i utställningshallen där personalen vägrade servera honom, något 
som föga bekom honom, han slog helt sonika ner bartendern och fyllde på två 
stora glas med öl själv. Efter att ha tagit nacksving på två chockade mässbe-
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sökare som satt fast som i ett skruvstäd i hans armar så lyckades vakterna till 
slut övermanna honom. Det hela slutade med att Geoff blev rejält utskälld av 
mässpersonalen och diverse andra höjdare och Crusoe sändes hem till Aus-
tralien. 

En annan av de ökända historierna är den när dansaren Salomon på scenen 
var kraftigt berusad och grov i munnen både mot Geoff och mot publiken. 
Här slutade det hela med att Salomon bakom ridån slog till Geoff i magen, 
samtidigt som Geoff hukandes försökte brotta ner Salomon, något som gi-
vetvis syntes genom ridån för publiken. Showen avbröts dock inte utan Geoff 
presenterade istället den kommande sången som ”Argument song”, publiken 
bröt ihop av skratt och stod upp och applåderade efter konserten varpå ar-
rangören på stående fot bjöd in gruppen igen.

Roomservice
En annan lite rolig incident hände på ett hotell när Geoff hörde hur någon 
knackade på dörren till gruppens rum som låg vägg i vägg med hans eget. 
Geoff klev upp ur sängen och öppnade sin dörr för att se efter vem det var, då 
han till sin förtvivlan såg att det var en servitör från reception med en vagn 
fylld till bredden av Champagne, whiskey och öl. Detta trots att han tidigare 
givit order om att all rumservice skulle vara stängd. Det visade sig att en av 
dansarna ringt ned och berättat att det var ändrade order och samtidigt pas-
sat på att göra en rejäl beställning. 

I samband med Sverige turnén hände dock inget dramatiskt, om man inte 
räknar det som viskades i mina öron några år senare. På ett av hotellen hade 
den ansvarige missat att stänga av telefonen, vilket slutade med en räkning 
på 5000 kronor! Eftersom vi begärt att telefonen skulle vara avstängd så hade 
hon inte sagt något tidigare. Det blir sällan långtråkigt på kvällarna, det 
finns mycket att berätta efter många år på vägarna med gruppen. 

Måste förresten berätta en historia till! Gruppen hade varit i England och 
skulle övernatta hemma hos någon vänlig själ som precis som jag själv hade 
överlåtit sin fina dubbelsäng till Blanasi. De hade ätit kvällsmat bestående av 
grillad kyckling och Blanasi beslöt sig för att ta med kycklingen som nattmat 
till sängen men han somnande dock omgående i de fina silkeslakanen. På 
morgonen när Geoff kom för att väcka honom så hade han när han sovit vri-
dit sig i sängen fram och tillbaks med kycklingen under sig och det var som 
ni säkert förstår väldigt kladdigt.

Konserten i Borås blev lyckad och lokalen var utsåld. Efteråt käkade vi 
pizza och stannade kvar inne på hotellrummet. Jag och Geoff satt länge på 
rummet och pratade, han berättade att han tyckte att det var skönt att ha 
någon vid sidan om att prata med. Det underlättade också att ha med någon 
som kunde hjälpa till som chaufför, försäljare av instrument och skivor etc. 
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Jag blev snabbt god vän med medlemmarna och fick förtroende hos dem, 
något som kommit att innebära att jag sedan dess fortsatt att resa med dem 
världen runt.

Nordens ark
Efter en god hotellfrukost reste vi på förmiddagen vidare mot Ödsmål. Här 
hade Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsförbund arrangerat ett läger 
där ungdomarna nu skulle få lära sig att spela didjeridu. Vi utlyste en täv-
ling där de två, en kille och en tjej, som lärde sig spela först skulle få varsitt 
instrument. 

Vi tillbringade dagen vid Ödsmåls bygdegård med grillning och kurs-
verksamhet innan vi sent på eftermiddagen reste vidare norrut mot det lilla 
fiskesamhället Grebbestad. Väl framme mötte personalen hos SFV oss och 
visade oss till rätta i den vackra folkparken Charlottenlund. Här fick vi bo i 
två mysiga semesterstugor med tillgång till bl a biljard- och tvrum. Ett litet 
paradis som även bjöd på välbehövlig vila för gruppen. Vi fick två lediga da-
gar och besökte bland annat vilddjursparken Nordens Ark. 

När vi besökte Nordens Ark så hade Salomon under dagen hunnit få i 
sig ett antal öl och han blev väldigt ivrig när han fick syn på en uggla. Han 
förklarade att man måste akta sig för ugglans ande då den kan komma om 
natten och döda dig. De blev alla väldigt glada över att se en flock vita ka-
kaduor. Tyvärr fick vi aldrig se någon älg, något som de var väldigt nyfikna 
på. Bilfärden dit var förövrigt riktigt kul, jag spelade The Ramones på hög 
volym och aboriginerna älskade det. Med nedvevade rutor for vi fram som 
värsta raggargänget! Gruppen besökte också de berömda hällristningarna vid 
Tanum, något som de tyckte var mycket intressant. 

På konsertdagen vallfärdade folk till den vackra folkparken och över två-
hundra personer hade sökt sig till Charlottenlund denna vackra sommar-
kväll. Kvällen till ära valde Blanasi att måla sin kropp och delta i danserna, 
något som han inte gjort tidigare under turnén. Geoff hade förresten aldrig 
sett honom dansa på scenen tidigare så det som hände var unikt. Det var 
ingen tvekan om att gruppmedlemmarna var tända av den stora publiken 
bjöd på en extra stark show. Det här var sista natten med gänget och morgo-
nen därpå skulle de vidare till Tyskland. Vi kom överens om att vi skulle hålla 
kontakten. Vi planerade att vi en gång om året skulle bjuda in en liten grupp 
didjeriduintresserade till Australien samt fortsätta samarbeta utomlands vid 
de kommande turnéerna.

Dagen efter tog vi farväl av varandra i Uddevalla och gruppen reste till-
baks till Tyskland där de skulle genomföra ett antal spelningar innan det 
var dags för flyget hem. Det skulle dröja ett år innan vi skulle ses igen, då i 
Australien.
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Geoff Toll, Tom Kelly, David Blanasi. Shopping i Katherine 2001

Lars Wallin, David Blanasi. Bushen 2001
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På besök i Wugularr

Samtalen som vi året innan haft om att bjuda in en liten grupp didjeridu in-
tresserade turister till Wugularr var nu på väg att bli verklighet. Vi hade fått 
in anmälningar till resan via våra hemsidor. Förutom jag själv och Geoff så 
bestod gruppen av fyra japaner, fyra svenskar samt två australiensare. Vi hade 
bestämt oss för att hyra två 4-hjuls drivna Toyotas i Darwin, därefter skul-
le vi hämta upp deltagarna vid vår mötesplats utanför Chilli’s vandrarhem 
på Mitchell Street i centrala Darwin. Vår destination var därefter Beswick 
Community, eller rättare sagt, Wugularr Community. Wugularr är byns ur-
sprungliga aboriginska namn och till vilket det numera officiellt ändrats till. 

Innan resan i Australien var det planerat att vi skulle genomföra en turné 
i Japan med The White Cockatoo Performing Group, något jag med spän-
ning såg fram emot. Tyvärr blev turnén i sista stund inställd då vår promotor 
i Japan fått förhinder. Min flygbiljett till Japan var redan bokad så jag beslöt 
mig för att resa dit ändå. Jag hade tidigare haft kontakt med Eiji som är ord-
förande i ”JADA” Japan Didgeridoo Association och hade fått en inbjuden 
att övernatta hos honom i Yokohama. Jag tvingades av ekonomiska skäl korta 
ner mitt besök till två dagar och min plan var att bara besöka Tokyo, en stad 
som jag väldigt gärna ville se. När vi befann oss i luften någonstans över Ryss-
land fick vi till min förtvivlan vända tillbaka mot Köpenhamn på grund av 
krånglande toaletter och mitt besök i Tokyo förkortades till endast en dag. 

Tokyo, Japan
Bara att ta sig in till själva Tokyo centrum i denna med omnejd 32 miljoners 
stad var ett äventyr i sig. Jag hade i guideböcker läst att alla skyltar skulle 
vara på Japanska och att det inte fanns några gatuadresser och jag var därför 
lite lätt oroad över hur i hela friden jag skulle hitta in till centrum. I samma 
stund som jag klev på snabbtåget in mot Tokyo så insåg jag att jag var alldeles 
ensam i vagnen sånär som på en städare som tittade förundrat på mig. När 
vi började röra på oss så insåg jag att vi var på väg åt fel håll, jag hade klivit 
ombord på den näst sista stationen och när vi kom till slutstationen så gesti-
kulerade städaren att jag måste resa på mig, när jag stod upp och funderade 
på vad jag skulle göra nu så snurrade stolarna i vagnen varpå städaren visade 
att jag kunde sätta mig igen, aha, nu var vi på rätt väg igen. 

Jag pustade ut och ägnade mig åt att njuta av den fascinerade utsikten 
som svischade förbi när vi närmade oss Tokyos station. Jag vandrade sedan 
runt i drygt åtta timmar och besökte bland annat Kejsarens trädgård. Måste 
erkänna att jag muttrade en hel del över att jag inte hade mer tid in denna 
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Denise Officer, Geoff Toll. Gulnare street, Darwin, 2001

Mindil Beach. Darwin 2001
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The Club, Wugularr Community. 2001

Central Arnhem Road. 2001
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pulserande och vackra jättestad. Jag lyckades med ömmande ben efter allt 
promenerande hitta tillbaka till flygplatsen Narita, mycket tack vare hjälp-
samma japaner som på knackig engelska guidade mig till rätt tågbyten. 

Sent på kvällen den 30 juni lyfte planet mot Australien och efter mellan-
landningar först i Sydney och sedan Adelaide så landade jag mitt i natten i 
Darwin. Till min stora glädje hade Geoff fått mitt mejl med informationen 
om att min flight var försenad och han var på plats och mötte mig trots den 
sena timmen.

I Darwin
I nattmörkret körde vi iväg mot förorten Millner och Gulnare Street där 
vår vän och värdinna Denise Officer bor. Vi smög oss in för att inte väcka 
de som låg och sov och jag plockade så tyst jag kunde fram sovsäcken och 
rullade ut den på soffan och det tog inte många minuter innan jag somnade 
som en sten. Det var med ett leende på läpparna som jag vaknade på mor-
gonen. Jag låg kvar en stund och lyssnade på fågelsången utanför fönstret 
och skrattade tyst för mig själv åt det faktum att fåglarna lärt sig härma 
mobiltelefonernas läte. Jag hörde att de andra redan var uppe så jag gick ut 
i köket för att hälsa på dem. Hela familjen satt på uteplatsen och åt frukost, 
jag hälsade på Denise och hennes dotter samt fadern Norm och hans hund. 
Klockan var inte mer än 10.00 på morgonen, himlen var klarblå och värmen 
började sakta stiga så jag tog efter frukosten ett svalkande dopp i poolen, vil-
ken ljuvlig start på dagen, måste erkänna att jag mådde alldeles förträffligt! 

Vi hade bestämt att vi skulle videofilma hela resan och Geoff hade fått 
låna en videokamera från en god vän i Melbourne, det enda vi saknade var 
ett mikrofonstativ som man kunde sätta fast i kameran. Vi tog därför en taxi 
in till centrala Darwin och sprang runt i olika radio- och tvaffärer innan vi 
till slut hittade ett lämpligt fäste som vi kunde använda. När vi irrade runt 
på stan så kände jag hur jetlagen plötsligt satte in med full kraft, jag berät-
tade för Geoff att jag måste få vila och att det kändes som om jag drabbats 
av influensa, alla krafter bara rann ur mig. Jag tänkte först att det kanske 
skulle göra gott med lite lunch så vi köpte lite asiatisk ”take away” men 
jag fick inte i mig någonting. Vi promenerade bort till Denise arbetsplats, 
kontoret Art Back Office där hon arbetade som platschef. Art Back är nå-
got av en samlingspunkt för Aboriginska artister i området och de ansvarar 
för majoriteten av konstutställningar och turnés med Aboriginska artister i 
Norra Territoriet. Jag sjönk ner i en stol och försökte få i mig en kall läsk 
men så småningom blundade jag och halvsov lite samtidigt som Geoff gick 
igenom sina mejl. 
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Krogrunda
Efter någon timma kom Jody Cockatoo, sångerskan i Yothu Yindi, förbi. 
Denise presenterade henne och frågade om jag kände till Yothu Yindi? Jodå, 
inte bara kände jag till dem, det var ett av mina absoluta favoritband. Efter 
lite fotografering så slutade det hela med att jag blev hembjuden till Jodys 
lägenhet tillsammans med hennes väninna Caroline från Art back samt yt-
terligare en väninna vid namn Vivianne. 

Vid 20.00 tiden på kvällen hämtade Caroline upp mig hos Denise och vi 
åkte in till Jody där det bjöds på Champagne och tilltugg. Denises far Norm 
hade tidigare på kvällen lagat god husmanskost med kött och potatis och jag 
kände mig äntligen pigg igen, krafterna var tillbaks i kroppen. Det här var 
första kvällen i Darwin så man kan väl säga att resan började ganska bra! 
Efter ett glas champagne hemma hos Jody så gav vi oss ut på en krogrunda 
som varade långt in på småtimmarna, jag hade väldigt trevligt, ensam kille 
med tre tjejer! 

Efter en dubbeltreo och ett antal koppar svartkaffe nästa morgon så tog jag 
och Geoff en taxi ut till biluthyrningsfirman Thriftys där vi hyrde en 4-hjuls 
driven bil. Vi körde in till Art back för att säga hej då till Denise och gänget 
på kontoret. Därefter begav vi oss söderut mot Katherine som ligger drygt 40 
mil söder om Darwin. Jag njöt av att susa fram genom det vackra landskapet, 
det var första gången jag var i Norra Territoriet och jag kunde knappt se mig 
mätt på omgivningen. Vi stannade till så att vi kunde sträcka på benen och 
samtidigt fick jag för första gången kika på en flera meter hög termit stack på 
nära håll. Framme i Katherine besökte vi först Woolworths supermarket där 
vi handlade mat och dryck inför vårt besök i Wugularr. Vi köpte även mäng-
der av tobak, speciellt de där små röda plåtburkarna fyllda med tobak som är 
väldigt populära bland aboriginerna. Därefter fyllde vi på diesel i vår bil och 
fortsatte vidare söderut. Efter ca 30 minuters resa från Katherine svängde vi 
av den stora huvudvägen och körde österut på Central Arnhem Road. 

Denna väg som inledningsvis är asfalterad övergår efter några kilometer 
till en skumpig grusväg som mer påminner om en tvättbräda än en landsväg. 
Vi stannade till för fotografering vid skylten som förkunnar att vi nu var på 
väg in i Aboriginskt landområde och att man behöver tillstånd för att få resa 
vidare. Nästa vägskylt vi stannade till vid var den där det står att vi är på 
väg mot Beswick/Wugularr Community, didjeridumästaren David Blanasis 
hemby. Det var många känslor och tankar som for igenom huvudet när vi for 
fram längs vägen. Jag tänkte på alla de böcker som jag läst om Aboriginer, 
speciellt då på de rader som Dirk Schellberg skrev i sin bok ”Didgeridoo” om 
sitt besök i just Wugularr, byn som vi nu var på väg till. 
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Central Arnhem Road 
Dirk Schellberg hade liftat från Katherine och först stannat till i en by som 
hade sett ut som Beirut efter ett raketanfall, det var bilvrak och skräp över-
allt. Han skrev om berusade aboriginer som hela tiden muckade bråk med 
honom och frågade vad fan han hade här att göra i deras by. Jag visste inte 
riktigt vad jag skulle förvänta mig men jag var helt på det klara med att vara 
beredd på det mesta. Även Geoff hade varnat mig för att det kunde gå hett 
till, han berättade att även han tyckte det var skönt med en reskamrat ifall 
något skulle hända. 

Anledningen till att vi valt att resa ner till Wugularr veckan innan vår 
grupp skulle anlända var för att förbereda oss och diskutera detaljer med 
våra guider. Geoff hade ju levt och jobbat i byn under en period på 1990-
talet, då som ansvarig för byns lokala art center, och kände därför alla i byn. 
Samtidigt som vi studsade fram längs den röda grusvägen såg vi plötsligt 
ett arbetsfordon på vägen. Vi stannade till och såg att chauffören var David 
Lane, dansaren som tidigare besökt Sverige och uppträtt med White Cocka-
too. Det blev ett kärt återseende och vi kom överens om att träffas senare 
under dagen. David Lane var ute och plogade grus för att göra vägens yta 
jämnare, något som onekligen behövdes. Vi passerade först Barunga Com-
munity innan vi några mil senare saktade in och körde över bron vid floden 
på väg in mot byn. Vi parkerade framför huvudbyggnaden och klev in ge-
nom dörren för att hälsa på Mike Popple som då arbetade som administratör 
i byn. På verandan satt några aboriginer som vaksamt iakttog oss när vi gick 
in. Det var givetvis med stora och nyfikna ögon som jag betraktade byggna-
derna runt omkring mig. Detta var mitt första besök i en aboriginsk by och 
jag var milt sagt väldigt nyfiken på omgivningen. 

Flera av husen var byggda på styltor, här fanns även en skola med lekplats, 
en sjukstuga och ett kontor där administratören arbetade och där man hade 
sitt Art center samt posthanteringen. Till Art centret kan byinvånarna sälja 
konst och hantverk varifrån det sedan säljs vidare till städerna runt om i 
Australien eller till förbipasserande turister. Mitt första intryck var att det 
vilade ett behagligt lugn över byn. Mike Popple hälsade oss varmt välkomna 
och vi satte oss ner för att tala om den kommande veckan. Vi fick låna ett 
hus byggt på styltor som vi kunde övernatta i beläget endast ett stenkast från 
Blanasis hus. De flesta husen såg ganska lika ut. Vårt hus hade en veranda 
vid entrén som var galler försedd, ungefär som en del vindsförråd brukar 
vara och det fanns även ett stort hänglås för gallerdörren. Inne i huset, som 
bestod av ett kök och två sovrum samt toalett, fanns inte så mycket möbler. 
I köket stod ett bord och några stolar och i sovrummen fanns det en säng 
varje rum. 
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Tobaksutdelning
Det fanns ett kylskåp som vi snabbt fyllde med läsk och kylvaror. Måste 
erkänna att jag var lite orolig över spindlar och insekter som jag läst om, men 
rummet var helt tomt. Utanför stod en trasig bil och vägg i vägg bodde en 
Aboriginsk familj med flera barn och hundar.

Vi tog med oss en del av den tobak som vi hade köpt i Katherine och gick 
bort till Blanasi som satt utanför sitt hus intill en värmande liten brasa. Han 
hade väntat på oss och blev mycket glad över att få se sin gamla vän Geoff 
igen, han hälsade även mig varmt välkommen till hans hem. Vi pratade en 
stund och bestämde sedan att vi nästa dag skulle resa in till Katherine för 
att där besöka en järnaffär och köpa alla de verktyg som vi kunde tänkas 
behöva när vi skulle ut i bushen och tillverka instrument. Efter vårt besök 
så promenerade vi bort till Tom Kellys hus. Tom satt utanför huset med sin 
hustru och njöt av värmen från elden så vi ropade på honom och han kom 
och mötte oss. Det var härligt att få träffa Tom igen. Både han och Blanasi 
var så otroligt vänliga och snälla mot mig och de gjorde allt för att jag skulle 
känna mig välkommen. 

Wugularr är inte speciellt stort och här bor bara drygt trehundra invå-
nare, husen ligger ganska utspritt, men allt inom gångavstånd. Här finns 
som sagt vanliga hus med rinnande vatten och el. I den lilla skolan har 
eleverna tillgång till datorer så man kan verkligen säga att det är två världar 
som möts. Standarden är dock väldigt primitiv och enkel. Aboriginerna har 
inte speciellt mycket möbler i sina hus, oftast bara några sängar ett bord och 
stolar. 

De allra flesta är arbetslösa och lever på bidrag från staten, att se klungor 
med kvinnor som spelar kort är en vanlig vardagsbild i byn. Givetvis finns 
det undantag och en del arbetar exempelvis som hantverkare, parkvakter 
eller guider. Det är också vanligt att man ute i byarna kan få se män och 
kvinnor skapa de högt uppskattade konstverken och instrumenten. 

Tillsammans med Tom så gick vi bort till Norman Lanes hus där vi satte 
oss på verandan och pratade om den kommande veckan. Jag och Geoff köp-
te några nygjorda instrument av Tom och Norman. Till min stora glädje fick 
jag en fantastisk didjeridu gjord av Tom Kelly. Ett genuint Mago instrument 
gjort för att passa gunborkstilen. 

Klockan 16.00 varje efterdag öppnar det som i Wugularr kallas för ”The 
Club”, den lokala puben. Det är ett litet inhägnat område där det finns en 
gallerförsedd bar med ett kylskåp fyllt till bredden av Victoria Bitter, föröv-
rigt den enda dryck som serverades. VB är utan tvekan den populäraste ölen 
i Norra Territoriet, kanske även i hela Australien. 
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The Club
För att få bukt med alkoholproblemen har man i Wugularr bestämt att The 
Club ska öppna klockan 16.00 och stänga 18.00 samt att man endast får 
köpa 6 stycken burkar öl per person, burkar som öppnas av bartendern så att 
de inte ska kunna sparas. Torsdagar och fredagar är det dock fri konsumtion 
och då kan det gå ganska vilt till. Nu var det dock en vanlig vardagsefter-
middag och stämningen var lugn och avslappnad. Den iskalla ölen smakade 
ljuvligt i värmen som var ca +30° C. Vi stod och pratade med Norman, 
Frank, Mickey, Abraham, Gary och Ryan, de aboriginer som förutom Tom 
och David skulle hjälpa oss under veckan. På The Club träffade jag även en 
rejält berusad Salomon som året innan hade rest runt med White Cockatoo 
som dansare. Vi hade jättetrevligt och lika glad som jag var över att vara där, 
lika förväntansfulla och glada var alla som vi pratade med inför den kom-
mande veckan. När baren stängde så drog vi oss tillbaka till vårt hus och efter 
en kort stund fick vi besök av Blanasis son Brett. Vi satt och pratade om allt 
möjligt. Han berättade jakthistorier, visade sina ärrtatueringar och sa att även 
han gärna ville vara med oss under den kommande veckan. När mörkret lagt 
sig promenerade vi bort till Mike Popples hus som även det var försett med 
galler framför verandan. 

Vi knackade på och blev inbjudna på lite kvällsmat och tv tittande. Det 
råder, som jag berättade tidigare, alkoholförbud utanför The Club men för 
ett fåtal personer, däribland Mike, är det ok med att inneha alkohol och vi 
fick oss därför en liten Jack & coke att avnjuta i soffan. Rejält trött och med 
huvudet surrande av intryck gick jag vid midnatt till sängs. Återigen låg jag 

David Blanasi med fru Daisy, sönerna och Geoff, 2001
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med ett leende på läpparna; äntligen efter alla dessa år så befann jag mig i 
en aboriginsk by. Utanför fönstret kunde jag på avstånd höra fågelsång som 
sjöng mig till sömns. 

Jag vaknade tidigt nästa morgon av kookaburrafåglarnas underbara sång, 
skönt sätt att vakna på. Jag gick ut i köket och satte på en kanna vatten till 
morgonkaffet. Medan jag väntade på att vattnet skulle koka gick jag ut och 
kikade på verandan. Sakta började byn vakna till liv, jag kunde höra kvin-
nor och barn prata med varandra i huset bredvid. Jag förstår inte deras språk 
Miali, men det lät väldigt vackert. Jag fixade lite kaffe och väckte Geoff och 
vi satte oss på verandan och njöt av soluppgången. Efter frukost tog vi bilen 
bort till Blanasi, han satt som vanligt på sin plaststol intill brasan som redan 
var tänd. Nästan hela hans familj kom ut ur huset för att hälsa på oss. Det var 
frun Daisy samt sönerna Johnny, Marcus och Brett som tillsammans visade 
några nygjorda tavlor som de målat. Sagolikt vacker konst som nu skulle säljas 
till gallerierna i Darwin. 

Cirkeln slöts
Jag fick nu även hälsa på Marcus, han som hade gjort min första didjeridu, 
den som jag 12 år tidigare köpt i Sydney. Det kändes både märkligt och 
konstigt, nästan som om en cirkel slöts. Av alla dessa byar och folk runtom i 
Australien, så var det just han som hade gjort mitt första instrument och här 
stod vi nu och hälsade på varandra. 

David hoppade in i bilen och vi körde bort för att hämta Tom Kelly som 
även han var vaken och redo för avfärd till Katherine. Vi stannade till vid 
den lilla affären och köpte med oss några flaskor med läsk och vatten innan 
vi begav oss iväg på den drygt 13 mil långa resan till Katherine, en resa som 
gick fort då vi hade en jättekul tillsammans. David Blanasi och Tom Kelly 
skrattade och berättade minnen från olika resor och turnéer de gjort tillsam-
mans med Geoff.

Väl framme i Katherine besökte vi först järnaffären där vi köpte yxor, så-
gar, sandpapper, järnspett, penslar och allt annat möjligt som vi kunde tän-
kas behöva inför den kommande didjeridutillverkningen. På vägen tillbaka 
mot Wugularr stannade vi till vid Jump Hill, ett område några mil väster 
om Wugularr. David och Tom visade oss in på en liten väg som man först 
inte kunde se från huvudvägen. 

Vi körde sakta framåt innan vi stannade och klev ut ur bilen. De ville 
visa oss var vi kunde hitta rikligt med eukalyptus träd. De visade också var 
vi kunde hitta ockrastenar som vi senare skulle kunna förvandla till färg. 
Det här var första gången som jag var ute och gick i bushen, givetvis hade 
jag kängor på mig, och jag spanade hela tiden intensivt efter ormar. David 
däremot gick obekymrat omkring i badtofflor när han pekade ut några grot-
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tor i berget som vi kunde se en bit bort, där det för inte så länge sedan bott 
människor. David berättade även om en grotta längre norrut där hans för-
äldrars handavtryck fortfarande fanns kvar på klippväggen. Tom och David 
berättade också om sina första möten med vita människor, något som för 
båda två hade ägt rum vid 10 års ålder. Vi plockade fram videokameran som 
vi hade med oss och filmade samtidigt som David och Tom berättade om 
didjeridu. 

Vi fortsatte sedan färden förbi Wugularr för ytterligare ett besök i bushen. 
Här visade Blanasi hur man först tar bort lite bark på trädet, knackar och 
lyssnar om termiterna gjort sitt jobb och i så fall hugger man ned trädet eller 
grenen. Det var otroligt spännande att få vandra runt ute i bushen med dessa 
två aboriginska legender. Geoff berättade om hur Blanasi en gång när de båda 
var ute och vandrat plötsligt plockat upp en giftorm, pratat med den och sedan 
släppt den fri igen. Blanasi berättade även om hur han mött en Mimi Spirit, en 
lång och smal jordande som är drygt tre meter lång och som hade tagit honom 
i nacken och sedan kastat iväg honom. 

Tillbaks i Darwin
Vi kom tillbaks till byn lagom i tid till att baren skulle öppna. Blanasi som 
nuförtiden inte längre drack alkohol gick hem till sin familj medan Tom och 
vi andra gick till The Club för en eftermiddagsöl. Jag och Geoff besökte senare 
på kvällen återigen Mike Popple där vi bjöds på kvällsmat. Vi hade planerat 
att resa tillbaka till Darwin nästa dag eftersom alla förberedelser nu var klara. 
Våra guider var redo att lära ut all sin kunskap om instrumentet till gästerna 
som skulle komma. 

Efter att ha besökt kommunkontoret och The Art Center där vi köpte med 
några instrument så reste vi norrut mot Darwin. Vi stannade till i Katherine 
där vi besökte den lokala didjeridubutiken så att jag skulle få kika på fler in-
strument. Vi köpte därefter läsk och vatten i mataffären innan vi gav oss iväg. 
Framme i Darwin lämnade vi tillbaks bilen tog vi en taxi hem till Denise. 
Norm lagade mat åt oss och kvällen tillbringades med några kalla öl vid poo-
len. 

Vi satt och pratade långt in på småtimmarna, Denise hade på 1980-talet 
jobbat med band som The Saints och Paul Kelly. Hon hade även varit manager 
för det aboriginska bandet Sunrize Band och nu jobbade hon, förutom som 
chef på Art back, även som manager för Nabarlek Band. Det var verkligen 
kul och intressant att få lyssna till gamla turnéhistorier och minnen. Tidigt 
nästa morgon tog jag ensam lokalbussen vid Rapid Creek in till centrum. Geoff 
stannade kvar för att se på australisk fotboll på tv. När jag satt och väntade på 
bussen så började jag snacka med två tjejer som också satt där. De tyckte att det 
lät som om jag var från Wales! Den enda kopplingen jag har till Wales är min 
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Walesiska kompis Gareth Manley hemma i Sverige, kanske har han påverkat 
mitt uttal utan att jag tänkt på det? 

Jag vandrade omkring vid The Mall, gågatan i Darwin, och stod och dröm-
de vid ett övergångsställe när jag plötsligt hörde någon ropa, ”Tjenare Lars!”. 
Det var Patrik Eriksson från Halmstad som hade anlänt till Darwin. Vi hade 
bara träffats en gång tidigare i samband med att Patrik besökte mig hemma 
i Uddevalla. Vi gick bort till puben Roorks drift och beställde in varsin kall 
VB. 

Patrik hade fått en jobbig start på resan. Först hade hans bagage kommit 
på villovägar och inte nog med det, hans bankkort fungerade inte och här 
stod han utan bagage och pengar! Patrik fick som tur var loss lite pengar som 
ersättning för det försenade bagaget och kunde på så vis köpa det allra nöd-
vändigaste. Packningen kom till rätta dagen efter, precis i tid innan vår avresa 
söderut. Efter ett antal telefonsamtal så löste det sig även med banken, men det 
var som sagt en jobbig inledning för Patrik och jag gissar att han mer än väl 
behövde den kalla ölen som vi då satt och drack. Senare på kvällen så tog jag 
en taxi ut till Denise. 

Taxiresor
Taxiresorna var förresten något som jag tyckte var lika kul varje gång. På de ca 
20 minuter det tog ut till Millner hann jag lyssna till chaufförens hela livshisto-
ria. En hade varit sjöman och hade bl a seglat förbi Vänersborg på väg till Karl-
stad. En annan berättade om sitt liv i Tyskland och hur familjen emigrerat till 
Australien. Hans familj hade nu flyttat tillbaka, men han själv valde att stanna 
kvar. Den mest förvirrade var ändå han som satt och rökte en joint när jag klev 
in i taxin. Vi hamnade i en lång diskussion om aboriginer och det visade sig 
att han hade bott i Millingimbi, han berättade att där fanns de vackraste kvin-
norna i hela Australien. 

Väl framme vid Gulnare Street blev vi sittande en stund extra då han hade så 
otroligt mycket att berätta, chauffören som jag inte minns namnet på, rullade 
sig ännu en joint innan vi skildes åt. 

Det är väl ingen större hemlighet att det röks en hel del i Australien och i 
synnerhet bland aboriginerna. Det verkar som om bruket av marijuana tillhör 
livsstilen både bland surfare, villaägarna i förorterna såväl som för aboriginerna 
ute i byarna. Tidigare var sniffandet av bensin ett gigantiskt problem bland 
aboriginska ungdomar men nu är det marijuana, ”gundalk”, som man försöker 
begränsa missbruket av. Gundalk betyder gräs på Mialispråket. 

Något som man förknippar med Jamaica och som spelar en stor roll i abo-
riginernas vardag är reggaemusiken. Flera av de moderna aboriginska banden 
såsom Nabarlek Band och Warumpi Band blandar friskt med rock, reggae och 
traditionell aboriginsk musik. Själv älskar jag den typen av aboriginsk musik. 
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Efter att ha blivit bjuden på ännu en härligt tillagad husmanskost av Norm 
så tog vi det kommande dag lugnt på verandan. Måste erkänna att jag trivdes 
alldeles ypperligt i villaområdet Millner. Varmt och skönt på dagarna och en 
härlig swimmingpool att hoppa i när man kände för att svalka sig. Det var 
kul att lyssna på fåglarna som med sin sång fick det att låta som om det ringde 
oavbrutet uppe i träden. Morgonen därpå stod vi upp tidigt och åt frukost på 
uteplatsen. Vi fick sedan skjuts in till stan av Denise där vi blev avsläppta vid 
Art backs kontor. Vi promenerade upp till Mitchell Street och vår mötesplats 
vid Chilli’s, de allra flesta hade redan kommit. Från Sverige var det Thorolf 
Andersson från Malmö, Patrik Eriksson från Halmstad, Östen Hansson från 
Stockholm och Johan Oscarsson från Östersund. Från Japan var det Eiji Suzu-
ki, och Kenji Mikami från Yokohama samt Hide Asaoka och Yasushi Aoyama 
från Tokyo. Vi skulle även plocka upp två australiensare, Daniel och Chris, i 
Katherine. 

Mot Wugularr
Efter att ha skrivit på alla papper hos Thriftys fick jag och Geoff varsin 4-
hjuls drivna Toyota. Det gällde att koncentrera sig då det var första gången 
jag körde på vänster sida höll jag mig bakom Geoffs bil för att försöka vänja 
mig vid att vara på ”fel” sida av vägen. Det svenska gänget hoppade in i min 
bil och vi satte kurs söderut mot Katherine. Väl där mötte vi Daniel och 
Chris på bensinstationen och parkerade sedan utanför det stora varuhuset 
Woolworths där vi gick in för att inhandla proviant inför den kommande 
veckan. Jag kikade på några gamla tidningsklipp som satt på en vägg inne i 
varuhuset, där man kunde läsa om den svåra översvämning som hade drab-
bat den lilla staden några år tidigare. Det hade regnat så mycket att floden 
stigit åtskilliga meter mer än vanligt och hela staden hade legat under vatten. 
Då hade en stor saltvattenkrokodil simmat längs huvudgatan och in i mataf-
fären, något som måste ha varit en syn för gudarna! 

Vi handlade korvar, kött, djupfrysta pizzor, bröd, läsk till oss själva samt 
mängder av tobak som vi sedan skulle ge bort till aboriginerna. Efter att ha 
tankat bilarna körde vi iväg mot Wugularr och efter bara några mil svängde 
vi av Stuart Highway och körde in på Central Arnhem Road. Vi stannade 
till och tog foton vid vägskylten som förkunnar att vi nu var på väg in i abo-
riginskt landområde.

Wugularr Hilton
Framme i Wugularr svängde vi in vid byggnaden som lokalt kallas för Con-
structors Building, en byggnad som tillresta byggnadsarbetare och reparatö-
rer brukar övernatta i. Det finns sju små sovrum, ett stort allrum, kök samt 
en toalett med dusch och tvättmaskin. Här fanns egentligen all tänkbar lyx 
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vi kunde tänka oss såsom kylskåp, frys, till och med en mikrovågsugn. Att 
det var manliga byggnadsarbetare som brukade bo här märktes dock väl då 
det var ganska smutsigt och spindelväven hängde tung i både tak och hörn, 
något man dock vande sig med efter ett tag. När vi lastat ur bilarna och gjort 
oss hemmastadda döpte vi snabbt om vårt nya hem till ”Wugularr Hilton”. 
Efter den långa bilresan samt all intryck så var det inga problem att somna 
trots spindelväv i alla hörn. Hörde dock att Japanerna tömde en burk med 
insektsspray innan de lade sig i sitt rum. 

Tidigt nästa morgon hämtade vi upp Tom, David, Frank, Abraham och 
Norman. Bob, en aborigin från Perth som även han bodde i Constructors 
Building följde med på vår tur ut i bushen. Vi körde ett par mil sydväst om 
byn, rakt ut i det som kallas ”the Outback”. Det var en spännande resa ge-
nom ett vackert naturlandskap och vi körde bland annat igenom en flod där 
passagerarna fick kliva ur och vada över så att bilarna kunde ta sig över. Vi 
såg vilda åsnor som nyfiket granskade oss när vi körde förbi. Vi stannade till 
vid en liten sjö med ett vackert vattenfall där Daniel hoppade i och simmade, 
detta efter att först ha frågat om det var krokodilfritt. Själv nöjde jag mig med 
att stoppa huvudet i det forsande vattnet vid vattenfallet. 

I samband med vårt besök vid sjön passade vi på att intervjua Tom och 
David och de berättade om området vi befann oss i samtidigt som Geoff 
filmade. De berättade att vi befann oss på ”Dhuwa” land och att de hade till 
uppgift att ta hand och se efter området. 

Efter ungefär en timma körde vi vidare ut i vildmarken, en resa som de-
finitivt inte hade gått att genomföra utan 4-hjulsdrift då vi passerade diken, 
grenar och floder. Vi fortsatte vår färd med en hastighet på drygt 20 ki-
lometer i timman genom buskaget innan vi till slut parkerade bilarna och 
vandrade iväg för att leta efter lämpliga didjeriduträd. Det dröjde inte många 
minuter innan Tom stannade till, skalade bort lite bark på ett Eukalyptus 
träd och knackade med knogen för att lyssna om det var ihåligt. Aborigi-
nerna hör direkt hur stort hålet är och om det är någon idé att hugga ned 
trädet, ibland räcker det med en blick för att veta om det är ett bra träd. Tom 
pekade sedan ut lämpliga träd till alla i gruppen som fick hugga ner sitt eget 
blivande instrument. 

Själv högg jag ned en Eukalyptusgren av arten Yellow box. Hålet såg ut 
som om det var gjort med en stor borrmaskin, helt perfekt. Jag bad Tom att 
provspela, och han satte sig ned för att fixa till munstycket och satte sedan 
igång att spela, det lät helt otroligt vackert och inramningen var magisk. 
Fantastiskt att ett instrument kan skapas av naturen och att man inom loppet 
av några minuter kan spela på det. Jag beslöt mig för att spara den som den 
var med bark och allt, ljudet var så kraftfullt och samtidigt kändes det kul att 
kunna visa hur en obehandlad didjeridu ser ut för alla där hemma. 
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Våra guider spred därefter ut sig medan vi andra vandrade runt i bushen med 
Tom och David. Efter några varma men roliga och spännande timmar satte 
vi oss till slut ned i en ring runt Blanasi i skuggan för att vila och han berät-
tade för oss om instrumentet och vad det kan användas till. Han berättade 
bland annat att när någon avlidit använder man didjeridun för att kalla till-
baka anden så att denne kan ta farväl av vänner och familj. Han berättade en 
av myterna om varför aboriginska kvinnor inte spelar didjeridu, och att det 
beror på att de blir så lätt gravida då, fast han tillade att han nog inte riktigt 
trodde på den anledningen. 

När vi återfått krafterna påbörjade vi vandringen tillbaks mot bilarna, 
alla bar på en eller flera stockar på sina axlar. Det dröjde inte länge innan 
vi tvingades stanna och med ett stelt leende tittade vi först på varandra och 
sedan på de meterhöga eldslågorna som slog upp framför oss. 

Bushfire
En så kallad ”bushfire” drog förbi och himlen var täckt av rök, våra aborigin-
ska guider verkade dock inte bry sig något nämnvärt. Vi andra var däremot 
lite skraja. Skulle lågorna sluka bilarna eller kanske till och med oss? Efter 
flera resor hit har jag märkt att det mer eller mindre brinner i princip hela 
tiden under torrperioden då man bränner av landskapet och elden sprider sig 
som regel inte värre än att man vet vart den tar vägen och när den slocknar. 
Nu kändes det dock väldigt skrämmande och till saken hör att vi ”gäster” 
hade kraftiga kängor på oss, detta för att inte skära oss på kvistar och stenar 
men samtidigt som säkerhet för eventuella kliv på någon orm. Våra abori-
ginska guider gick betydligt mer lättfotade, Blanasi hade vanliga badtofflor 
och andra var helt barfota, det var bara Tom som hade kängor på sig. Med 
kängor var det inga problem att vandra på den varma marken och det var 
bara att följa Blanasi som gick först och visade vägen rakt igenom det område 
där elden precis slocknat, värmen pulserade fortfarande från marken. Bilarna 
stod som tur var på säkert avstånd från elden. Vi lastade upp alla stockarna på 
takräckena, det var en härlig syn, vilken jaktlycka! Vi körde sedan långsamt 
tillbaka till byn och hann lasta av allt just innan The Club öppnade klockan 
16.00. Efter att vi svalkat oss med bad i floden gick även vi till The Club 
för att avnjuta en kall VB. Vi fick samtidigt veta att det planerades en stor 
ceremoni senare på kvällen. Det var en ung pojke, kanske 10 år gammal, som 
skulle genomgå en initieringsceremoni och man skulle därför ha en så kallad 
Corroboree. Geoff frågade Tom om det gick bra ifall vi satt ned och lyssnade 
och vi fick till vår stora glädje svaret att vi var välkomna. Från att redan ha 
varit en av de mest spännande dagarna i mitt liv så kom nu detta. Vi vandrade 
bort till området där byns invånare börjat samlats. 
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Corroboree
Didjeriduisten Darryl Dikarrna Brown och stamäldste sångmannen Jack Na-
walill hade anslutit från Maningrida för att delta i kvällens ceremoni. Det var 
väldigt kul att få träffa Darryl igen, han hade ju varit med på turnén i Sverige 
året innan och kände igen mig direkt. Kvinnorna hade under eftermiddagen 
bakat damper bröd och grillat kött som man nu delade ut. Byborna, både barn 
och vuxna satt i en stor ring runt en sandbeklädd yta på ungefär 10x10 meter 
där dansen skulle ske. Lite avsides satt pojken som skulle omskäras, övervakad 
av sin far. 

Det var sent på eftermiddagen på gränsen till kväll när ceremonin satte 
igång. Slagpinnarnas ljud ekade över hela byn och till tonerna av sångmän-
nen och didjeridun började dansarna att virvla runt i sanden. Tom och David 
tyckte att vi skulle filma så jag och Geoff satte oss bredvid Darryl och sång-
arna. Jag trodde knappt det var sant, här satt jag sida vid sida med aboriginer 
mitt under en pågående ceremoni. Det kändes som en tidsresa, exakt så här 
har de fört vidare sin kultur, generation till generation. Det skulle lika gärna 
kunnat vara 2000 år eller varför inte 40 000 år tillbaks i tiden. 

Mellan varje sång samlades aboriginerna och samtalade om nästa sång. 
Gamle Blanasi kom förbi och satte sig ner bredvid oss med en stor köttbit som 
han skar bitar av och bjöd på. I samband med solnedgången kom även en flock 
med kookaburrafåglar och satte sig i trädet bakom oss, vilken inramning med 
deras tjatter i bakgrunden! Alla i gruppen var helt lyriska när vi efter ceremo-
nin vandrade tillbaks till vår byggnad. Vilken dag! Vi var stumma av beund-
ran och längtade redan till nästa kväll när ceremonin skulle fortsätta och vi 
satt kvar länge i allrummet och pratade om vad vi hade varit med om. 

Tidigt nästa morgon kom först Norman och Frank och strax efteråt de an-
dra guiderna. Jag kokade te åt Tom och vi pratade om vad vi skulle göra under 
dagen. Jag och Tom satt ensamma en stund vi matbordet och jag passade då 
på att ge honom en klocka som jag haft med mig samt en påse med kassetter, 
något han blev väldigt glad åt. På schemat under dagen stod hårt arbete med 
att göra i ordning instrumenten. Först skulle all bark tas av, något som skulle 
ta sin lilla tid. Först använde vi yxor och därefter slipmaskin för att få fram 
den rätta formen. Efter det väntade arbetet med insidan för dem som ville göra 
hålet större och väggarna tunnare. Även om termiterna har gjort ett bra jobb så 
behövs hålet oftast holkas ur ytterligare för att få till ett bättre ljud. 

Didjeridutillverkning
Vi började med hammare och stämjärn för att bearbeta insidan, försiktigt 
och bit för bit följde vi den röda kanten i trädet. Tom hade gjort i ordning ett 
järnspett som han bankat till ena änden på så att den såg ut som och fung-
erade som ett stämjärn och som användes för att holka ur längre ner i röret. 
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Darryl Dikarrna, Corroboree, Wugularr. 2001

David Blanasi och Tom Kelly, outback Wugularr. 2001



77

David Blanasi. 2001

Corroboree, Wugularr. 2001
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Därefter körde vi återigen igång slipmaskinerna för att tunna ut väggarna 
från utsidan. Det gäller dock att vara försiktig så att man inte slipar ner för 
mycket; blir väggen för tunn blir instrumentet obrukbart, det kommer i så 
fall att läcka luft och tappa all kraft. 

Hela dagen lät det som en byggarbetsplats på vår bakgård, slipmaskinerna 
ylade ikapp med hammarslagen. Sakta men säkert började flera av instru-
menten ta form och vi kunde snart med stor spänning provspela, något som 
givetvis var väldigt kul. Det var också väldigt intressant och fascinerande att 
på nära håll se hur Tom Kelly skapade ett instrument som han senare på kväl-
len skulle använda vid ceremonin. Med van hand tillverkade han på några 
timmar ett magnifikt instrument som jag gärna hade lagt beslag på. 

Vid 18.00-tiden tog vi bilarna bort till floden för ett kvällsdopp, något 
som var ljuvligt skönt efter en dags hårt arbete i 30 graders värme. När vi kom 
tillbaks till vårt hus så hörde vi ljudet av slagpinnar eka över byn. Det blev 
full fart på oss och vi skyndade oss bort till platsen där ceremonin redan hade 
börjat. Lägereldarna var tända och ännu mer folk än vid gårdagens ceremoni 
hade samlats för att delta i dansen. Återigen fick vi lyssna till när först Tom 
Kelly spelade didjeridu och senare på kvällen även Darryl. Vi satt återigen 
stumma av beundran och fascination över vad som pågick framför oss. Det 
kändes så otroligt skönt och jag blev varm i hjärtat av att se alla barnen som 
satt med stora ögon och tittade på samtidigt som de lärde sig om sin kultur. 
Det var härligt att se att två världar kan mötas, några timmar tidigare satt 
säkert några av ungdomarna och lärde sig data i skolan. Nu hade de tagit av 
sig de populära fotbollströjorna och deltog med målade kroppar i danserna. 

Ceremonin pågick ungefär till 21.00 då vi drog oss tillbaka till vårt hem 
där vi pratade om kvällen händelser. Innan jag gick och lade mig satte jag 
alarmet på mobiltelefonen till 07.00. Även om Bob alltid var uppe tidigt och 
skramlade så att vi andra vaknade satte jag på alarmet för säkerhets skull. Det 
är märkligt vad fort man vänjer vid att sova sida vid sida med spindelnät och 
smuts, städkänslorna var något som jag helt enkelt stängde av. Ormskräcken 
hade även den släppt mer och mer, fast jag skakade fortfarande ur kängorna 
varje morgon innan jag stoppade i fötterna. 

Ockrafärg
Efter frukosten åkte vi i väg för att leta efter ockrastenar som vi sedan skulle 
mala till färg. Vi stannade vid en uttorkad flodfåra där det fanns rikligt med 
stenar och plockade med oss så många vi orkade bära och åkte därefter till-
baka till byn. Tom och gänget visade sedan hur man gnider stenen mot mar-
ken så att det blir grus, därefter häller man på lite vatten och en skvätt med 
trälim. Vi fick tips av Frank att först stryka på ett tunt lager med lim på ytan 
av instrumentet, detta för att förhindra att det ska uppstå sprickor. Vi grund-
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målade de flesta av instrumenten med röd ockra och de övriga med svart färg. 
För de stora ytorna använde vi vanliga penslar som vi köpt i Katherine, men 
för konsten som sedan skulle pryda instrumentet använde vi på traditionellt 
vis grässtrån. Norman visade hur man tar en kniv och försiktig skalar bort 
ytan och lösgör fibrerna på grässtrået som sedan används som en pensel. Vi 
fick hjälp med att måla konturerna till bland annat fiskar och vattenliljor. 
Därefter drog vi växelvis med streck som bildade ett rutmönster, den stil 
som kallas ”Rrark” och som är typisk för området. Tack vare professionella 
instruktioner fick vi fick alla otroligt vackra instrument att ta med oss hem. 
Framåt eftermiddagen när vi började bli klara satte sig Mickey och Tom i 
soffan i allrummet och spelade för oss. 

Workshop
Tom sjöng och förklarade de traditionella rytmerna för oss, något som var 
oerhört lärorikt och spännande. Senare samma dag stod jag tillsammans med 
Geoff, Tom, Blanasis son Johnny och pratade. Johnny frågade Tom vem jag 
var varpå Tom svarade han är ”bangardi”. Tom gav mig i denna stund ett så 
kallat ”skinname” och jag blev på så vis upptagen i det mycket komplicerade 
familjesystem som praktiseras av aboriginerna. 

Vi besökte allihop senare The Club där vi drack några kalla VB och prata-
de om den tredje kvällens kommande ceremoni. Efter en stund började några 
aboriginer att bråka inne på The Club, det var en kväll utan restriktioner på 
antal sålda öl, något som onekligen märktes. Plötsligt blev det ännu mer skrik 
och slagsmål varpå vi snabbt drog oss undan. Nu startade ett familjebråk som 
kom att vara hela natten och som till vår och många aboriginers stora besvi-
kelse innebar att kvällens ceremoni ställdes in. Bråket fortsatte långt efter att 
det att puben stängt. Jag och Geoff smög oss ut i mörkret och kunde i skydd 
av ett av husen lyssna till vad som pågick. Det var många svordomar som 
avlossades i nattens mörker. Folk kom och gick till platsen där bråket var och 
plötsligt kom en bil med lyktorna tända så vi duckade och försökte gömma 
oss, bilen stannade till och stod på tomgång endast ett par meter ifrån oss. Vi 
höll oss helt stilla tills bilen till slut körde iväg igen. För att inte bli indragna i 
något bråk drog vi oss tillbaka till vårt hus. 

Efter ännu en dag fylld med äventyr och dramatik av alla de slag sov vi 
alla si sådär, mest beroende på att vår inneboende vän Bob, aboriginen från 
Perth, spelade australisk countrymusik med Slim Dusty hela natten. Inte 
nog med att han spelade på sin cd på högsta volym, berusad av VB och 
marijuana, Bob sjöng också högt med till sångerna. Faktum var att Bob 
fortfarande var vaken och lyssnade på Slim Dusty när jag stod upp 06.30. I 
takt med att allt fler öppnade sina dörrar och kom ut i allrummet på morgo-
nen började vi sjunga med i låtarna som vi hört hela natten, samtidigt som 
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vi bröt ihop av skratt. Våra guider kom också tidigt och tillsammans gjorde 
vi den sista putsen på våra instrument. 

Vid middagstid lastade vi ombord allt bagage på våra bilar och tog farväl 
av Bob och de andra. Innan vi gav oss iväg mötte vi Franks fru som berättade 
att hennes man skulle komma att sakna oss, han hade varit så lycklig under 
veckan som vi varit där. Dels hade han tjänat pengar och än mer viktigt, han 
hade fått så mycket beundran och respekt från oss för sin kunskap om konsten 
om didjeridu att han hade känt sig väldigt stolt. 

Farväl Blanasi
Vi reste bort till Blanasis hus och tog farväl av David och hans fru Daisy. 
Det här var sista gången som jag såg Blanasi, ca 3 veckor senare försvann han 
spårlöst från sitt hem. 

Vi reste därefter vidare österut längs Central Arnhem Road. Efter någon 
timma stannade vi till och svängde in på något som mest liknade en skogs-
stig. Vi körde sakta igenom landskapet där vägen blev allt mer besvärlig och 
vi studsade fram och tillbaks över stenar av alla dess storlekar. På ett litet krön 
parkerade vi bilarna och framför oss såg vi en vacker flod. Vi vandrade längs 
flodkanten som först bestod av sand som sedan övergick till en av vattnet väl-
slipad klipphäll. Vi kom efter en stund fram till ett otroligt vackert vattenfall 
där vattnet forsade ner i en cirkelformad pool och bakom den kunde vi se en 
sjö där vi även kunde skymta en vacker sandstrand. Det var som vanligt varmt 
så vi slängde av oss kläderna och hoppade från kanten ner i det svalkande vatt-
net. Geoff hade varit här förut så han visste att det var ok, det var djupt och 
det fanns inte några saltvattenskrokodiler här. 

Vi klättrade upp igen på klipporna och kastade oss ut i vattnet och det kän-
des som att befinna sig i ett paradis. Jag njöt av det faktum att det fortfarande 
finns så här vackra platser kvar. Platser långt ut i vildmarken dit den vanlige 
turisten inte har möjlighet att komma och där området fortfarande är helt 
oförstört. 

Jag fick i samband med badningen även agera hjälte. En av japanerna vid 
namn Yoko visade sig att inte ha kraft nog att simma tillbaka mot den ström 
som uppstod vid vattenfallet. Jag såg paniken i hans ögon när han istället för 
att simma framåt åkte bakåt. Jag dök i och gestikulerade att han skulle ta tag 
på min axel, han såg lättad ut och höll sig fast vid min axel när jag bogserade 
in honom till land. När vi kommit upp och han hade pustat ut sade han på 
bruten engelska ”Lifeguard, Baywatch, Thank you”. Engelskan var inte den 
bästa men han hade uppenbarligen kikat på Pamela Anderson och gänget 
hemma i Japan. 
Efter badet gick vi upp till bilarna och körde runt berget på en väg som om 
möjligt var ännu mer svårtillgänglig. Värst var det när vi körde igenom två 
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djupa gupp som liknade gigantiska skateboardramper bestående av mjuk sand. 
Vi kom dock fram och parkerade återigen på ett krön bakom några träd. Vi 
lastade av bilarna och vandrade in bland träden där vi först möttes av en lite 
fors som vi vadade igenom. Det var utan tvekan värt all möda när vi sedan 
kunde kliva ut på den sagolikt vackra och öde sandstranden. Jag tittade ut över 
sjön och såg en vitbröstad örn svepa förbi vattenytan. Vi gjorde i ordning vår 
lägerplats och tände en eld. Några av oss hoppade i sjön och simmade över till 
klipporna på andra sidan, där skulle det enligt ryktet finnas en klippmålning 
på en av avsatserna. 

Vi lagade mat över den öppna elden, varpå vi simmade och lekte i vatt-
net samtidigt som vi njöt av den vackra solnedgången. Vi visste att det fanns 
sötvattenskrokodiler i vattnet, men de är för små för att äta människor. Vi 
blev förstås ändå lite skraja när det kom upp luftbubblor på ytan strax intill 
kroppen där vi simmade. När mörkret hade fallit lyste vi med ficklampor ut 
över sjön och kunde då räkna till elva krokodiler som låg och kikade på oss. 
Japanerna som inte trott på oss tidigare då vi förklarat att det fanns krokodiler 
i sjön skrek nu av upphetsning med kraftig japansk brytning ”Crocodiles”, alla 
skrattade gott tillsammans. 

Måste förövrigt säga att även om jag är emot att generalisera så är japaner 
ett folk som är både artiga, vänliga och jäkligt roliga. Det samma gäller för 
australiensare och aboriginerna, vi verkar ha samma självironiska humor och 
vara på samma nivå på flera plan. 

I nattmörkret lät vi lägerelden slockna och kröp ned i våra sovsäckar, 
det blev totalt kolsvart runt omkring oss. Alla låg och kikade upp mot den 
stjärnklara himmelen där vi kunde se The Milky Highway och The Southern 
Cross. Det var otroligt vackert att få somna in under stjärnorna och man kän-
de sig som ett med universum. Vi klev upp 05.00 nästa morgon innan solen 
stigit upp, rev lägret och packade ihop våra saker. I mörkret vadade vi sedan 
genom den lilla forsen med hjälp av ficklamporna. Vi packade in allt i bilarna 
och påbörjade resan tillbaka till Darwin. Vår plan var att försöka hinna till-
baks innan 11.00 för att slippa ytterligare en dygnsavgift för bilhyran. Det 
var lite marigt att köra igenom sandrampen i mörkret men vi lyckades utan 
problem ta oss ut till den stora grusvägen. Klockan var ca 06.00 när vi körde 
igenom Wugularr och på håll såg vi att Darryl och några till stod vid en eld 
utanför Davids hus. Vi bromsade in och ropade Bobo, vilket betyder hej då, 
farväl. De vinkade glatt och ropade Bobo tillbaks. Därefter var det gasen i 
botten och siktet på Darwin. Vi körde de drygt 13 milen så fort det gick på 
den skumpiga grusvägen innan vi nådde Katherine där vi tankade, och sedan 
fortsatte de ca 40 milen norrut mot Darwin. Jag var tacksam över att jag hade 
ett rör huvudvärkstabletter med mig i packningen för väl framme sprängde 
det ordentligt i huvudet av den stressiga hemresan, utan kaffe dessutom! 
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Vi släppte av hela gänget vid vandrarhemmet på Mitchell Street innan jag 
och Geoff lämnade tillbaka bilarna 10.55 och tog sedan en taxi ut till Denise 
hus där vi lämnade av packningen. Geoff lade sig framför tv:n för att se på 
fotboll och själv fick jag efter en stunds vila skjuts av Denise in till stan där 
jag mötte resten av gänget. Vi gick runt och tittade i olika didjeriduaffärer i 
centrala Darwin. Något som var väldigt kul nu när man tyckte sig vara något 
av en expert inom ämnet. 

På kvällen gick vi till Browns Mart där det var en musikfestival med abo-
riginska band. Ca 24 grader varmt och med en kall VB i handen; behöver 
jag säga att jag mådde som en prins när vi satt på den varma marken framför 
scenen? På scen uppträdde olika rock och rappband innan underbara Shel-
lie Morris, en kvinnlig aboriginsk singer/songwriter klev in på scenen med 
sin akustiska gitarr. Tillsammans med sin make på elgitarr bjöd hon på en 
fantastisk konsert. Musiken påminde en del om Tracy Chapman om någon 
kommer ihåg henne? 

Senare fick jag återigen skjuts av Denise och hennes man som också varit på 
konserten, hem till Gulnare Street. Jag låg sedan i soffan innan jag somnade 
och lyssnade på en inspelning som Denise hade med David Blanasi och Djoli 
Laiwonga vid namn ”Memories”, det var en kassett där David berättade vad 
varje sång handlade om. Det var härligt att få höra Blansis röst.

Barramundi
Söndagen var sista dagen på didjeriduresan. Vi mötte vår grupp inne i centrum 
klockan 13.00 och gick till Hoghs restaurang där vi beställde in barramundi 
till middag. Barramundi är en populär och väldigt god fisk som det finns gott 
om i vattnen i norr. Efter middagen vandrade vi gemensamt bort mot Darwins 
museum. Här ligger tyngdpunkten på aboriginsk konst, så för intresserade är 
det en spännande och vacker utställning. Vi kikade även på den uppstoppade 
och gigantiskt stora krokodilen ”Sweetheart”. Vi besökte med skräckblandad 
förtjusning även rummet där man via film och ljudeffekter får återuppleva hur 
det var när orkanen Tracy utplånade staden på juldagen 1974. 

Efter att ha vandrat runt på museet några timmar gick vi till stranden. Var-
je torsdag och söndag under torrperioden är det marknad där och man hittar 
allt möjligt som mat från alla världens hörn, krimskrams, gycklare, trubadurer 
mm. Vid 19.00-tiden går nästan alla ner till stranden på Mindil beach för att 
bevittna den vackra solnedgången, solen ser bokstavligt talat ut att dyka ner i 
vattnet långt därute i horisonten. Efter solnedgången tog vi farväl av varandra, 
alla var väldigt nöjda med det som vi hade fått vara med om. Jag och Geoff tog 
senare på kvällen en taxi hem till Denise. 

Vår första didjeriduresa var över och allt hade gått bra, ja till och med långt 
bättre än vad vi vågat hoppas på.
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Stranden vid Beswick falls, 2001

Vattenfallet vid Mimi Pool, Beswick falls 2002
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Uluru, 2001

Katatjuta, vindarnas dal. 2001
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Moraliskt dilemma vid Uluru

Jag hade länge drömt om att få besöka den röda klippan Ayers Rock (Uluru) 
i hjärtat av Australiens öde vildmark och nu var det äntligen dags. Tillsam-
mans med Patrik Eriksson och Thorolf Andersson som båda stannat kvar 
i Darwin efter vårt besök i Wugularr klev vi ombord på planet med desti-
nation Alice Springs. Vi hade bokat in oss på en tredagars gruppresa med 
”Sahara Outback Tours”. Resan skulle gå via Uluru, Katatjuta och vidare till 
Kings Canyon. 

Vi landade sent på eftermiddagen och höll på att frysa ihjäl när vi iklädda 
shorts och t-shirts klev ut ur planet. I Darwin hade det varit 30 grader varmt 
men här, drygt 150 mil söderut, var det 12 grader varmt och solen var på 
väg ner. Vi skyndade oss till minibussen för transport in till centrum där vi 
checkade in på vandrarhemmet Toddy’s. Patrik och Thorolf hamnade i ett 
rum på motsatt sida av huset som jag skulle bo i. När jag kom in visade det sig 
att jag skulle dela rum med fyra tjejer som när jag klev in låg och pratade med 
varandra i sina sängar. Jag hälsade på dem samtidigt som jag började rota i 
min ryggsäck för att få fram långbyxor och en varm tröja. Jag muttrade för 
mig själv över det faktum att kläderna fortfarande var fuktiga, jag hade tidi-
gare på morgonen tvättat och kläderna hade hängt på ett torkstreck i Darwin 
samtidigt som himlen öppnat sig och regnet vräkt ned timmarna innan vi 
skulle åka. Nåväl, det var bara att dra på sig byxorna och tröjan, lite fukt ska 
man väl överleva! De övriga plaggen hängde jag på tork vid sänggaveln och 
gick sedan ut för att knacka på hos de andra, ingen öppnade så jag gick vidare 
till vandrarhemmets lilla pub där jag misstänkte att de befann sig och jodå, 
där satt de och smuttade på varsin Victoria bitter. Efter ett par öl och trevliga 
diskussioner gick vi tillbaks till våra rum, vi skulle upp tidigt nästa morgon 
för avfärd mot Uluru så ett par timmars sömn var välbehövligt. 

Uluru
Vi blev efter frukosten morgonen därpå upphämtade av en trevlig guide vid 
namn Rob och tillsammans med nio andra passagerare reste vi iväg mot ett 
av mina drömmars mål. På kartan ser det ju ut som om det skulle vara cy-
kelavstånd mellan Alice Springs och Uluru, det är dock 45 mil enkel väg så 
cykel kändes inte alls aktuellt. Vi stannade till och fikade vid en kamelfarm, 
måste erkänna att det kändes märkligt att se vilda kameler vid vägkanten, 
något vi såg flera gånger. 

Efter att ha druckit en kopp vedervärdigt kaffe som mer påminde om te 
i styrka så fortsatte vår färd inåt landet. Det pirrade till i kroppen när vi till 
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slut fick syn den röda klippan i horisonten, jag stirrade ut genom bussfönstret 
och försökte ta några kort med min lilla pocketkamera. Det hade hunnit bli 
kväll och vi skulle inte besöka Uluru förrän tidigt nästa morgon. Vi körde 
därför vidare mot campingområdet där vår resarrangör hade en permanent 
camp med tio tält uppsatta. På området fanns även ett skjul med ett långbord 
och några stolar uppsatta där vi kunde fika och värma oss. Vår guide Rob 
satte genast igång med att laga mat och baka ”damper” bröd över den öppna 
elden. Vi satte oss runt elden och pratade med de andra resenärerna, alla var 
förväntansfulla inför morgondagen då vi skulle besöka Uluru. Rob ville att 
vi skulle vara där redan i gryningen så att vi skulle få bevittna soluppgången, 
det blev därför en tidig frukost innan vi gav oss nästa morgon. Det var kallt 
och regnigt när vi gav oss iväg, jag tog därför på mig alla varma kläder jag 
kunde hitta i min ryggsäck. För att inte frysa under natten hade jag sovit med 
både sovsäck, filt samt långbyxor och en tjock tröja.

Det var med stor andakt vi vandrade fram mot denna gigantiska monolit 
som sträcker sig hela 348 meter upp mot himlen och är ca 3,6 kilometer lång, 
1,9 kilometer bred och 9,4 kilometer i omkrets. Det kändes som att vandra 
runt i en kyrka och vi dämpade omedvetet rösten när vi pratade med varan-
dra. Det hade regnat hela morgonen så klippan var stängd för klättring så 
istället följde vi vandringsleden runt Uluru. Det som slog mig var att klippan 
var så otroligt mycket större än jag tidigare trott, här fanns så oändligt många 
fler formationer än man kunnat ana från de vykortsbilder man brukar se på 
Uluru. I en liten grotta bevittnade vi tusenåriga klippmålningar. Vi besökte 
även den berömda källan där djur och människor i alla tider kunnat finna 
vatten. Klippan hade nyligen under några månaders sorgetid varit stängd för 
besök, detta på grund av att en äldste aboriginsk man med anknytning till 
klippan avlidit. Aboriginerna är numera återigen ägare till Uluru och har på 
så sätt fått mer att säga till om. Det var 1984 som den australiensiska reger-
ingen under stora protester från många vita överlämnade klippan. Ett avtal 
skrevs under och aboriginerna hyr nu ut området under en 99 års period till 
regeringen.

Moraliskt dilemma
När vi efter rundvandringen kom fram till den plats där man inleder klätt-
ringen så hade de parkansvariga precis öppnat den igen. Nu snurrade tankar-
na i huvudet på mig, visst hade jag hört talas om att aboriginerna helst inte 
vill att man skulle bestiga Uluru. Jag vägde mitt beslut fram och tillbaks, jag 
visste att det finns partier på klippan som är så heliga att de inte ens får foto-
graferas och att om parkvakterna ertappar någon med detta så utdöms dryga 
böter. Jag bedömde att en bestigning av klippan inte vore att grovt bryta mot 
respekten för kulturen, detta eftersom den trots allt inom ett markerat om-
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råde är öppen för klättring. Det var dock med blandade känslor jag fattade 
mitt beslut och jag känner mig än idag tveksam till om jag gjorde rätt. Jag 
frågade vår guide Rob om det fanns tid att klättra till toppen innan vi skulle 
resa tillbaka? Du har två timmar på dig blev svaret. Jag knöt åt gymnastik-
skorna och gav mig iväg, det var betydligt brantare än jag hade väntat mig. 
Vid den första delen av klättringen kunde man hålla i sig i en kedja på vägen 
upp, denna tog dock slut när man kommit upp till den första avsatsen. Jag 
hoppade sedan upp för en liten upphöjning och följde den vita linjen som var 
ditmålad på berget. Efter en stunds klättring så omges man av branta slutt-
ningar på båda sidorna, tappar man balansen där så är det definitivt kört. 

Parkvakterna hade på grund av för starka vindar återigen stängt klippan 
för klättring endast tjugo minuter efter det att jag gett mig iväg så när jag till 
slut nådde monumentet på toppen så var jag nästan helt ensam. Jag blickade 
ut över landskapet och en rysning gick igenom kroppen, det var detta jag 
hade drömt om, äntligen befann jag mig i hjärtat av Australien. Efter några 
minuter så kom det upp ytterligare en man och jag bad honom att ta ett foto-
grafi för att föreviga detta ögonblick. Jag satte mig ner en stund och bara njöt, 
långt borta i horisonten kunde jag se Katatjuta som vi senare under dagen 
skulle besöka. Efter att ha återhämtat krafterna både mentalt och fysiskt så 
gav jag mig iväg nedåt igen, något som gick betydligt snabbare än att ta sig 
upp. Jag passerade två tjejer som förstenade av skräck satt och krampaktigt 
höll fast sig i kedjan, de vågade inte röra sig utan hjälp från sina kamrater. 

För aboriginerna så är Uluru helig, det är inte förbjudet att bestiga den 
men det är heller inget något man uppmuntras att göra, snarare tvärtom. 
Man planerar att i framtiden införa en begränsning av hur många som får 
bestiga Uluru, detta på grund av att klättringen sliter på klippan. Ernest Gi-
les var 1872 den första vita mannen som såg Uluru, dock utan att då lyckas 
bestiga den. När han året därpå återvände hade William Gosse, en annan 
upptäcktsresande redan bestigit klippan. William Gosse namngav klippan 
till Ayers Rock efter en minister i södra Australien vid namn Sir Henry Ayers. 
Det officiella namnet är idag Uluru vilket är det ursprungliga aboriginska 
namnet för klippan. Enligt det avtal som slöts 1984 så hyr Anangufolket ut 
Uluru under 99 år till staten. Aboriginerna får 25% av parkavgiften samt 150 
000 dollar om året, pengar som fördelas bland de olika stammarna i området. 
Uluru är ursprungligen ett aboriginskt ord vars betydelse beskriver de räff-
lade fåror man traditionellt sett skär ut i konstverk och träfigurer. Dessa fåror 
påminner om de rännor som tiden och regnet naturligt skurit in i sluttning-
arna. Klippan som ser ut att bestå av en homogen massa består i själva verket 
av flera lager av kornig sandsten. Ulurus grovkorniga sandsten når ända ner 
till 2000 meter under marken, här blandar den sig med samma material som 
bildar Katatjuta 3,5 mil längre bort. Kraftiga regn och oväder har med tiden 
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underminerat klippan vilket resulterat i att stora partier fallit ner. Något som 
inneburit att klippan gradvis har minskat i storlek. Uluru är mer eller mindre 
omgiven av klipprester som glidit nedför sidorna och på så vis bildat grottor 
och skrevor, något man tydligt kan se när man följer vandringsleden. Abori-
ginerna i området målar fortfarande in sin konst på klippan och flera heliga 
ceremonier hålls regelbundet vid dess fot. För urbefolkningen så utgör varje 
del av klippan en del av deras historia. 

Katatjuta
Uluru gjorde ett kraftigt intryck på mig precis som på alla de andra som var 
med i gruppen, vi satt alla tysta i bussen en lång stund när vi färdades de 3,5 
milen till Mount Olga, (Katatjuta). När vi kom fram så låg klipporna insvep-
ta i en dimma vilket gav det hela en lite spöklik stämning. Vi vandrade in i 
vindarnas dal och återigen infann sig känslan av att befinna sig i en kyrka och 
vi samtalade med dämpade röster. Det var otroligt mäktigt att vandra längs 
de över 30 kupolerna som bildar Katatjuta och som reser sig upp ur öknen. 

För drygt 500 miljoner år sedan låg denna plats på havsbotten. Långsamt 
höjdes och veckades markytan av jordskorpans rörelser vilket resulterat i de 
massiva jätteklippor vi idag kan se. Den högsta toppen är Mount Olga, grup-
pens västligaste utpost, som reser sig hela 450 meter över öknen och är den 
klippa som har givit namn åt hela gruppen. 

Den första vita man som siktade Olgabergen var precis som vid Uluru 
Ernest Giles. Ernest döpte det avlägsna berget till Mount Olga efter drott-
ningen i Spanien. För aboriginerna har Katatjuta sedan urminnes tider varit 
en helig plats, en plats vars betydelse endast kan förstås av dem som kän-
ner till berättelserna från drömtiden. Precis som Uluru så har Katatjuta en 
mängd mytomspunna historier inskrivna i sina klippor. 

Fyllda av intryck och med mängder av förbrukade filmrullar i fickorna 
återvände vi sent på eftermiddagen till vår buss för avfärd till vår nya camp 
i närheten av Kings Canyon. På vägen dit stannade vi till vid vägkanten för 
att samla ihop ved till kvällens lägereld. Några timmar senare satt vi runt 
elden och diskuterade om vad vi hade varit med om under dagen, alla var 
djupt fascinerade över vad vi hade fått se och höra under dagen. Det blev en 
trevlig kväll med gott vin och god mat och det var inga problem att somna i 
tältsängen fram på småtimmarna. 

Kings Canyon
Vår guide väckte oss tidigt nästa morgon och vi åt en snabb frukost innan vi 
packade in våra väskor i bussen. Vi skyndade oss sedan iväg för att försöka 
hinna fram till det mäktiga Kings Canyon innan soluppgången. Området 
ligger ca 32 mil från Alice Springs. Vi hann fram drygt tjugominuter före 
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soluppgången och begav oss upp längs den 6 kilometer långa leden som kallas 
Kings Canyon Walk. Moder jord bjöd på ett sagolikt vackert skådespel när 
de första solstrålar träffade klippväggarna. Jag kan varmt rekommendera ett 
besök hit om ni får möjlighet, området är enormt vackert. Det pirrade rejält 
i magen när vi låg och kikade ut över den 300 meter höga stupkanten. Vår 
guide berättade om platsen och dess historia, efter lite tjat från mig så visade 
han även tobaksplantan Pituri som jag hade hört talas om. Aboriginerna an-
vände förr i tiden växten som en lättare drog. Man mixade löven med en spe-
ciell aska och formade sedan en lite klump som man sög på, effekten kunde 
vara att man dämpade törsten och därför orkade vandra lite längre eller för 
att dämpa hungern. Jag frågade vår guide om han hade provat Pituri, det 
hade han inte, men en god vän till honom hade testat och berättat att han 
blivit rejält yr. 

Efter vårt besök i Kings Canyon så var det dags att resa tillbaks till Alice 
Springs. På kvällen satte vi oss återigen på vandrarhemmets uteservering. Till 
priset av sju dollar fick man äta så mycket man ville från grillen, här fanns 
grönsaker, fisk och alla möjliga sorters korvar och kött som vi sköljde ner med 
kalla VB. Samtidigt som vi åt satt vi och bläddrade i en nöjestidning för att 
se vad som vad på gång i staden. Till vår stora glädje upptäckte vi att did-
jeriduspelaren Andrew Langford hade en show på Starlight Theatre senare 
samma kväll. 

Alice Springs
Vi drack upp våra öl och skyndade oss dit och hann fram precis i tid innan 
showen skulle börja. Tillsammans med en trummis och keyboardist bjöd 
Andrew på en grymt bra och visuellt vacker show. När han frågade om det 
fanns någon i publiken som kunde spela så kunde jag givetvis inte hålla tyst 
och blev därför uppbjuden på scenen. Vi spelade två rytmer tillsammans 
vilket var jättekul. 

Nästa förmiddag tog vi farväl av Patrik som skulle resa vidare till Perth. Jag 
och Thorolf spenderade dagen med att vandra runt i centrala Alice Springs 
där vi bland annat besökte den aboriginska skivaffären och radiostationen 
CAAMA. Vi besökte också The Royal Flying Doctors, något som var väldigt 
kul, vem har inte sett TV klassikern ”Doktorn kan komma”? Vi var även 
inne i ett terrarium där vi kikade på ormar och spindlar. Givetvis var vi även 
inne i alla butiker vi kunde hitta som sålde didjeridus där vi provspelade de 
som såg spännande ut. 

På kvällen slog vi oss återigen ner vid vandrarhemmets grill, vi satt och 
snackade när de tre irländska tjejerna som varit med på resan plötsligt dök 
upp. De hade varit väldigt tysta och blyga under resan och knappt tilltalat oss 
men nu hade dock en och annan öl runnit ner i deras strupar och blygheten 
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var som bortblåst. Fnissande frågade de om de fick sitta vid vårt bord, jodå 
varsågod. ”Var är Patrik?” Frågade den ena med förväntansfull röst, han har 
åkt till Perth svarade vi. ”Nej”, utbrast hon, ”han var så söt och jag ville träffa 
honom”. Vi skrattade gott åt henne och förslog att vi skulle ringa upp honom. 
Thorolf langade över sin mobiltelefon varpå en mycket förbryllad Patrik fick 
ta emot ett förvirrat samtal från en kraftigt berusad irländsk flicka. Vi för-
klarade situationen för honom, han skrattade gott och önskade oss en trevlig 
kväll. Tjejerna berättade ett de redan klockan 04.00 nästa morgon skulle 
flyga vidare till Cairns. ”Men först ska vi dricka öl”, sa de, varpå de bestämde 
sig för att försöka dricka oss under bordet. De beställde in öl efter öl innan 
de med dimmig blick insåg att de förmodligen borde gå och lägga sig. Jag har 
ingen aning om de hann med planet, förmodligen gjorde de det för vi såg inte 
till dem under frukosten. Nästa dag var det dags för Thorolf att resa vidare 
till Cape York, själv skulle jag resa tillbaks norrut till Darwin. Vi tog sällskap 
ut till flygplatsen innan vi gick vidare åt varsitt håll. 

Hemresa
Framme i Darwin tog jag in på vandrarhemmet Frogs Hollow, jag lämnade 
ryggsäcken på mitt rum och gav mig iväg ut på stan där jag av en slump 
mötte Hide, en av japanerna som veckan innan hade varit med i Wugularr. 
Vi satt och snackade en stund och han berättade att det skulle vara en liten 
aboriginsk festival vid Esplanaden senare på kvällen. 

Efter en lugn eftermiddag vid vandrarhemmets pool satt jag på gräsmattan 
och njöt i den ljumma sommarvärmen för att bevittna de aboriginska uppträ-
dandena. I samband med att en grupp från Maningrida uppträdde så tyckte 
jag mig se ett bekant ansikte, en av dansarna var Horrace som hade varit 
med på turnén i Sverige året innan. Efter showen ropade jag på honom, han 
skrattade gott när han fick syn på mig, ”Vad gör du här?”. Vi satt i gräset och 
snackade en stund innan vi tog farväl och jag begav mig tillbaks till vandrar-
hemmet. Det var dags att packa inför morgondagens flyg hem till Sverige.
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Ett märkligt telefonsamtal

Nordenturné-01. När man som jag jobbar utan ett stort bokningsbolag i 
ryggen så gäller det att hitta människor på respektive ort som kan tänka 
sig att hjälpa till med att boka konsertlokal, fixa övernattning, hänga upp 
affischer etc. Visst krävs det en hel del jobb för att knyta ihop en turné, 
men samtidigt är det otroligt kul med alla möten som uppstår. Dessutom är 
övernattning hemma hos folk oftast betydligt trevligare än att bo på något 
trist hotell och jag har dessutom på det här sättet fått vänner för livet. Geoff 
hade frågat mig om vi inte kunde besöka Finland, ett land även jag gärna 
ville turnera i då min fru är från Finland. Jag hade ingen kontaktperson där, 
men efter lite mejlande fram och tillbaks så fick jag till slut tag på en kille vid 
namn Tuomas Kylänpää som via sina kontakter lyckades boka in ett antal 
spelningar i Finland. Med hjälp av bland andra David Braunstahl i Norrkö-
ping och Lars Grue i Oslo så lyckades jag sy ihop en turné och gruppen var 
nu på väg mot Europa. 

Mejl från Australien
Jag hade precis kommit hem från Australien och bara tre veckor innan hade 
vi tidigt på morgonen stannat till med bilen utanför Blanasis hus och genom 
det öppna bilfönstret ropat ”Bobo”. Vi var då på väg tillbaks till Darwin efter 
att ha övernattat vid Beswick falls strax öster om byn. David Blanasi hade 
av ålderskäl bestämt sig för att inte följa med på den stundande turnén och 
gruppen skulle nu för första gången stå på egna ben. Darryl Dikarrna ansågs 
vara fullärd och redo att ta över ansvaret som didjeriduist i gruppen. Blanasi 
orkade helt enkelt inte ge sig ut på vägarna en gång till, turnén året innan 
kom att bli den sista utomlands. Vi hade kommit överens om att jag skulle 
möta upp gruppen i Helsingfors då turnén skulle inledas i de tusen sjöarnas 
land. Min uppgift skulle vara att agera chaufför, supportartist, guide, kock, 
en alltiallo helt enkelt. 

Ungefär en vecka innan turnéstarten fick jag ett trist och chockartat mejl. 
Rubriken löd, ”Bad news”. Jag klickad upp mejlet och möttes av den tragiska 
nyheten att David Blanasi var spårlöst försvunnen. Han hade enligt ryktena 
tagit med sig en flaska vatten och en yxa och givit sig iväg ut i bushen för att 
skaffa material till nya instrument. När han sent på eftermiddagen fortfa-
rande inte hade återkommit hem så spred sig oron i byn och flera personer 
gav sig ut för att leta efter honom. Innehållet i mejlet var präglat av både sorg 
och uppgivenhet. Hela turnén stod på spel, sångaren Jack Nawalill vägrade 
att åka med, han ville av förståeliga skäl stanna kvar hemma och leta efter sin 
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gamle vän. David Yirindilli som är den andra av de två äldste ursprungliga 
sångarna ställde upp och lovade att följa med på turnén, till hans hjälp följde 
Geffory Campion med som sångare. Förutom Darryl Dikarrna Brown på 
didjeridu så var även Mick Marrawa och Thomas Laiwonga med som dan-
sare. Geoff förklarade att om de skulle finna Blanasi avliden så skulle hela 
turnén avbrytas omedelbart. Spelningar och lokaler var bokade i hela Europa 
så oron var förstås stor, först och främst över vad som hänt med Blanasi, men 
även över turnén som är en väldigt viktig inkomstkälla för gruppen och deras 
familjer. Som vanligt hade Geoff pantsatt sitt hus för att få kunna låna ihop 
pengar till flygbiljetterna, ett vågspel i hopp om att publiken skulle strömma 
till så att lånet skulle kunna återbetalas samt generera lön till gruppmedlem-
marna. Det är välbehövliga extrapengar för medlemmarna i gruppen som går 
till att försörja familjerna, inköp av bilar och jaktvapen. De lever i vanliga 
fall väldigt knapert på bidrag från staten och diverse ströjobb. Jag lyckades 
göra ett bra avtal på hyran av en minibuss i Lysekil och begav mig av norrut 
mot Stockholm. 

Finland
Jag hade bokat in mig på nattfärjan med Silja Line till Helsingfors. Väl om-
bord så gick jag för att lämna min väska i hytten innan jag gav mig iväg för 
att leta efter någon restaurang med det billigaste käket, vilket i det här fallet 
fick bli köttbullar och mos. Jag hade tagit mig lyxen att boka sängplats så 
jag drog mig tillbaka ganska tidigt, tryckte in öronpropparna och somnade. 
Jag klev upp tidigt nästa morgon så att jag över en kopp kaffe kunde få njuta 
av den vackra vyn av Helsingfors hamn. När jag körde iland vid det vackra 
torget så tog jag sikte på flygplatsskyltarna, det var där jag hade stämt möte 
med min kontaktperson. 

Tuomas visade sig vara en väldigt sympatisk kille och efter att ha hälsat på 
varandra så åkte vi ut till hans bostad beläget i ett av Helsingfors förortsom-
råden. Tuomas var precis som jag själv ett stor fan av traditionell aboriginsk 
musik och han var nu uppspelt som ett barn på julafton inför det stundande 
besöket. Efter att ha lyssnat på lite skivor och bläddrat i Australienböcker så 
knallade vi ner till det lokala torget och beställde varsin pizza. Tillbaks uppe 
i lägenheten berättade jag om resan till Australien som vi nyss genomfört.

Vid tvåtiden på eftermiddagen gick vi ner till parkeringsplatsen där mi-
nibussen stod parkerad och körde iväg mot flygplatsen för att hämta upp 
White Cockatoo. Det var en härlig syn när dörrarna i ankomsthallen öppna-
des och hela gänget kom ut. Jag kramade om dem och presenterade Tuomas 
som skulle vara vår alltiallo under turnén i Finland. Trots att vi var väldigt 
glada över att se varandra igen så var stämningen tryckt på grund av vad som 
hade hänt därhemma. Enligt aboriginsk tradition så nämner man inte nyss 



93

avlidnas namn. Detta för att inte störa anden som är på väg till andra sidan. 
Saken var dock den att så länge man inte hittat någon kropp så räknades inte 
Blanasi som död. Vi försökte i det längsta att undvika ämnet, men det var ju 
ofrånkomligt att det skulle komma upp. På väg in mot centrum förklarade 
David Yirrindili att de ville ringa hem för att höra om det fanns några nyheter 
om ”the old man”, som man nu valde att kalla honom. Vi stannade till mitt 
inne i centrum och letade reda på en telefonkiosk. 

Märkligt telefonsamtal
Runt omkring oss så svischade den täta stadstrafiken fram, stressade affärs-
män och kvinnor sprang omkring med sina mobiltelefoner tätt intill sina 
öron. Geoff hjälpte till med att slå numret och backade sedan tillbaks till den 
plats där jag stod. Gruppmedlemmarna samlades runt den gamle Yirrindili 
för att lyssna och efter telefonsamtalet så pratade de sinsemellan med varan-
dra. Vi förstod inte ett ord av vad som sades eftersom de talade Miali. Geoff 
viskade till mig ”har de hittat Blanasi avliden så är det bara att åka tillbaks till 
flygplatsen, det finns inte en chans att genomföra turnén i så fall”. 

Vi försökte att tyda eventuella ansiktsutryck på våra aboriginska vänner 
då de samtalade med varandra. Plötsligt såg vi hur de sken upp av lättnad, vi 
gick bort för att höra vad som hade hänt. Yirrindili berättade att allt är lugnt, 
nu vet vi var ”the old man” är någonstans. Yirrindili berättade följande: 

”det är Blanasis gamla sångkamrat Djoli Laiwongas (död sedan ett par år 
tillbaka) ande som håller fast Blanasi i en klippvägg vid Mimi Pool i anslut-
ning till Beswick falls ett par mil öster om Wugularr”. Yirrindili berättade 
vidare:

”när vi kommer hem igen så ska vi samla ihop de mest kraftfulla sångmän-
nen och under en månklar natt spela loss Blanasi ur klippan”. 

Jag och Geoff tittade på varandra, och sen runt omkring oss och såg shop-
pingcentrum, höghus, affärsmän i kostymer. Det var år 2001 och här fick vi 
ett besked från en helt annan tid och kultur. Den goda nyheten förutom att 
de ansåg sig veta var Blanasi fanns var att de inte hade hittat honom avliden. 
Efter detta märkliga telefonsamtal klev vi in i vår turnébuss och reste iväg 
med destination Tampere. Jag njöt av att återigen vara ute på vägarna, jag 
älskar att besöka nya platser och möten med människor som uppstår längs 
vägen.

Nya sandaler!
Med på turnén det här året var även Geoffs fru Kate och hans ettåriga dotter 
Angelique. Kate är en extremt duktig tablaspelerska, och har bland annat stu-
derat fyra år i Indien hos olika tablamästare. I samband med turnén så agera-
de vi förband tillsammans då jag spelade didjeridu och Kate tablas. De flesta 
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spelningarna var så kallade ”på dörren spelningar”, där gruppen får betalt 
beroende på hur mycket publik som kommer. Det kom tyvärr inte så många 
till spelningen i Tampere så när vi dagen därpå var på väg mot Jyväskylä satt 
Geoff djupt försjunken i framsätet och räknade på budgeten. Mick ropade 
bakifrån bussen att han behövde nya sandaler, Geoff mumlade svagt ”ja, ja” 
till svar och fortsatte räkna på alla utgifter som hittills dykt upp. 

I Jyväskylä gjorde gruppen först ett tvframträdande, detta i samma lokal 
som konserten skulle äga rum. Senare på kvällen när jag och Kate precis 
hade klivit av scenen inför en till allas lycka fullsatt konsertlokal kom Geoff 
springandes mot mig, han berättade att Mick vägrade gå ut på scenen. Geoff 
sa att han hade prövat allt, men att Mick vägrade, detta utan någon som helst 
förklaring. Det slog mig nästan direkt att anledningen kanske var att Geoff 
hade glömt bort hans önskemål om nya sandaler. Jag gick in i logen och satte 
mig bredvid Mick, jag frågade först om han ville ha lite dricka, jag hade två 
Colaflaskor med mig och gav den ena till honom, sedan frågade hur det hade 
gått med sandalerna, om Geoff hade kommit ihåg att köpa några? Mick sva-
rade att han inte hade fått några nya sandaler och visade samtidigt upp sina 
slitna tofflor. Jag lovade att i morgon så skulle jag och han gå och köpa ett par 
sandaler direkt efter frukosten, och om jag inte fick några pengar av Geoff 
så skulle jag betala ur egen ficka, det garanterade jag. Jag låtsades fortfarande 
som om att jag inte visste att han hade vägrat att gå på scenen och frågade 
därför, ”är det inte dags att gå på scenen nu”? Mick höll med, ”jo det är dags”, 
jag önskade honom lycka till varpå han försvann upp mot scenen. 

Efter den här lilla incidenten blev jag av Geoff skämtsamt kallad för Dr. 
Wallin och jag har vid ett flertal tillfällen lyckats medla vid liknande situatio-
ner. Efter Jyväskylä reste vi söderut mot Helsingfors igen, där vi av en vän till 
Tuomas, Robin DeWan hade fått låna ett hobbyrum beläget i bottenvåningen 
av ett hyreshus. Här fanns spis, dusch och toalett, dock inga sängar utan vi 
sov som vanligt på golvet. Ingen glamour här inte! Jag har aldrig hört någon 
snarka så högt som dessa Aboriginska män och jag var djupt tacksam över 
att jag hade öronproppar med mig. Tuomas hade inga öronproppar och jag 
såg hur han låg och vred sig störd av allt snarkade, våra blickar möttes och vi 
började båda skratta så att tårarna rann åt allt oväsen. 

Du ser ut som en boss!
I Helsingfors skulle spelningen äga rum i ett gammalt järnvägsmagasin i en 
lokal vid namn Makasiini. Utanför konsertlokalen stod en återvinningscon-
tainer typ UFF fylld med bortskänkta kläder. Aboriginerna var illa klädda 
och i desperat behov av kläder, vi stoppade därför ner Mick i hålet., det måste 
sett väldigt lustigt ut när vi höll i varsin fot, jag och Geoff. Först fick Mick 
upp en kostymjacka som Darryl tog på sig, han sken upp som en sol när vi 
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andra påpekande ”du ser ut som en boss”! Ytterligare en jacka fiskades upp, 
denna lade Yirrindili beslag på. Ändamålet gick till välbehövande så jag kände 
inget dåligt samvete av att vi lagt beslag på några klädesplagg. Solen sken och 
vi hade en fin dag i Helsingfors i väntan på konserten. Faktum är att vi även 
shoppade lite kläder i UFF butiken. 

På kvällen blev det så gott som utsålt och över 200 personer hade kommit 
för att se gruppen. Vi firade den lyckade konserten med hämtpizza som vi tog 
med oss till vår övernattningslokal. 

Nästa morgon skulle vi köra norrut mot Pori, en resa som jag såg fram-
emot väldigt mycket då min fru är från just denna stad. Geoff fann det stört 
omöjligt att få upp männen på morgonen, stressad bad han ”Dr Wallin” att 
lösa det hela. Vi hade redan packat in allt bagage i bilen sånär som på de lig-
gunderlag som männen nu låg och sov på. Jag gick in och lade mig bredvid 
dem, gäspade lite slött och frågade om de hade hört när Geoff tidigare på 
morgonen fått skäll av sin fru? Nu vaknade alla till och fnissade, berätta mer, 
”har vår boss fått skäll”? Jag berättade att Kate hade varit mäkta irriterad på 
sin man och skällt på honom hela morgonen. Anledningen var att han inte 
hjälpt till tillräckligt med dottern. Nåväl, det tog mig drygt fem minuter från 
det att jag gått in i rummet innan alla nu var vakna och på väg ut mot bus-
sen. Geoff förstod inte hur jag burit mig åt, men var mäkta imponerad. Det 
sägs ju att skadeglädjen är den enda sanna glädjen och det verkar stämma 
överallt! 

Mormor Maiju
I Pori skulle gruppen uppträda på den legendariska Pori Jazz festivalen. Över-
nattning skulle ske i en skolsal och återigen väntade en natt på golvet fast nu 
med lyxen av att få varm mat och frukost serverat. När vi är i nya städer så 
brukar de unga i gruppen följa med mig ut på stan för att kolla läget. I Pori 
hade en vänlig finsk man vid namn Jouko Räty lovat att visa oss runt. Vi hade 
också planerat att besöka min frus mormor som jag inte hade träffat tidigare 
och som dessutom inte talade svenska. Darryl kunde inte förstå det faktum 
att jag inte hade träffat min flickväns släktingar, han tyckte det var mycket 
märkligt. 

Vi reste först ut till den fantastiskt fina stranden vid Yyteri, Thomas tyckte 
att det påminde om Maningrida. Mick och Darryl frågade vår guide Jouko 
om tidvatten och om det fanns några farligheter i vattnet, de såg lite förvå-
nade ut när Jouko berättade att det var helt riskfritt att bada här. Därefter 
åkte vi på en rundtur i staden innan vi begav oss ut till Vanhakoivisto, det 
område där mormodern Maiju Suusmäki bor. Det var ett känsloladdat möte 
då hennes dotter (min svärmor) nyligen hade gått bort i cancer. Vi kramades 
om utan att förstå ett ord av varandras hälsningsfraser. Maiju pratade oavbru-
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tet till mig på finska samtidigt som hon dukade fram bullar och kaffe. Jouko 
som tolkade på bruten engelska och lika bruten svenska gjorde sitt bästa för 
att vi skulle kunna kommunicera med varandra. Det var ett härligt besök och 
jag passade på att ringa hem till min fru för att berätta att jag nu var hemma 
hos hennes mormor. 

En annan trevlig finsk man som vi lärde känna vid vårt besök i Pori var 
Andy Niemela från Lahti. Andy och David Yirindilli blev snabbt goda vän-
ner och samtalade mycket med varandra under vår tid i Pori. Både Jouko 
och Andy var mycket intresserade av den aboriginska kulturen och hade 
nyligen arrangerat en utställning, ”Flying bumerangs”, som de rest runt med 
i Finland.

På kvällen var vi inbjudna till en finländsk australisk vänskapsförening. Vi 
badade bastu och åt finsk korv men det var bara Mick av aboriginerna som 
vågade sig in i det varma rummet! 

Kommande dag gick vi runt i centrum där vi fikade vid gågatan och myste 
i solen. Senare på kvällen så uppträdde jag och Kate med tre rytmer i den 
vackra konsertlokalen Promenadikeskus. White Cockatoo gjorde därefter en 
mycket bra konsert i den välfyllda lokalen.

Dagen därpå var det dags för sista spelningen i Finland och samtidigt 
sista kvällen med vår nyfunna vän Tuomas. Vi körde efter frukosten de ca 12 
milen söderut mot Åbo där vi åter igen skulle övernatta på vardagsrumsgolvet 
hos några vänner till Tuomas. Mitt och Kates uppträdande gick väldigt bra 
och många ur publiken kom fram för att diskutera rytmer och spelstil. White 
Cockatoos spelning blev väldigt känslosam för Tuomas för i slutet av konser-
ten kallades han upp på scenen där han fick ett instrument som tack för all 
hjälp. Tuomas blev så rörd att tårarna började rinna på honom. 

Morgonen därpå tog vi adjö till ett soligt hamnområde i Åbo, det var dags 
för oss att resa tillbaks till Sverige. Det här var första gången som sångaren 
Geffory Campion var utomlands, han hade endast besökt Darwin tidigare. 
När han nu fick syn på Silja Line höll han därför på att svimma; han hade 
aldrig sett en så stor båt! De andra var lika imponerade. De poserade stolt 
framför båten för fotografering och visste inte till sig av glädje när vi sa att det 
var den vi skulle resa med. Väl ombord så tittade vi runt på båten men när vi 
sedan skulle vandra upp för trapporna på utsidan av däck så kröp Geffory på 
alla fyra, vettskrämd över den höga höjden. Han vågade sig inte, trots att vi 
försökte övertala honom, fram till relingen. Jag frågade receptionspersonalen 
lite senare om inte gruppen skulle kunna få besöka kaptenen, vilket de till 
vår stora glädje fick. 

Efter ett uppskattat besök hos kaptenen så placerade sig gruppen längst 
fram i fören där de sedan satt som fastklistrade i varsin stol. Timme ut och 
timme in satt hela gänget och log hela vägen till Stockholm. 
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Vi anlände till Sverige ca 20.00 på kvällen och trötta som vi var tog vi bara 
med det allra nödvändigaste från bussen in till våra rum på vandrarhemmet 
vid Zinkensdamm. Jag åkte iväg och köpte pizza på Hornsgatan som sma-
kade ljuvligt gott och som sköljdes ner med en kall folköl på vandrarhemmet. 
Mätta och belåtna slocknade alla ganska snabbt i sina sängar. Turnébussen 
hade vi parkerat några hundra meter upp längs gatan intill vandrarhemmet.

Bilinbrott
Yrvaket vaknade jag av en surrande och pipande mobiltelefon. Alarmet var in-
ställt på 03.30 mitt i natten, exakt 04.15 skulle en taxi från TV4 Nyhetsmor-
gon komma för att hämta oss. The White Cockatoo Performing Group skulle 
enligt planerna framföra två sånger samt en intervju i direktsändning. 

Jag fick först liv i Geoff och sedan så sakteliga i de övriga gruppmedlem-
marna. Halvt medvetslösa av trötthet bestämde vi att Geoff skulle promenera 
upp till turnébussen och plocka fram de väskor som vi skulle ha med oss till 
tvstationen medan jag och grabbarna skulle vänta på taxin vid entrén. Taxin 
kom i tid och vi hoppade in i bilen och körde ca 100 meter innan jag fick syn på 
en förtvivlad Geoff ståendes mitt i vägen med en massa väskor liggande huller 
om buller runt omkring sig. Någon hade under natten roat sig med att plocka 
ut bakrutan på bussen och stulit en stor låda fylld med instrument, Borta var 
även väskor med skivor, kläder och personliga tillhörigheter. Tyvärr blev även 
Darryls konsertinstrument stulet, något som skapade stor oro i gruppen. Som 
alla förstår uppstod det en lätt kaotisk situation, vi skulle snart uppträda i 
direktsändning och här stod vi förvirrade och yrvakna, frågorna surrade, var 
är min väska, skivorna, instrumenten? Jag kikade omkring i mörkret och såg 
att mitt skidfodral låg på trottoaren en bit bort. I fodralet låg mina två instru-
ment kvar och jag insåg att vårt första problem var löst, vi hade instrument 
att spela på. Efter lite rotande i de andra väskorna som fanns kvar så hittade vi 
även leran och de höftskynken som skulle användas vid framträdandet. 

Nu när vi hade det som behövdes för TV-framträdandet bestämde vi oss för 
att skynda oss dit. Jag körde snabbt ner bussen och parkerade den på gräsmat-
tan precis vid receptionen, rusade in och förklarade situationen och bad dom 
hålla ett öga på bussen medan vi var borta. 

För egen del var jag otroligt lycklig över att min väska med instrumenten 
fanns kvar. Speciellt ett av instrumenten har stort affektionsvärde för mig ef-
tersom jag hade själv huggit ned det.

Nyhetsmorgon
Endast ett fåtal minuter försenade anlände vi till TV4huset. Jag och Geoff 
försökte lugna de upprörda gruppmedlemmarna med att allt skulle lösa sig 
under dagen. Av de två instrument som jag hade så var inget i rätt tonart för 
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sångarnas röster, det ena fick dock duga till att genomföra uppträdandet med. 
Vi bjöds först på lite frukost och därefter följde några hysteriska minuter. 
Vi hade tilldelats ett omklädningsrum en våning ner där gruppen skulle få 
möjlighet att måla sina kroppar och förbereda sig. Minuterna gick och vår 
värdinna började se allt mer nervös och stressad ut. Hon bad oss snällt att 
skynda oss på med tanke på att det snart var dags att bege oss upp igen. Jag 
och Geoff försökte skynda på grabbarna med att börja måla sig. 

Då det var ett TV framträdande som väntade så valde de att måla sig med 
ett extra fint mönster och använde penslar istället för sina händer, något som 
tar betydligt längre tid. Efter att värdinnan varit nere två gånger och bett oss 
att skynda på så började det nu bli riktigt ont om tid. Jag kikade in i logen och 
såg till min förfäran att endast David Yirindilli, en av fem var klar och det var 
bara fem minuter kvar till direktsändning. Det fanns inte en chans att alla 
skulle hinna bli klara. Jag och Geoff drog med oss hela gänget in i hissen, jag 
fick med mig hinken med färg och med gemensamma krafter (händer) må-
lades kropparna på gruppmedlemmarna. Det fick bli handmönster och precis 
när jag skulle förse Darryl med färg så vände han sig om och fick ett handav-
tryck rakt i ansikten. Jag har fortfarande svårt att hålla mig för skratt när jag 
ser tvinspelningen och Darryls ansikte zoomas in med mitt handavtryck rakt 
över ögonen.

Båda uppträdandena gick fantastiskt bra och Lasse Bengtsson var en väldigt 
trevlig programledare. Han fick en liten snabbkurs av Darryl i direktsändning 
i hur man spelar didjeridu. Trötta som vi var så blev det en lätt förvirrad inter-
vju. När jag ombads berätta lite om gruppen så var allt jag sade att de kommer 
från Maningrida och Wugularr, varpå jag stod tyst som ett fån! Nåväl, i det 
stora hela så gick allt väldigt bra. 

Tillbaks på Zinkens vandrarhem var det dags för att ta itu med alla prak-
tiska problem. Gruppmedlemmarna gick och lade sig för att sova men för mig 
och Geoff väntade istället ett par hektiska timmar med att kontakta polis, 
biluthyrningsfirma och försäkringsbolag. 

Polisen hittade under förmiddagen otroligt nog en av våra väskor som låg 
slängd bakom Eriksdalsbadet. Det visade sig vara Darryls väska och lyckligtvis 
låg bland annat hans körkort kvar. Han blev väldigt glad när han fick veta det. 
Instrumenten och flera hundra skivor var dock försvunna. 

Medan gruppmedlemmarna vilade ut i sina sängar, slet jag och Geoff som 
djur för att få ordning på allt. Först besök på polisstationen för att få tillbaka 
den upphittade väskan, sedan till bilverkstaden för att byta fönster. Framåt 
eftermiddagen var det mesta löst och vi hade fått ett nytt fönster insatt i bak-
rutan. Vi var båda rejält trötta men nu var det hög tid att börja förbereda inför 
kvällen konsert som skulle äga rum på Folkens Etnografiska Museum. Konser-
ten inför en nästan utsåld lokal blev som tur var lyckad trots fel instrument. 
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Nya instrument
Instrumentet var dock ett problem som kvarstod, fortfarande väntade flera 
spelningar runt om i Europa och det instrument som vi hade stämde inte i 
tonart med sångarnas röster. På turnéprogrammet fanns om några dagar en 
spelning i Oslo inbokat och där skulle vi övernatta hemma hos Lars Grue. 
Grue är bland annat känd för sin fantastiska kollektion av fina instrument 
och jag berättade för Darryl och David att vi säkert skulle kunna få låna ett 
instrument av honom. Fast först väntade ett besök i Norrköping där austra-
liensaren David Braunstalh hade hjälpt oss med att arrangera en spelning. Vi 
övernattade i Davids vackra hus beläget på landet vid utkanten av Söderkö-
ping och gruppen fick här lite välbehövlig vila.

Efter en lång resa nästa dag så kom vi äntligen fram till Oslo där Lars och 
hans fru först bjöd på mat och kaffe innan vi togs med ner till undervåningen 
där Lars förvarade sina instrument. Synen var mäktig, väggarna var täckta 
av instrument och de flesta var exklusiva dyrgripar från Australien. Darryl 
Dikarrna Brown och David Yirindilli gick nyfiket runt och tittade, för egen 
del kändes det som att vara barn och befinna sig i en godisaffär. Jag fastnade 
snabbt för utseendet på just ett instrument och när jag lyfte upp det slogs jag 
över hur lätt det var. När jag sedan provspelade det så kändes det som om hela 
jag vibrerade. Jag kunde därefter inte släppa instrumentet ifrån mig, ni som 
spelar känner till känslan. Efter en stund så hade Darryl och David också 
hittat vad de letade efter. I sina händer hade de ett perfekt Magoinstrument. 
Darryl sa att det var ovanligt lätt och att det hade ett bra ljud samt var i rätt 
tonart. Här fanns kanske 50-60 st toppinstrument importerade från Austra-
lien att välja på, två av dessa var gjorda i Nordnorge av en norrman vid namn 
Örgen Karlsen, och det var dessa två instrument vi helt ovetande av varandra 
hade valt ut, helt makalöst tycker jag själv. Det fanns som ju sagt lite att välja 
på i samlingen! 

I Oslo uppträdde vi på Etnografiska och det var så mycket publik att det 
knappt gick att röra sig i lokalen. Det bestående minnet från Oslo är ändå hur 
vi här hittade Örgens instrument. 
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Gränsövergången vid East Alligator river, 2002

Vildhästar i Arnhem Land, 2002
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Röda grusvägar

Vi hade beslut oss för att tidigarelägga årets resa så att den skulle kunna kom-
bineras med hyllningsfestivalen till David Blanasi den 7 juni 2002 i Barunga. 
David hade ju spårlöst försvunnit året innan och nu ville man i hans gamla 
hemby hedra hans minne. Under året hade jag genomfört ett antal föreläs-
ningar runt om i Sverige och berättat om resan vi gjort året innan. I kombi-
nation med föreläsningarna och min hemsida så lyckades vi få ihop en grupp 
äventyrslystna människor som ville följa med och besöka The White Cocka-
too Performing Group i Arnhem Land. Jag hade dessutom under året jobbat 
extra med att klippa gräsmattor och städa trappor för att få ihop pengar till 
flygbiljetten, något som oftast var jäkligt trist men nu väntade belöningen. 
Pengarna som resenärerna betalar för att följa med skulle täcka utgifterna för 
bilhyran, diesel, mat och diverse omkostnader samt lön till våra aboriginska 
vänner. Det skulle komma att bli en fantastisk resa med händelser som jag 
aldrig hade kunnat drömma om att få uppleva. 

Den 2 juni mötte jag mina vänner Thorolf Andersson, Mats Undén och 
Örgen Karlsen på Landvetters flygplats i Göteborg. Tillsammans reste vi via 
Frankfurts gigantiska flygplats till Singapore och därifrån vidare mot vår 
slutdestination Darwin. I Frankfurt lyckades vi för en kort stund irra bort 
oss i samband med tågbytena mellan de olika hallarna, vi hade dock gott om 
tid så det gjorde inte så mycket, det fanns till och med tid till ett par flaskor 
tyskt veteöl innan det var dags att kliva ombord på planet. Det är ju förfär-
ligt många timmar man ska slå ihjäl ombord på planet på resan till andra 
sidan jordklotet och det gäller att göra det bästa av situationen. Själv tog jag 
av mig skorna, lutade mig tillbaka och beställde in en kopp kaffe samt två 
miniflaskor med konjak. Till min glädje var planet utrustat med tv-skärm i 
ryggstödet framför mig och en av filmerna som visades var den fantastiska 
Rabbit proof fence, en film om de stulna barnen som precis hade kommit ut 
i Australien.

Singapore
Efter drygt 11 timmar bestående av filmer, sömn, mat och stretching i korri-
doren så var det äntligen dags för mellanlandning i Singapore. Vi hade drygt 
fyra timmar på oss som vi skulle spendera på flygplatsen innan det var dags 
för incheckning till nästa flight. Mats var rejält röksugen så vi begav oss iväg 
till utomhusverandan där vi beställde in varsin iskall Tigeröl. 

Det var drygt 13 år sedan som jag var här senast men dofterna och värmen 
gick inte att ta miste på, allt var sig likt. Vi satt och läppjade på den kalla 
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ölen samtidigt som vi skickade sms hem om att vi just nu mådde väldigt bra. 
Efter några svalkande öl och rundvandring i affärerna på den gigantiska flyg-
platsen så letade vi reda på en lunchrestaurang där vi plockade till oss diverse 
asiatiska rätter. Mätta och belåtna var det så äntligen dags för incheckning 
och avfärd mot Darwin. Lika härligt som det hade varit i Singapore, lika 
härligt var det att få kliva ur planet och känna Darwins värme och dofter 
igen. Det var sent på kvällen när vi tog bussen in till stan för att checka in på 
vandrarhemmet Melaluca på Mitchell Street. För att komma in i rätt dygns-
rytm gick vi och lade oss nästan direkt.

Tidigt nästa morgon åt vi frukost på den italienska baren mitt emot vand-
rarhemmet, kaffet som serveras här är förövrigt det godaste i hela Norra Ter-
ritoriet. Jag satt och smuttade på min andra kopp när jag fick jag syn på en 
välbekant ryggtavla, det var Geoff som korsade gatan. Jag ropade på honom 
och ställde ifrån mig kaffekoppen för att gå över gatan och hälsa på honom. 
Vi gick tillbaks till vårt bord för att avnjuta ytterligare en kopp kaffe, det var 
snart dags för avfärd mot Arnhem Land. 

Resenärerna
De som hade bokat in sig på årets resa var Claire Dunphy 67 från Manhattan, 
New York, Taika Kukka-Närhi 17 från Åbo i Finland, Ian McKay 50 från 
Melbourne, Örgen Karlsen 37 från Silsand Norge, Thorolf Andersson 50 från 
Mal mö, Björn Johansson 20 från Falun, Mats Undén 38 från Tomelilla. Alla 
med den aboriginska kulturen som ett gemensamt intresse. 

Framför oss väntade en resa djupt in i Aboriginernas landområde Arnhem 
Land, ett område som till ytan är större än Irland och dubbelt så stort som 
Danmark. Jag och Geoff tog efter kaffet en taxi ut till Thriftys biluthyrning 
där vi hämtade två 4-hjulsdrivna Toyotas. Därefter körde vi tillbaks till vår 
mötesplats på Mitchell Street där deltagarna ivrigt stod och väntade. Vi las-
tade in bagaget och åkte sedan för och att hämta Claire som bodde på hotel-
let Mirambena och därefter körde vi ner till Art backs kontor där Denise 
hade förvarat vår campingutrustning under året. Som vanligt åkte det svenska 
gänget i min bil, alla med stränga order om att hålla koll på att jag höll mig 
på rätt sida av vägen. 

Första stoppet blev vid utkanten av Darwin där vi skulle hämta upp Darryl 
Dikarrna och Joe Watson. När tillresta aboriginer från exempelvis Arnhem 
Land besöker Darwin så bor de inte på hotell utan i bushen utanför centrum. 
Maningrida gänget eller ”mob” som de själva kallar sig har för vana att ha sin 
lägerplats nära flygplatsen. ”Mob” är aboriginernas egen beteckning för gäng 
eller grupp. 

Vi stannade till vid vägkanten och kikade in i bushen efter liv och rörelse då 
vi plötsligt fick syn på en kvinna och ett barn. Det var Leila och hennes tolv-
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åriga dotter Nicole från Maningrida. Leila som kände Geoff sedan tidigare 
visste att vi var på väg till Maningrida och frågade därför om hon och hennes 
dotter kunde få lifta med oss dit. Vi hade plats över så visst kunde de få åka 
med, fast vi hade ju fortfarande inte hittat Darryl och Joe och undrade därför 
om hon visste var de var? Leila visade in oss på en liten grusväg och efter en 
stund så bad hon oss stanna bilen. Hon pekade bort mot ett buskage och 
mycket riktigt, där var de. Darryl och Joe kom gående mot oss tillsammans 
med Peggy, Joes hustru. Vi kramade om varandra och presenterade sedan alla 
som var med i bilarna innan vi satte kurs söderut. Vi färdades först på Stuart 
Highway och vek sedan av österut mot det vackra Kakadu National Park. 

Kakadu National Park
Framme i Jabiru så stannade vi till vid bensinstationen där vi tankade bilarna. 
Vi körde sedan vidare in mot centrum för en bit mat i den lilla lunchrestau-
rangen och satte oss på deras uteservering och jag beställde in en tämligen 
smaklös köttgryta med ris och en kall läsk. Efter den obligatoriska kaffekop-
pen så besökte vi den lokala mataffären där vi fyllde vagnarna till bristnings-
gränsen med vattenflaskor, dricka, vitt bröd, te, snabbkaffe och konservbur-
kar av alla de slag. Vi hade med oss två stora kylväskor som vi fyllde. Vi skulle 
snart köra längs öde vägar rakt igenom Arnhem Land på vår väg norrut mot 
Maningrida Community, där vi skulle hämta upp dansarna Thomas Lai-
wonga, Mick Marrawa samt sångaren Jack Nawalill i The White Cockatoo 
Performing Group. 

Efter att ha gjort färdigt alla ärenden och lastat bilarna så gav vi oss iväg 
mot gränsövergången vid floden East Alligator River. På vägen dit stannande 
vi först till vid Ubirr Rock, här finns några av Australiens finaste klippmål-
ningar. Efter att ha vandrat runt i det vackra området och bevittnat klipp-
målningarna samt den magnifika utsikten från berget så klev vi åter in i 
bilarna för avfärd mot Arnhem Land. Vi körde igenom floden vars vattennivå 
under torrperioden endast når upp till dörrkanterna, men som vid regnperio-
den stiger rejält och gör överfarten helt omöjlig. 

Det faktum att vattnet kryllar av saltvattens krokodiler gjorde att jag höll 
extra hårt i ratten. Jag kan för mitt liv inte förstå hur vissa vågar stå i vattnet 
och fiska samtidigt som de flera meter långa saltvattenskrokodilerna simmar 
omkring på bara några meters avstånd. 

Uråldriga klippor
Så fort man passerat floden så möts man av skyltarna som förkunnar att man 
nu är på väg in i aboriginskt land och att det krävs ett speciellt tillstånd för 
att få fortsätta, något som vi lyckligtvis hade. Det är något speciellt med att 
köra in i Arnhem land, jag fylls varje gång av en behaglig och rofylld känsla 
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av att fara fram i den näst intill orörda vildmarken. Vi körde längs den röda 
grusvägen som tack vare sina ojämnheter inte tillät några hastigheter högre 
än 50 km i timman. Jag försökte hela tiden ligga på den sida av vägen som 
var minst guppig samt hålla tillräckligt med avstånd till bilen framför oss så 
att sandmolnet skulle hinna lägga sig, det kändes nästan som att kryssa fram 
med en segelbåt. Ibland påminde det om att köra i snö, speciellt då vi gled 
igenom decimeterdjup sand. 

Trots att jag började bli trött av att hela tiden vara på helspänn så njöt jag 
av varje sekund, landskapet är så otroligt vackert. Man kunde riktigt känna 
historiens vingslag när vi körde igenom ”The Arnhem land Escarpment” med 
sina uråldriga klippor. Plötsligt passerade en stor flock med vildhästar över 
vägen, vi stannade givetvis till och vevade ner bilrutorna för att ta några fo-
ton, hästarna stannade till och tittade nyfiket tillbaks på oss innan de satte av 
igen. Efter bara några minuters körning så fick jag syn på en stor buffel vid si-
dan av vägen, ett djur som jag inte skulle vilja krocka med. Längs resans gång 
kunde man också se färgglada fåglar av alla de slag som lyfte mot den klarblå 
himlen och med jämna mellanrum blev vegetationen plötsligt allt grönare, 
då gällde det att slå av på farten för detta betydde att man strax skulle pas-
sera en flod eller ett vattendrag. Dessa floder går knappt att ta sig förbi under 
regnperioden då de kan stiga med flera meter, nu under torrperioden nådde 
vattnet knappt upp till bildörrarna. 

Vid skymningen rastade vi vid en av alla dessa floder och en lägereld tändes 
där vi lagade mat och kokade vatten till te och kaffe. Det är svårt att i ord be-
skriva känslan som spreds i kroppen över att befinna sig i ett så tidlöst område 
samtidigt som en stjärnklar himmel spred sin glans över oss. Här fanns ing-
enting som störde, inga föroreningar, inga elektriska fält, inga bilar (förutom 
våra!), inga byggnader, bara naturen så som den sett ut i tusentals år.

Maningrida 
I kvällsmörkret fortsatte vi sedan resan norrut mot Maningrida. Vägen var 
smal som en skogsstig och det höga gräset i mittremsan skrapade oavbrutet 
under bilen. Jag fick gnida mig i ögonen för att överhuvudtaget se något, 
speciellt nu sedan en kraftig dimma lagt sig över vägen. Tyvärr så råkade jag 
kör över en liten fågel som inte hann flytta sig från vägen trots att vi körde 
ganska sakta. Clare som tidigare levt med indianer gav mig lite tobak som 
vi senare skulle offra till fågels själ. Indianerna gjorde så när de dödat något 
djur berättade hon. 

Rejält trött så såg jag till slut att Geoff hade slagit på vägvisaren och att vi 
nu skulle lämna huvudvägen, om man nu kan kalla den för det, och svängde 
in på en ännu mindre skogsväg. Som tur var så skulle vi inte köra längre än 
några kilometer på den lilla vägen. Efter en hel dag på resande fot och med 
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hjärnan kokande av intryck så stannade vi äntligen till för att övernatta vid 
Ginda Outstation belägen ett par mil söder om Maningrida, Resan från Dar-
win hade tagit oss nästan 10 timmar. 

Ginda bestod av två husbyggnader men dessa var låsta och vi skulle sova 
utomhus på gårdsplanen. Efter att vi rullat ut våra sovsäckar (Swags) och tänt 
vår lägereld så skjutsade jag in Darryl, Joe, Nicole och Leila till Manigrida 
för att hämta en dörrnyckel så att vi kunde komma åt några filtar och vatten 
i ett av husen. Geoff var för trött för att köra så jag erbjöd mig att köra trots 
att jag också var jättetrött. Geoff sa åt mig att försöka hålla koll på kilometer-
mätaren samt hålla utkik efter något kännemärke i naturen ifall de inte skulle 
vilja följa med tillbaka. 

Jag ska villigt erkänna att jag aldrig skulle ha hittat tillbaka själv, avfarten 
rakt ut i bushen från den lilla grusvägen som vi hade kommit på var väldigt 
svår att upptäcka. Fastän jag var trött så tyckte jag att det var ganska spän-
nande att mitt i natten köra in till Maningrida. Det första jag såg när vi 
närmade oss byn var ett svagt ljus från den lilla flygplatsen. Här fanns ett 
fåtal asfalterade vägar där Darryl visade vart jag skulle köra. Vi släppte först 
av Nicole och Leila vid ett hus som var nedsläckt och tog farväl. Nästa stopp 
var vid Joes hus där jag fick hälsa på hela familjen som alla var vakna trots 
att klockan passerat midnatt. Joes far som satt på golvet på verandan visade 
sig vara rullstolsbunden men hasade sig ändå fram till trappan och hälsade 
glatt på mig. Jag och Darryl körde sedan bort till hans hus för att hämta filtar 
och en sovsäck. Till min glädje ville båda följa med tillbaka så det var inga 
problem att hitta till Ginda igen. Jag vet inte hur mycket klockan kan ha varit 
när vi kom tillbaks men jag tror att den var runt 02.00. 

Övernattning i en swag
Jag kröp ned i min swag, drog upp dragkedjan och somnade med tankarna 
virvlande av alla intryck. Här låg jag intill en lägereld, långt ute i vildmarken, 
visst smög det sig in tankar om ormar och spindlar men jag var för trött för 
att bry mig och somnade som en sten. 

Vi väcktes tidigt nästa morgon av fågelsång och solens strålar som sakta 
men säkert värmde våra kroppar och torkade sovsäckarna från morgondag-
gen. Jag och Ian fixade frukost och kaffe över den öppna elden. Efter en 
stund kom det förbi tre unga aboriginska killar som var på väg ut på en tre-
dagarsvandring i bushen, vi önskade dem lycka till och vinkade av dem. Efter 
frukosten så lastade vi in packning i bilarna och körde iväg mot Maningrida. 
Det var kul att få se hur byn såg ut i dagsljus. 

Maningrida ligger vackert beläget vid havet och här finns en liten flyg-
plats, en sjukstuga, skola, affär och ett Art center med museum. Vid utkan-
ten ligger ett område som kan liknas vid ett litet industriområde där det 
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bland annat finns en liten tegelstensfabrik, Mud Brick Factory. Darryl berät-
tade för oss att Thomas Laiwonga arbetar på fabriken tillsammans med två 
andra aboriginer och vi åkte dit för att hämta honom. Det var väldigt kul att 
få återse Thomas, jag berättade att jag hade saknat honom och han berättade 
att han hade saknat oss också. Thomas hängde av sig sina arbetskläder och vi 
åkte bort till hans hus där vi blev presenterade för hans familj. Thomas hade 
redan packat sin väska så det blev ett kort besök och han tog farväl av sin 
familj och hoppade in i bilen. 

Vi hade inte kört många meter innan vi fick syn på David Yirindilli, en av 
de äldste sångmännen i White Cockatoo, han skrattade gott och blev mycket 
förvånad över att se mig här i Maningrida. Nu återstod bara att finna dan-
saren Mick Marrawa innan vi kunde ge oss iväg. Darryl frågade runt i byn 
och det sades att han var ute och fiskade tillsammans med sin bror. Vi gav 
oss iväg mot den flod där de flesta trodde att han var. Vi färdades på en liten 
skogsväg när vi plötsligt mötte en synnerligen välpackad personbil, jag tror 
att det var drygt åtta personer i bilen med både vuxna och barn och en av dem 
var Mick. Efter att vi hälsat på varandra så åkte vi iväg till Micks hem vid 
Cadell Outstation och fick hälsa på hans fru Kelly. Vi var tvungna att köra in 
till Maningrida ännu en gång eftersom Mick behövde hämta lite fler prylar 
inför resan. När allt var klart körde vi vidare söderut för att besöka sångaren 
Jack Nawalill i Bolkdjam. Drygt en timma söder om Maningrida svängde vi 
av vägen västerut in på en liten grusväg som ledde rakt in i bushen. 

Efter ett par kilometer, där vi då och då körde igenom decimeterdjup sand, 
kom vi fram till Bolkdjam Outstation. Här fanns tre stora byggnader samt 
några skjul och här bor Jack Nawalill tillsammans med sina två fruar och ca 
10 barn i skiftande åldrar. Ett par av de äldre barnen var sådana som hade 
hamnat snett i Maningrida med droger och busliv men som nu fått en ny 
chans att hitta rätt i livet genom att leva under Jacks beskydd. Alla på statio-
nen samlades runt våra bilar och Jack var mycket glad över att få se sin gamle 
vän Geoff igen. 

Vi slog läger utanför den av byggnaderna där ungdomarna hade sina sov-
platser och rullade ut våra swags på den cementerade uteplatsen med tak vid 
huset och gjorde oss hemmastadda. Det var rejält varmt så när barnen frågade 
om vi ville följa med och bada i floden så var det ingen som tvekade. 

Barnen visade vägen och vi vandrade iväg i ett långt led längs en liten stig 
mot floden. Det såg lite lustigt ut när alla aboriginerna sprang fram barfota 
samtidigt som vi andra bar kraftiga kängor. Nåväl, respekten för ormar är väl 
kanske hälsosam för oss som inte är så vana med naturen. Vi frågade om det 
fanns saltvattenskrokodiler i floden, det gjorde det förstås inte för då hade 
ingen vågat bada där, men vid Billabongen, en slags sjö som blir kvar efter 
regnperioden en bit bort där fanns Ginga, den stora saltvattenskrokodilen. 
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När vi efter ca 10 minuter kom fram till floden stod vi och stirrade med stora 
ögon, det var rena rama paradiset. Vattnet var kristallklart och floden kanta-
des av mjuk sand. Det var en härlig känsla att dyka ner i vattnet som var så 
rent att man kunde dricka det. 

De aboriginska barnen slog volter och kastade sig ner från trädgrenar som 
hängde över floden, det hela var som ett vackert vykort. Barnen berättade att 
de brukade vara här och fiska och jag tänkte för mig själv att de kunde skatta 
sig lyckliga som får växa upp i en sådan harmonisk miljö som detta. De berät-
tade att på dagarna går de i skola i Maningrida där de läser data, engelska, 
matematik mm. Fritiden tillbringar de i detta vackra landskap med fiske, bad 
och jakt. 

Vi plaskade runt i vattnet i drygt en timma innan vi vandrade tillbaka till 
stationen. Väl tillbaks tyckte Jack att det var det dags för en biltur ut i bushen. 
Han ville visa oss var det fanns eukalyptus stammar lämpade för instrument. 
Efter en halvtimmas resa så stannade vi till och promenerade in i den täta 
vegetationen, ett myller av eukalyptusträd. Jack visade oss vilka träd som var 
lämpliga så att vi skulle kunna tillverka varsitt instrument. 

Jack Nawalill
Jack är stamäldste lagman och traditionell landägare över det område som vi 
befann oss på, därför kunde han hugga ner träd åt oss. Annars är det strikt 
förbjudet. Vi lastade de blivande instrumenten på takräcket och körde sedan 
tillbaks till stationen. Sedan visade Jack hur man först tar bort barken och 
sedan hur man med hjälp av ett spett holkar ur insidan så att väggarna blir 
lite tunnare. Vi jobbade så att svetten flöt både med yxa och elektriska slipma-
skiner. Det var väldigt varmt så vi var inte sena med att tacka ja lite senare på 
eftermiddagen när barnen igen förslog att vi skulle bada. 

Vi hade massor kvar av den mat som vi hade köpt i Jabiru så vi beslöt oss 
för att arrangera en liten fest på kvällen och bjuda alla på en rejäl måltid. Jag 
och Ian stekte korvar och kött på löpande band som vi sedan serverade till 
stor uppskattning av alla närvarande. Efter måltiden satte vi oss i en halvcirkel 
på den cementerade plattan vid framsidan av huset. Inramat i en bedövande 
vacker miljö sjöng Jack till tonerna av Darryls didjeridu för oss. Det var otro-
ligt vackert att få sitta här och lyssna på traditionell aboriginsk musik under en 
stjärnklarhimmel. Till barnens stora förtjusning så accepterade vi utmaningen 
att dansa till några av sångerna. Det var en syn för gudarna när fyra stela nord-
bor inklusive mig själv försökte oss på traditionell aboriginsk dans. Barnen 
skrattade så tårarna rann, ja inte bara barnen; alla skrattade åt vår uppvisning! 
Det slog mig återigen att den här platsen måste vara helt underbar att växa upp 
på. Vi somnade gott den kvällen, mätta och belåtna och med huvudet full av 
alla intryck. 
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Efter frukosten nästa morgon fortsatte vi arbeta med instrumenten innan 
vi vid lunchtid gick till floden för att bada. Senare på eftermiddagen så tog 
vi farväl av våra vänner, det var dags för avfärd söderut mot Barunga Com-
munity. Alla barnen på stationen ville följa med men ansvaret över vilka som 
skulle få följa med överlät vi åt Jack och han valde en av sina fruar samt en 
dotter. 

När vi färdades genom det vackra landskapet berättade aboriginerna om 
de områden och klippformationer som vi passerade. Det var fascinerade att 
höra om stenformationen som vi nyss åkt förbi. Denna klippformation var 
enligt sägnerna en kvinna och hennes dotter som druckit ur floden vi just 
kört igenom. Enligt lagen från förfäderna var det förbjudet att dricka ur den-
na och de hade därför förvandlats till sten. 

Kö på en öde grusväg
Efter några timmars färd stannade vi till vid en flod där vi gjorde upp en 
lägereld som vi kunde laga mat och koka kaffe på. Några hundra meter bort 
stod en stor flock med vilda hästar och kikade på oss. Trots att det är väldigt 
sällsynt att möta bilar här ute så hände det en märklig sak kort efter att vi kört 
iväg från vår fikarast. Jag låg lite för nära Geoffs bil som var framför oss och 
hamnade därför i ett så kraftigt dammoln av rött grus att jag knappt kunde 
se något så jag slog av på farten och koncentrerade mig för att se den smala 
vägen. Jag blev minst sagt förvånad när det plötsligt i full fart svischar förbi 
en lastbil på höger sida om oss fast sikten var lika med noll. Vi kunde inte mer 
än skaka på huvudet samtidigt som vi alla utbrast: ”vilken galning!” Enligt 
Mick och Thomas är det många som kör som vettvillingar och det sker där-
för en hel del avåkningar och viltolyckor. 

En stund senare inträffade det osannolika: långt ute i vildmarken ham-
nade vi i en bilkö! Mitt i floden som vi skulle passera hade en bil fått ben-
sinstopp, detta samtidigt som lastbilen som nyss kört om oss försökte tränga 
sig förbi, något som inte gick så bra, överfarten var alldeles för smal. Vi fick 
vänta i ungefär en halvtimma medan de fyllde på bränsle och till slut fick 
igång bilen. Totalt var vi fem bilar som plötsligt stod still i detta så annars 
öde landskap. Lastbilen försvann snabbt i ett rökmoln och vi såg inte till den 
igen. Det är förenat med livsfara att i full fart köra igenom floderna som de 
gjorde eftersom man aldrig kan vara säker på vad som döljer under ytan. 

Efter ett antal timmar på den skumpiga vägen passerade vi återigen den 
krokodilfyllda East Alligator River och körde in i Kakadu National Park. Det 
började bli sent och mörkret hade redan fallit när vi svängde in vid en cam-
ping för att se om det fanns någon plats till oss. Det låg en restaurang intill 
parkeringen och jag skyndade mig in för att beställa en kall VB. Vi hade kört 
i många timmar och jag var rejält trött så den smakade ljuvligt gott. 
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Utan skor ingen mat
Serveringen var av det enklare slaget med lite plaststolar och bord, ändå blev 
våra aboriginska vänner nekade att komma in på grund av att de saknade 
skor. Jag blev irriterad på denna löjliga regel och tog av mig mina sandaler 
och gav dem till Thomas varpå jag själv snällt fick lämna serveringen. Vi satte 
oss istället på uteserveringen där det gick bra att sitta utan skor och beställde 
in fish & chips till hela gänget. Vi fick tips av några andra gäster om att det 
fanns en gratis camping bara några kilometer ner längs vägen vid Sandy Bil-
labong. För att spara pengar så beslöt vi oss för att efter maten resa dit. 

När vi kom fram tände vi en rejäl eld och rullade ut våra sovsäckar. Det var 
lite småkyligt så jag kröp ner så långt jag kunde i sovsäcken. När jag vaknade 
nästa morgon så hade Darryl och Mick redan tänt vår lägereld och kokade 
vatten. Efter frukosten så försvann Mick ner mot sjön och efter några mi-
nuter kom han tillbaks med en jättestor fisk i sin hand. ”Kolla vad jag har!” 
ropade han. Vi trodde knappt våra ögon, speciellt med tanke på att vattnet 
kryllade av krokodiler. Sanningen var dock att han hade fått fisken av några 
fiskare som hade befunnit sig nere vid sjön och han skrattade gott när han 
berättade detta för oss. 

Vi fortsatte sedan resan söderut. När vi passerade Mary River Waterhouse 
stannade vi för lunchpaus. Jag beställde en enkel köttfärspaj och två iskaffe 
som smakade riktigt gott. Vi hade under en längre tid noterat att det rök 
kraftigt i horisonten, det brinner visserligen oavbrutet någonstans i bushen 
fast den här elden verkade vara större än de vi sett tidigare. När vi sedan fort-
satte så såg vi att flera bilar hade stannat och det hade bildats en mindre kö, 
ingen vågade köra vidare eftersom eldslågorna slog över vägen. Geoff hävdade 
att det inte var någon fara och instruerade mig att köra vidare. Vi vevade upp 
rutorna och gasade igenom den kraftiga röken utan problem. 

Sent på eftermiddagen körde vi in i Katherine där vi stannade till för att 
proviantera vid den stora supermarketaffären. Jag och Örgen sprang över vä-
gen för ett besök i didjeriduaffären ”Katherine Art Gallery”. Örgen kunde 
inte motstå frestelsen och köpte ett instrument samt en stor klump med su-
garbag, det lokala och betydligt mörkare bivaxet som finns i området. Vi 
tankade bilarna och begav oss mot Barunga dit det bara var en timmes resa. 

Barunga Cultural & Sports Festival
I vanliga fall krävs det tillstånd för att få resa hit men i samband med den år-
liga festivalen är alla välkomna och det var redan många som hade anlänt till 
byn, bilar stod parkerade lite här och var. Vi hittade en bra plats att slå läger 
på vid en stor gräsmatta mitt i byn. Vår lägerplats växte sig snabbt allt större 
då flera Aboriginska familjer anslöt sig till White Cockatoo som ju var hu-
vudattraktionen på festivalen. Den officiella öppningen av festivalen inleddes 
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med ett känslofyllt tal av en nära släkting till David Blanasi. Efter talet para-
derade White Cockatoo med Jack Nawalill i spetsen mot scenområdet. Synen 
var mäktig då en stor grupp dansare hade anslutit för att hylla Blanasi. 

Inför drygt 4000 personer hyllade sedan The White Cockatoo Performing 
Group mannen som en gång i tiden bildat gruppen. I sanden framför scenen 
bildade kvinnorna en halvcirkel och i cirkeln bjöd männen på explosiva dan-
ser från drömtiden. Kvinnorna dansade sina speciella danser där de står på 
samma position och rör armarna i ett speciellt mönster.

Jag har aldrig sett Thomas Laiwonga, barnbarn till Djoli Laiwonga, David 
Blanasis legendariske sångpartner, dansa så kraftfullt. Mick Marrawa, Horr-
ace Walla Walla, Solomon och de andra hyllade ”the old man” så att dammet 
rök till tonerna av Darryl Dikarrnas didjeridu. Under hela dagen hade rykten 
florerat om att Blanasi skulle återuppstå och visa sig under kvällen. Det var en 
ovanlig men samtidigt intressant upplevelse att som vit vara i minoritet bland 
de drygt fyra tusen aboriginer som var på plats. 

I de flesta aboriginska byarna finns det restrektioner vad gäller alkohol, 
men nu pågick försäljningen av Victoria Bitter helt fritt. Mick ropade på mig 
att komma över till hans och Kellys tält. De frågade om jag hade några dollar 
till en öl som de kunde få. Visst ville jag ge honom pengar men jag kände 
mig ändå tvungen att fråga Geoff först, om det var ok. Geoff svarade att det 
var ok. 

”Vi har varit ute på en långresa och de har gjort ett bra jobb så här är tjugo 
dollar som du kan ge till Mick, det räcker till ett par burkar”. 

Mick och Kelly blev överlyckliga och stack iväg i folkvimlet. Eftersom jag 
är väldigt förtjust i aboriginsk rockmusik så hängde jag så ofta jag kunde vid 
den stora scenen där flera lokala band uppträdde. Geoff var orolig för Taika, 
den unga finska flickan som var med oss och bad oss därför hålla ett vakande 
öga på henne under kvällen. Senare på natten så lät vi Clare och Taika sova 
inne i bilarna så att de kunde låsa dörrarna. Allt var dock lugnt och inga 
incidenter inträffade.

 Festivalen som officiellt heter ”Barunga Cultural & Sports Festival” inne-
håller precis som namnet avslöjar även en hel del sport. Dagen efter pågick 
det därför flera fotbolls- och basketmatcher som vi kunde kika på. När vi 
vandrade runt i byn på lördagsförmiddagen träffade vi Jeromy från den Nya 
Zeeländska gruppen Resonance. Jeromy berättade att han och hans flickvän 
numera bodde och arbetade i Yirrkala i nordöstra Arnhem Land. De hade 
med sig ett stort antal Yidakiinstrument och diverse konstverk till försäljning 
och vi fastnade självklart vid deras plats för att provspela instrumenten. 

Vi hade fått tillgång till el så vi varvade rundvandringarna med att arbeta 
med instrumenten vi hade med oss från Bolkdjam. Jag var på väg tillbaks 
från affären när jag stötte på David Lane från Wugularr. Vi pratade en stund 
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om vad som hade hänt i Wugularr den senaste tiden. Förutom Blanasis tra-
giska försvinnande så hade Tom Kelly drabbats av en stroke och var förlamad 
på halva sidan av kroppen. Det var som sagt mest tråkiga nyheter som vi dis-
kuterade så det var skönt att kunna berätta att Geoff hade med sig en elgitarr 
från Melbourne till honom, något som var efterlängtat. David Lane är med i 
ett rockband hemma i Wugularr och därför behövde han en ny gitarr då den 
gamla hade gått sönder. 

Eftermiddagen spenderade vi vid floden vid infarten till Barunga. Här 
fanns en lian som vi svingade oss ut över floden med. Likt valrossar dök vi i 
det svalkande vattnet. Senare på eftermiddagen satt vi vid vår lägerplats och 
lyssnade på när Darryl spelade till Joes sång. På kvällen uppträdde återigen 
White Cockatoo och de bjöd på ännu en fantastisk föreställning. Lite sorgligt 
var det att se en av David Blanasis söner rejält berusad insistera på att han 
skulle spela didjeridu på scenen i samband med Cockatoos konsert. Darryl 
som uppenbarligen tyckte att det var pinsamt lämnade över instrumentet 
till honom, han var dock inte i stånd att få fram en ton och lämnade till slut 
tillbaka instrumentet och vinglade av scenen. En som var desto lyckligare i 
samband med konserten var Örgen som var väldigt stolt över att de använde 
ett av hans instrument i samband med hyllningen till den store didjeridu 
mästaren. Ganska otroligt egentligen att se hur en norsk björkdidjeridu blev 
använd här på hemmaplan av aboriginer. 

Efter konserten var det dags för en didjeridutävling på scenen, en tävling 
som vi under eftermiddagen försökt anmäla oss till men tyvärr kom vi för 
sent. Det var varierande kvalitet på deltagarna, en del var riktigt duktiga 
medan andra endast kunde spela grundljud utan någon som helst variation. 

I publiken satt även Jeromy, en av de skickligaste didjeriduspelare jag kän-
ner till och som lätt hade vunnit tävlingen om han hade velat delta. 

På söndagsförmiddagen reste vi mot Wugularr som ligger ett par mil öst-
erut om Barunga. Vi passerade först floden som jag året innan badat i flera 
gånger, vi körde sedan längs huvudgatan i byn och passerade Blanasis hus. 

Mimi Pool
Vi hade tyvärr inte tid att stanna utan fortsatte österut mot Beswick Falls och 
The Mimi pool, platsen där vissa aboriginer hävdar att Djolis ande håller fast 
Blanasi i klipporna. David Yirindilli en av de äldste sångmännen i gruppen 
hade berättat för oss att om tillräckligt många kraftfulla sångare samlas kan 
man sjunga ut honom ur klippan. Det var David Lane som givit oss tillstånd 
att besöka denna avlägsna men vackra plats. 

När vi kom fram hoppade vi i vid vattenfallet och simmade över till sand-
stranden på andra sidan sjön. Platsen ligger så otillgänglig att här nästan ald-
rig är några människor. Det går egentligen inte att ta sig hit utan lokalkänne-
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dom. Beswick Falls är en av de vackraste platserna på jorden, jag lovar. Örgen 
hade tagit med sig instrumentet som han hade köpt i Katherine så vi turades 
om att ta spektakulära bilder av när vi satt och spelade på klippkanten vid 
vattenfallet. 

Tidigt nästa morgon rev vi vårt läger, festivalen var slut och vi fyllde 
ena bilen med vår ”turistgrupp” där Ian fick köra till Darwin. I den andra 
bilen skulle vi skjutsa hem gruppmedlemmarna till Maningrida och jag och 
Geoff skulle turas om att köra. Efter en lång resa genom den vackra naturen 
så övernattade vi åter igen vid Bolkdjam Outstation. Deltagarna som varit 
med på resan hade lagt ihop pengar och köpt leksaker, bollar, ritpennor och 
papper till barnen i Bolkdjam. Barnen visste inte till sig av glädje och bad 
oss hälsa och tacka så mycket. Den natten sov jag på taket på vår bil medan 
Geoff sov inne i bilen. Jag låg och tittade på stjärnorna innan jag somnade, 
väl insmord i myggmedel. Nästa morgon åt vi gemensam frukost innan vi 
sade ”bobo” (farväl) till varandra. Jag och Geoff började sedan vår resa sö-
derut genom Arnhem Land. Efter att vi kört igenom East Alligator river 
stannade vi vid Nourlangie Rock för att se de fantastiska klippmålningarna 
som finns där. Här finns bland annat en av Australiens mest fotograferade 
klippmålningar föreställande Namarggon blixtmannen. 

Framme i Darwin lämnade vi först tillbaka bilen hos Thriftys och tog 
sedan en taxi in till stan. Geoff åkte ut till Denise för att vila och se på fot-
boll medan jag checkade in på vandrarhemmet. Jag letade reda på Örgen, 
Mats och Björn som låg och slappade vid polen i vilken jag snabbt hoppade 
i för att svalka mig. På eftermiddagen besökte vi Darwins museum och se-
dan marknaden vid den härliga Mindil Beach. Det är nästan alltid något 
evenemang på gång i Darwin och till vår glädje fick vi syn på en affisch om 
att Shellie Morris och Jody Cockatoo samma kväll skulle uppträda med fö-
reställningen ”The Inland Sea”. Efter föreställningen som var jättebra gick 
vi vidare för att se den aboriginska artisten Ruby Hunters konsert på Browns 
Mart. Tidigare på eftermiddagen hade vi dessutom sett Shellie Morris upp-
träda live tillsammans med sin man i parken vid the Mall, en bra dag med 
andra ord. Det här var sista kvällen och ännu en resa var till ända. Vi hade 
alla fått vara med om ett unikt äventyr, fyllt med upplevelser och minnen 
som kommer att värma själen för resten av livet.
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Aboriginsk bröllopssång

Jag låg och slappade i soffan när Patrik Eriksson från Halmstad ringde sent 
en tisdagskväll. Han var uttråkad och undrade om jag inte hade något kul 
på gång. Tajmingen kunde inte ha varit bättre, jag hade precis legat och fun-
derat på hur vi skulle lösa transporten för The White Cockatoo Performing 
Group till Forde Festivalen i Norge. Jag hade fixat en minibuss men hade 
inte möjlighet att själv köra vid inledningen av turnéstarten 2002. Mina se-
mesterdagar räckte helt enkelt inte till och min plan var att istället ansluta så 
fort gruppen kommit tillbaks från Norge. Patrik tackade omedelbart ja till att 
assistera gruppen, en veckas turné i Norge lät fantastiskt kul tyckte han, och 
problemet med chaufför var löst! 

Jag hade fått tag på samma minibuss som vi haft på turnén året innan, till 
och med blåbärsfläckarna från Geoffs dotters barnmat fanns kvar på sätet. 
Patrik hämtade bussen hemma hos mig i Uddevalla och reste sedan iväg för 
att möta gruppen på flygplatsen i Oslo. På vägen norrut hade Cockatoome-
dlemmarna Mick, Thomas, Darryl, Geoffry och Joe fascinerats över att de 
kunde se snö på bergstopparna. Festivalspelningen i Forde gick enligt rap-
porterna mycket bra och gruppen hamnade till allas stolthet på förstasidan i 
lokalpressen. 

Efter Forde väntade en spelning i Oslo samt övernattning hemma hos Lars 
Grue. Tyvärr hade något gått fel i marknadsföringen och endast 18 personer 
dök upp på konserten, något som fick Geoff att nervöst bita på naglarna i 
flera dagar efteråt. Förra årets spelning hade ju inneburit lapp på luckan, så 
detta var mycket märkligt och budgeten var satt i gungning. De allra flesta 
spelningarna var på så kallade ”på dörren” spelningar.

Gundalk
Dagen efter, på väg mot Uddevalla började Thomas och Mick enligt Patrik 
att redan efter en halvtimma fråga om de inte snart var framme? Det är ca två 
och en halvtimmas resa från Oslo till Uddevalla, men frågan upprepades om 
och om igen med bara några minuters mellanrum. Lägenheten i Uddevalla 
har blivit något av ett andra hem för gruppmedlemmarna när de är på turné 
och de känner sig hemma där. De visste också att det stundades varm mat, 
tvättmöjligheter och vila, något som de såg fram emot. 

I ärlighetens namn så var det nog inte var vare sig mitt sällskap eller 
den varma maten som lockade Thomas och Mick mest denna gång. De 
båda visste efter att ha besökt Uddevalla flera gånger var de kunde få tag på 
”Gundalk”, gräs! Det råder som sagt alkoholförbud under turnén men röka 
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är ok, för då brukar allt gå lugnt till. Hela gänget stod och vinkade på min 
balkong när jag kom hem från kontoret strax efter 17.00 på eftermiddagen. 
Det var jäkligt kul att se dem igen och jag är övertygad om att grannarna 
tyckte att det var ett spännande inslag med dessa exotiska gäster i det annars 
så trista bostadsområdet. 

Det första vi gjorde efter att ha hälsat på varandra var att med en trimmer 
fixa till frisyrerna på Darryl, Thomas och Mick. Kvällen avslutades med en 
bunt videofilmer och kvällsmat. Jag skulle jobba även nästa dag och efter att 
jag åkt iväg på morgonen tog min fru och Patrik med sig killarna ut för en 
runda på stan. På förmiddagen blev det besök på ett café där de mumsade 
gräddbakelser och drack cappucino samtidigt som de tittade på mina ny-
framkallade foton från resan i Australien som vi nyligen genomfört tillsam-
mans. 

Det uppstår ibland små lustiga vardagshändelser när man är ute på stan 
tillsammans. På caféets disk stod det en fruktkorg fylld med bananer äm-
nade för diverse glassrätter. Aboriginerna började plocka på sig frukten i 
tron om att det bjöds på läckerheterna, detta hade det ju gjorts tidigare när 
vi besökt ett DHL-kontor i Göteborg och där receptionisten då hade sagt 
varsågoda. Cafépersonalen tittade med stora ögon och visste inte riktigt vad 
de skulle göra eller säga: ”Hmm, det blir två kr”.

Aboriginsk bröllopssång
På kvällen var det dags för en minnesvärd konsert på Bohusläns Museum. 
Efter drygt halva konserten bjöds jag och min fru Sari upp på scenen varpå 
gruppen genomförde en speciell aboriginsk bröllopssång för oss, detta efter-
som vi var nygifta. Thomas tog tag i min hand och Mick i Saris varpå de 
förde oss mot scenkanten samtidigt som Darryl spelade didjeridu och sång-
arna sjöng för oss. Den lilla ceremonin avslutades med att de förde ihop mig 
och min fru och lade våra händer på varandras. Detta var en gest från våra 
vänner i gruppen som vi båda uppskattade väldigt mycket. 

Inför kvällens konsert agerade jag supportartist och framförde då ett 
stycke på ett nytt instrument som jag fått av norrmannen Örgen Karlsen. 
Jag hade hämtat det på posten bara en timme innan konserten. Instrumentet 
var ca två och en halv meter långt, gigantiskt med andra ord. 

Efter en lyckad konsert avslutade vi kvällen med bad och grillning i sol-
nedgången vid stranden på Skeppsviken. Nästa dag skulle vi uppträda hos 
TV4 i Göteborg på eftermiddagen. Det var en ganska häftig syn när grup-
pen efter framträdandet förflyttade sig från tvhuset till parkeringsplatsen. 
Springandes över den kraftigt trafikerade gatan utanför centralstationen i 
full mundering med målade kroppar och spjut fick de flera bilister att stanna 
till och stirra med stora ögon. Några vevade ner rutorna och frågade vad som 
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var på gång. Tv framträdandet gick bra även om medlemmarna frös så de 
skakade när de stod och väntade på terrassen samtidigt som reportern Kina 
gjorde en intervju med mig, Efter all uppmärksamhet vid centralstationen 
skyndande vi oss in i vår buss vidare till kulturhuset Oceanen för kvällens 
konsert. Geoff och Ronnie Alsing som hjälpte oss med ljudet hade fixat i 
ordning lokalen och soundcheck så allt var klart när vi kom dit. Jag fick 
återigen äran att öppna konserten med några rytmer innan Cockatoo klev 
på scenen. Tyvärr hade konserterna i Uddevalla och Göteborg inte dragit 
riktigt så mycket folk som vi hoppats på och Geoff satt därför senare på 
kvällen djupt försjunken i sin budget.

 
Bekymrad Manager
I de här lägena är det bara att låta honom vara en stund, annars riskerar man 
att få sig en avhyvling samt någon uppgiven kommentar om att det inte är 
någon idé längre, vi kan lika gärna åka hem igen. Geoff älskar dock livet på 
vägarna lika mycket som jag så det hela brukar lägga sig efter en timma eller 
två, och då är det nästa stad och spelning som gäller.

Efter spelningen reste vi upp till Uddevalla igen. Hemma i lägenheten 
kokade vi te, lagade kvällsmat och slappade framför teven med ännu en vi-
deofilm. Nu hade äntligen min semester inletts och nästa dag skulle vi resa 
till Stockholm för att uppträda på Folkens Etnografiska Museum. 

Det var strålande solsken när vi sent på eftermiddagen kom fram till vår 
värd Roland Nilsson på Erstavägen på Södermalm. Männen var lyriska över 
alla vackra ”dalloks”, tjejer som lättklädda vandrade runt på gatorna. Darryl 
var även förtjust i klimatet, han tyckte att det var lagom varmt när vi stod 
och samtalade på Rolands balkong och blickade ut över söders höjder. På lör-
dagsförmiddagen var det var dags att köra bort till Etnografiska där eftermid-
dagskonserten skulle äga rum. Geoff var fortfarande lite småsur eftersom det 
hittills inte hade gått bra ekonomiskt, något som nu även så sakteliga hade 
smittat av sig på gruppen. 

Strax innan konserten vägrade de helt sonika att uppträda, detta fast de 
satt målade och klara i logen. Geoff kom till mig och sade uppgivet att nu har 
”Dr Wallin” fått något att bita i, de vägrade komma ut. Jag gick in i logen för 
att kolla läget och satte mig ner för att höra vad som hänt. Darryl och de an-
dra som uppenbarligen har stort förtroende för mig berättade att de kände sig 
lite överkörda av sin boss. De kände att de inte hade koll på hur turnén gick, 
Geoffs oro hade smittat av sig och de undrade över var de skulle uppträda, 
hur många spelningar som var kvar, när de skulle resa hem. 

I lugn och ro uppdaterade jag dem på alla punkter och efter bara några 
minuter och utan problem gick de ut ur logen och genomförde konserten. 
Efter spelningen som ägt rum redan klockan 14.00 mitt på dagen reste vi hem 
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till Roland för att äta. I bussen gick jag och Geoff igenom inkomsterna som 
återigen hade varit relativt blygsamma. När jag sedan räckte över räkning-
arna för tidningsannonser och bilhyran satte sig Geoff med huvudet mellan 
sina knän och såg sitt hus där hemma försvinna all världens väg. Det hela såg 
ut som en John Cleese sketch och jag kunde inte låta bli att skratta åt alltihop 
samtidigt som jag försökte hitta ljuspunkter att glädja Geoff med. Han hade 
som vanligt pantsatt huset och tagit ett lån för att kunna köpa flygbiljetter till 
alla i gruppen och han insåg att om det fortsatte så här skulle han bli strypt 
av sin fru när han kom hem. Efter ett par timmars vila körde vi vid åttatiden 
på kvällen ombord på finlandsbåten med destination Åbo. 

Köttbullar med mos
Vi hade av ekonomiska skäl ingen hytt så jag hade tagit med varsin filt och 
kudde hemifrån, vår plan var att sova i vilstolarna som finns ombord. Vi gick 
först runt för att se om vi kunde hitta något billigt att äta. Geoff var chockad 
över priserna som överallt översteg 100 kr per person. Till slut hittade jag en 
meny som förkunnande att man kunde ta så mycket man ville på sin tallrik 
för endast 65 kr per portion. Vi gick in på restaurangen och tog ett bord där 
vi bad aboriginerna att vänta på oss. Sedan gick jag och Geoff bort till kön 
där vi plockade till oss tre tallrikar. Vi byggde ett gigantiskt berg av potatis-
mos på varje tallrik och öste på med så många köttbullar som vi överhuvud-
taget kunde få plats med, detta toppat med sås som rann högt och lågt. Vi 
pressade även in ett par papptallrikar välfyllda med sallad på brickorna. 

När vi tittade på våra groteskt överfyllda tallrikar och sedan på varandra 
bröt vi ihop och skrattade så att tårarna rann samtidigt som vi försökte vara 
allvarliga. Vad skulle kassörskan säga? Det var dock inga problem, vi beta-
lade i kassan där tjejen tittade med stora ögon på oss. Därefter delade vi ut 
sju papptallrikar som vi fördelade maten på. För våra aboriginska vänner var 
det inga konstigheter, hemma delar man alltid med sig av maten på det här 
viset. Efter vår måltid letade vi rätt på vilrummet där vi hade tänkt få lite 
välbehövlig sömn, något som skulle visa sig vara helt omöjligt. 

Berusade ryssar
I vilorummet satt nämligen ett gäng högljudda ryssar som pimplade vodka 
som om det vore hallonsaft. De sjöng och skrålade och det fanns inte en 
chans att sova så vi försökte istället lägga oss i en soffa strax utanför men det 
var inte tillåtet och vi blev bortkörda av vakten. Vi vädjade till vakten att 
försöka lugna ner ryssarna, varpå vi gjorde ett nytt försök. Vi gick in igen och 
lade oss på golvet längst in i vilorummet. Det gick si sådär, Ryssarna fortsatte 
sitt festande. Jag tryckte in ett par öronproppar och lyckades halvsova tills 
gryningen. Tyvärr upptäckte jag allt för sent att de ryska männen hade slitit 
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av filtarna från Darryl och Joe som inte hade vågat protestera och därför legat 
och frusit hela natten. Jag slet tillbaks filtarna från männen som muttrade 
något ohörbart på ryska till mig. 

Det var otroligt skönt att vara framme i Finland där vår vän Tuomas stod 
och väntade på oss i hamnområdet. Halvsnurriga av trötthet körde vi sedan 
iväg norrut mot Kaustinen där gruppen skulle uppträda på den legendariska 
folkmusikfestivalen. Vi stannade på en vägkrog och åt frukost bestående av 
te, kaffe och finska piroger. Det var inte många minuters sömn som jag fått 
under natten och jag kände att började bli sömning. Jag frågade Geoff om 
han hade lust att köra en stund, jodå, men vi har inte tid att stanna svarade 
han. ”Jag ska lära dig hur man byter chaufför utan att stoppa, något som vi 
ofta gjorde när jag jobbade på cirkusen.” 

Han klev upp bakom mig och gled sedan ned längs min rygg med ett ben 
på var sida om mig och tog över ratten samtidigt som han bad mig att flytta 
på mig. Vi befann oss på en öde landsväg och vi körde ganska sakta annars 
hade jag aldrig vågat mig på eller accepterat detta konstnummer. 

Efter några timmar, återigen på en öde landsväg bytte vi av på samma sätt 
igen, nu för att Geoff var nödig. Han ville dock inte stanna utan ställde sig 
på knä och gjorde det han skulle i en tomburk. Jag trodde jag sett det mesta, 
men man lär så länge man lever! 

Till slut kom vi trötta men välbehållna fram till Kaustinen i norra Fin-
land. Kaustinens folkmusikfestival visade sig vara otroligt proffsigt skött och 
vi fick till och med en egen guide, en blond ung finska som hjälpte till med 
allt det praktiska. Hon hoppade in i bussen och visade oss vägen till ett jätte-
fint vandrarhem med tillgång till eget kök och egna sovrum. 

Kaustinen är en väldigt mysig stad och festivalen äger rum i en folkparks-
liknande miljö med gott om grönområden. Festivalen hade redan startat och 
vi passade därför på att besöka området för att titta på en mexikansk folk-
grupp med indianer följt av explosiv finsk tango. Nästan 4000 fanns i publi-
ken när The White Cockatoo dagen därpå uppträdde. Dagen efter hamnade 
Mick och Thomas på första sidan i Finlands största dagstidning Helsingin 
Sanomat. Bilden var tagen från sången ”Ragarrk” där de berättar om det för-
sta mötet med tobaken. Efter vårt besök i Kaustinen var alla på gott humör 
och när det i Lahti dagen efter helt oväntat blev utsålt var även Geoff på ett 
väldigt gott humör, budgeten var återigen i balans. 

I Lahti fick vi hjälp av Andy Niemela, en synnerligen trevlig och sympatisk 
äldre man som har den aboriginska kulturen som ett av sina stora intressen. 
Han har förövrigt målat om sin bil i aboriginsk prickmålning. Andys fru 
Tuula bjöd på god mat och nybakat bröd och då hon såg att jag var förtjust i 
brödet skickade hon med mig lite hembakat finskt rågbröd att ta med hem. 
Nordenturnén avslutades i Helsingfors inför ett fullsatt Savoy Theatre där 
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ca 700 personer hade löst biljett till konserten. Tack vare succén i Finland 
hamnade gruppen till Geoffs stora lycka plötsligt på plus i budgeten. Efter att 
ha packat ihop efter konserten körde vi norrut mot Åbo. Här övernattade vi 
i Tuomas lägenhet som han på grund av studier bodde i, normalt bodde han 
annars i Helsingfors. Vi var väldigt trötta när vi kom fram någon gång vid 
ettiden på natten så alla somnade ganska snabbt utspridda på vardagsrums-
golvet. Även Tuomas var trött, något som jag och Mick noterade och vi beslöt 
oss för att busa lite med honom. 

Vi kom överens om att Mick, gravallvarlig skulle säga att han var hung-
rig och att han ville ha en stek, till saken hör att både jag och Tuomas hade 
servat gruppen med nästan allt de ville ha dygnet runt under förra turnén så 
önskan kunde lätt tolkas som om att han verkligen var vrålhungrig och nu 
förväntade sig mat. Jag hade rest så mycket med dem att de hade slutat att be 
mig om tjänster hela tiden. 

Tuomas blev förskräckt över önskemålet, en stek mitt i natten, han var för-
tvivlat trött men ville inte göra gruppen besviken. Mick låtsades vara sur och 
muttrade om att han ville ha sin stek direkt. Han lyckades hålla sig någon 
minut eller två innan både han och jag bröt ihop av skratt. Tuomas skrattade 
även han när han insåg att Mick hade drivit med honom. 

Tuomas följde tidigt på morgonen med oss till hamnområdet för att ta 
farväl när vi körde ombord på Viking Line. Det var en väldigt vacker mor-
gon och solen sken från en klarblå himmel. Vi stod kvar länge vid relingen 
och njöt av utsikten medan vi sakta lämnade Finlands kust. Därefter intog 
gruppmedlemmarna sina favoritplatser längst fram. Där satt de sedan och 
njöt av färden med en endast en kort paus för lunch innan de gick tillbaks 
och satte sig igen. 

Jag och Geoff hade med hjälp av personalen fått parkera vår buss allra 
längst fram på båten, för att vi snabbt skulle kunna köra av färjan. Geoff hade 
bokat en flight som skulle lyfta från Nyköping ca 2 timmar efter vår ankomst 
till Sverige. Vi satt alla redo i bussen för avfärd så fort portarna slogs upp. 
Lätt stressade fick jag och Geoff lyfta undan en mc som stod i vägen innan 
vi kunde köra ut. Vi hann trots det med god marginal fram till Nyköping 
innan planet skulle lyfta. För egen del väntade en fyrtio mils bilresa innan 
jag var hemma igen. 



125

Taxi till Eveleigh street

2003 års resa inleddes med en turné i Kanada. Jag hade blivit inbjuden att 
följa med för att uppträda på ett antal folkmusikfestivaler. Tyvärr räckte mina 
semesterdagar inte till för att kunna medverka på hela turnén då även en resa 
till Australien var inbokad. Den 17 juli vinkade jag av familjen på Landvetters 
flygplats i Göteborg och klev ombord på planet mot Vancouver. Ett lyckorus 
infann sig i kroppen över att vara på väg mot nya äventyr. Jag beställde in en 
flaska rött samt en konjak, lutade mig tillbaka och njöt. När vi närmade oss 
vår mellanlandning i Seattle så kunde jag knappt slita blicken ifrån fönst-
ret, utsikten över de snöklädda bergstopparna var magnifik. På grund av de 
stränga säkerhetskontrollerna så var jag tvungen att först checka ut bagaget i 
Seattle något som inte innebar några problem, desto värre var det när jag skul-
le checka in alltihop igen. Säkerhetskontrollerna var efter det som hände den 
11 september året innan rigorösa, alla väskorna öppnades och innehållet gicks 
noggrant igenom. Kontrollanten tittade med stora ögon på mina presenter 
som jag slagit in i vanligt tidningspapper. ”Vad är det här?” Jag berättade att 
det var gåvor till vänner som jag skulle träffa i Vancouver, varpå han bad mig 
öppna paketen så att han kunde kika på innehållet som bestod av t-shirts och 
fotoalbum med bilder från förra årets turné. När han fick syn på att det stod 
två namn som avsändare på paketen, mitt och min fru Saris, så frågade han 
lite bryskt vem Sari var och jag fick förklara att det är min fru. Han skrattade 
till slut gott åt mitt val av inslagspapper och önskade mig en trevlig resa. 

Vackra Vancouver
Framme i Vancouver så möttes jag av en festivalchaufför som väntade med 
en skylt på magen. Han bad om ursäkt över att vi inte kunde åka med en 
gång eftersom vi skulle vänta in ytterligare en artist som strax skulle landa. 
Inga problem för min del svarade jag och promenerade bort till baren där jag 
beställde in en kall öl och satte mig för att kika på folk. Jag hade innan resan 
hört att Vancouver skulle vara en vacker stad och jag kan bara hålla med, jag 
blev helt begeistrad av dess skönhet. På vår väg in mot centrum passerade vi 
vyer som fick mig att häpna, vi passerade stränder och vackra villaområden 
innan vi kom fram till de studentlägenheter som vi skulle bo i vid British 
Colombia University. 

Geoff, Thomas och Darryl stod utanför och väntade på mig och de vinka-
de glatt när de fick syn på mig. Efter omkramningar och urlastning av bagage 
så tog vi hissen upp till vår lägenhet belägen på sjätte våningen. Lägenheten 
som skulle vara vårt hem för några dagar bestod av ett kök, fyra sovrum och 
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ett badrum. Gamle Jack Nawalill låg och snarkade i ett av rummen precis 
som den nye dansaren Rex. Som tur var för mig hade jag med öronproppar. 

Vi satte oss i köket och över en kopp kaffe delade jag ut presenterna. Spe-
ciellt fotoalbumen var uppskattade och alla tittade nyfiket på bilderna. Några 
timmar senare tog vi hissen ner och klev ombord på en av festivalbussarna för 
att resa in till festivalområdet. Vancouver Folk Music Festival är belägen vid 
Jericho Beach alldeles intill havet. Jag tittade ut över vattnet och såg stadens 
skyline omringad av vackra berg med snöbeklädda toppar, det hela såg ut 
som ett vykort. När vi kom tillbaka till vår lägenhet var klockan runt 23 på 
kvällen och jag började bli trött, det hade ju inte blivit speciellt mycket sömn 
i flyget. Jag fick ett eget rum där jag kunde stänga ute de värsta snarkljuden 
och sov därför som en stock natten igenom. 

Efter frukosten morgonen därpå åkte vi återigen in till festivalområdet för 
att strosa runt bland försäljare och matstånd. Vi hann även med att se på en 
del riktigt bra konserter innan det var dags för The White Cockatoos första 
framträdande. Konserten ägde rum tidigt på eftermiddagen på en liten ut-
omhusscen och jag fick äran att öppna konserten med några solorytmer. Efter 
konserten träffade jag Cheryl Birarda, en tjej från Vancouver som jag hade 
haft kontakt med innan resan och som vi skulle bo hos efter festivalen. Cheryl 
skulle följa med på resan till Australien och det var därför som vi kommit i 
kontakt med varandra från första början. Döm av hennes för våning när jag 
skrev till henne och berättade att vi innan Australienresan skulle komma till 
hennes hemstad. Jag träffade även på en annan lokal didjeriduist vid namn 
Milan som hade varit i Wugularr några år tidigare, världen är liten ibland! Vi 
vandrade runt tillsammans bland festivalmyllret, solen sken och jag trivdes 
som fisken i vattnet. Geoff, Rex och Jack åkte tillbaka till vår lägenhet så att 
Jack kunde vila sig, han hade problem med en varig och sårig böld på sitt ena 
ben som läkarna trodde kom från ett insektsbett han fått precis innan avre-
san från Australien. Jag vandrade runt med Thomas och Darryl tills mörkret 
föll och timmen hann bli sen innan vi beslöt oss för att dra oss tillbaka. 

Kommande dag väntade tre konserter varav två var så kallade workshops 
och den tredje ett uppträdande på stora scenen. Vid första workshopen spe-
lade jag som vanligt några solorytmer innan The White Cockatoo gick på, 
publiken verkade uppskatta att även få höra olika moderna stilar, givetvis 
spelade jag den något uttjatade, men ändå alltid lika populära ”Liftaren”. 
White Cockatoo blandade sin workshop med musik och att svara på frågor 
från publiken. Nästa uppträdande var för egen del tillsammans med två ka-
nadensiska band vid namn Lappalectro och Safa. 

Vid denna typ av gemensam workshop så pendlar man under uppträdan-
det mellan artisterna eller så jammar man tillsammans. Situationen var ny för 
mig, vad fasen skulle jag göra, skulle jag hänga på de andra eller spela själv? 
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Jag beslutade mig för att hänga på och smög in lite didjeriduljud i musiken 
som framfördes. Daniel från Lapalectro log och nickade uppmuntrande åt 
mig och när låten var slut så bad han mig starta upp en rytm, varpå båda 
banden hängde på och vi fick igång ett rejält gung. Vi fick riktigt bra kritik 
i Vancouver Sun (Lokaltidningen) dagen efter. White Cockatoos konsert på 
stora scenen sent på lördagskvällen var enormt mäktig och en av de bästa jag 
sett med gruppen. Publikhavet var gigantiskt, och inramningen magisk med 
alla ljus från stadens skyline samt stugorna uppe i bergen och båtarna som 
låg ankrade ute i bukten. I strålkastarskenet rök färgdammet från dansarnas 
målade kroppar vid varje fotstamp och gav en häftig visuell effekt. Detta var 
en underbar och lyckad avslutning på festivaldeltagandet och vi firade med 
pizza sent på kvällen. 

Robson Street
Nästa morgon kom Cheryl och hennes väninna Mary i varsin bil för att häm-
ta oss. Det var dags att lämna universitetsområdet för inflyttning till centrala 
Vancouver där vi skulle bo i gayområdet vid Robson Street hos Cheryl och 
hennes flickvän Keema. Vid en liten lummig tvärgata med 3 små trähus och 
gröna träd fick vi flytta in i ett riktigt drömhus beläget likt en oas bland 
skyskraporna. Huset låg endast några minuter från stranden och ändå mitt 
i myllret av caféer och restauranger. Det var fantastiskt mysigt hemma hos 
flickorna och vardagsrummet var fyllt med diverse trummor och blåsinstru-
ment. På bakgården fanns plats för grillning, här fanns kort och gott allt vi 
behövde och jag kände att här skulle jag lätt kunna bo och trivas. Det är alltid 
en fördel att känna någon på orten som kan guida och visa alla sevärdheter 
som man annars förmodligen hade missat.

Cheryl och Keema visade sig vara två underbara tjejer, tillsammans hade 
de gått runt bland de lokala affärerna, pizzeriorna och videobutikerna och 
frågat om någon ville vara med och sponsra vårt besök, varpå flera affärsägare 
hade skänkt presentkort till sina butiker.

Efter att ha snurrat runt i Vancouver med besök i bergen, stränderna, Stan-
ley Park, city mm, så var jag helt förälskad i staden. Jag försökte att vara ute 
så mycket som möjligt och tillsammans med Thomas, Darryl och Marshall 
så vandrade jag runt i kvarteren runt Robson Street. Det brukar alltid vara så 
att de yngsta i gruppen vill se sig omkring medan de äldre vill stanna på sina 
rum och vila sig. 

Den 23 juli var det min födelsedag, vi hade en ledig dag så jag beslöt 
mig för att fira mig själv genom ett besöka på en indisk restaurang där jag 
beställde in en Chicken tikka masala och en kall öl av märket Kingsfisher. 
Restaurangen var belägen alldeles i närheten av stranden så jag satte mig på 
uteserveringen och njöt av utsikten. Mätt och belåten begav jag mig ner till 



128

Marshall, Thomas, Darryl, Lars. Jericho Beach, Vancouver, Folk Music Festival. 2004

Lars Wallin, Granville Island. 2003
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Thomas, Rex, Lars. Vancouver 2003

Robson Street, Vancouver. 2003
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stranden för att njuta i solen där jag slumrade till en liten stund. När jag se-
nare återvände hem avslöjade jag för de andra att det var min födelsedag. 

Tårtkalas
Cheryl och Geoff insisterade på att vi skulle fira och Cheryl begav sig ner till 
ett konditori och införskaffade en stor och saftig chokladtårta som vi sedan 
avnjöt i det lilla köket. Det var ganska kul när Jack, Darryl och de andra 
sjöng Happy birthday för mig.

Efter några dagars ledighet väntade ett uppträdande på Granville Island 
och deras ”public market”. Här genomförde jag först en solospelning på ca 
30 min innan The White Cockatoo gick på scenen, det såg spektakulärt ut 
med floden och skyskraporna i bakgrunden. Jag kan varmt rekommendera 
marknaden på Granville Island för er som är på besök i Vancouver, här är 
fantastiskt mysigt. Det är ett myller av saluhallar och mysiga restauranger. 

Flight till Calgary
Efter en härlig tid i Vancouver var det dags för att lämna den vackra staden 
och flyga till Calgary. Vi hade precis checkat in alla väskorna på flygplatsen 
när Geoff upptäckte att han lyckats med konststycket att slarva bort sitt pass. 
Förmodligen hade han glömt det vid ett växlingskontor inne i centrum som 
han hade besökt tidigare på dagen, han ringde dit men ingen hade sett nå-
got. Lätt stressad förklarade han vid för personalen vid incheckningen att 
hans pass var borta, svaret blev att eftersom han checkat in allt bagage skulle 
man nu tvingas lasta av allt från flygplanet, något som skulle bli mycket dyrt 
för Geoff. 

Efter en stunds förhandlade kom vi överens om att jag och gruppen skulle 
resa till Calgary medan Geoff skulle resa in till den australiska ambassaden 
som lyckligtvis låg i Vancouver för att där försöka få ett nytt pass. Som tur var 
gick flygplatspersonalen med på detta, allt strul hade dock tagit förfärligt lång 
tid, och samtidigt som Geoff försvann i en taxi så tittade jag på den gigantiska 
kön vid säkerhetskontrollen för att komma in i avgångshallen och insåg att vi 
aldrig skulle hinna med vår flight. Vad skulle jag göra om vi missade planet? 
Geoff hade ingen mobil och jag hade inte tillräckligt med pengar för att köpa 
nya flygbiljetter åt hela gruppen. Jag frågade en vakt och fick tipset om att 
checka in på andra sidan av flygplatsen, där skulle kön vara betydligt mindre. 
Sagt och gjort, jag fick med mig hela gänget och efter en rask promenad lycka-
des vi ta oss igenom säkerhetskonstrollen med 20 minuter till godo. Med mig 
som någon form av gruppledare småsprang vi iväg till vad som enligt biljet-
terna skulle vara vår avgångsplats för att upptäcka att man hade bytt för just 
vår flight. Med lätt panik såg jag framför mig hur vi skulle missa planet. 

Återigen fick vi rusa. Det var bara ett problem, och det var att Jack knappt 
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kunde gå på grund av bölden på sitt ben. Jag försökte så gott det gick att 
skynda på männen på vår väg till den andra delen av flygplatsen. Jag försökte 
till och med stoppa en inomhustruck vars chaufför jag frågade om hon kunde 
skjutsa Jack, något som tyvärr inte gick. Nåväl… vi kom fram med 3 minuter 
till godo innan gaten skulle stänga där vi möttes av beskedet att avgången var 
försenad med drygt trettio minuter. Det hade varit riktigt jobbigt om vi hade 
missat vår flight, så jag drog en lättnadens suck.

Framme på Calgarys flygplats möttes vi av Calgary Folk Music Festivals 
personal som skjutsade in oss till det fina hotellet ”The Westin”. Hotellet var 
beläget mitt i centrum med gångavstånd till allt, inklusive festivalområdet. 
Jag checkade in hela gruppen och såg till så att alla hittade till sina rum. 
Efter att ha gjort klart för receptionen att alla former av room service och 
telefontjänster skulle vara avstängda begav jag mig ut på stan för att köpa 
hamburgare som jag strax senare delade ut till gruppen som låg och vilade 
på sina rum. Helt slut gick jag därefter bort till mitt rum, lade mig raklång i 
sängen och zappade bland tv kanalerna.

Efter ca tre timmar knackade det på dörren och Geoff klev in glatt viftan-
des med ett nytt pass i sin hand. Han frågade om allt hade gått bra och jag 
berättade att hela gänget låg och sov på sina rum och att allt var under kon-
troll. Allt hade klaffat perfekt för Geoff. Han hade snabbt fått ett nytt pass 
och han hade inte behövt vänta länge på ett nytt flyg till Calgary. 

Staden kändes vid första anblicken inte alls lika vacker som Vancouver. 
Calgary är helt enkelt en storstad placerad mitt inne i landet bestående av 
skyskrapor i ett rutnät av gator och avenyer. Festivalområdet låg dock vackert 
beläget på ön Prince’s Island Park. Det var i princip samma artister som i 
Vancouver så det blev en del kul återseenden. På bandlistan stod bland annat 
Ani Di Franco, Elvis Costello, Lapalectro och The Waif. I Calgary uppträdde 
jag två gånger med mina solonummer och jag spelade vid ett tillfälle även 
tillsammans med The White Cockatoo något som var otroligt mäktigt. Jag 
rös av välbehag när Jack Nawalill sjöng till mina och Darryls didjeridu toner 
i sången ”Bobo”. När jag dagen efter var på väg för att köpa frukost så såg 
jag att The White Cockatoo hade hamnat på förstasidan i tidningen Calgary 
Herald. Servicen på festivalen var väldigt bra och allt fungerade perfekt med 
transporter och god mat. På kvällarna bjöds det för alla artister på öl, vin 
och festligheter i hotellets festsal, något som vi tyvärr inte kunde delta i då 
gruppen numera har alkoholförbud i samband med turnélivet. Hela vistelsen 
i Kanada var väldigt trevlig och det må låta som en klyscha men folk var 
väldigt trevliga och hjälpsamma. 

Turnén i Kanada var nu slut och det var dags att resa till Australien. Vi var 
inbokade på olika flyg till Australien och jag skulle resa några timmar tidi-
gare än de andra. Efter att först ha sagt hej då till grabbarna tog jag hissen ner 
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till receptionen där jag checkade ut. Jag frågade när nästa transport gick till 
flygplatsen och fick till svar ”Nu!” Minibussen avgick nästan med en gång, så 
det var bara att hoppa in. På flygplatsen mötte jag medlemmarna i Lapalec-
tro och jag och sångaren, bandets ledare Daniel, pratade lite. Vi hade spelat 
tillsammans i Vancouver några dagar tidigare, något som fungerat riktigt bra 
och vi växlade adresser med varandra för eventuella framtida samarbeten. 

Mitt flyg gick därefter först till Vancouver och sedan via Los Angeles mot 
Sydney. Jag var lite bekymrad om jag skulle hinna med min flight i LA, de 
nya säkerhetskontrollerna kan om man har otur ta väldigt lång tid, med risk 
för att man missar sitt flyg. Att allt gick dock relativt smidigt och jag hann 
lätt med mitt plan.

Sydney
Jag beställde in lite konjak och en flaska rödvin, lutade mig tillbaka och log 
för mig själv, jag var på väg till Australien igen! Av en ren slump skulle vår 
värdinna i Vancouver, Cheryl Birarda landa i Sydney endast en halvtimma 
innan mig. Cheryl är en av de mest underbara människorna jag träffat och vi 
blev snabbt goda vänner. Vi flög in över Sydney tidigt på morgonen, lycklig-
tvis hade jag fönsterplats så jag njöt av utsikten över stränderna, operahuset 
och allt annat därnere. Jag tänkte för mig själv att detta är världens vackraste 
stad och att jag gärna skulle vilja ha den som min hemstad. På flygplatsen 
mötte jag upp Cheryl. Det var drygt tolv timmar kvar innan flyget skulle 
avgå mot Darwin och jag berättade för Cheryl vad jag hade för planer för 
dagen och hon tyckte allt lät toppen och beslöt sig för att hänga på. 

Vi hoppade in i minibussen som är lågbudgetalter nativet för att ta sig in 
till centrum. Vi hade tänkt hoppa av vid Cirkular quay, tyvärr var chauffören 
nyanställd så han körde fel om och om igen i samband med att han letade efter 
ett hotell där han skulle släppa av två av passagerarna. Själv blev jag stressad 
över det faktum att vi hade så begränsat med tid som jag ville inte tillbringa 
i en minibuss! Jag hade allvarliga funderingar på att be chauffören stanna så 
att vi kunde kliva av och istället promenera men till slut kom vi dock äntli-
gen fram. Vi gick ner till färjterminalen och köpte varsin biljett till området 
Manly. Trots att det var mitt i vintern var det ca 18 grader varmt, klarblå him-
mel och strålande solsken. Båten gled sakta ut ur hamnen och vi passerade 
operahuset som vi hade till höger om oss. Jag och Cheryl satte oss på bänkarna 
vid fören och njöt av havsluften. Jag hade inte varit vid Manly beach tidigare 
och blev helt förälskad så fort jag fick syn på den, dels av området men framför 
allt av stranden. Vi gick ner på den långa och härliga sandstranden där stora 
vågor sköljde in från det öppna havet och tog av oss på fötterna och vandrade 
ut i vattnet, temperaturen var som en vanlig svensk sommardag och jag skulle 
lätt ha kunnat hoppa i om jag hade haft badkläder med mig. Vi vandrade runt 
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bland de små shoppinggatorna i området ovanför stranden där vi satte oss på 
ett Café och beställde in en ljuvligt god cap pucino. Efter drygt en timmas 
flanering så tog vi färjan tillbaks och vandrade bort till operahuset där vi tog 
vi de sedvanliga turistfotografierna av varandra. 

Eveleigh Street
Efter besöket vid detta världskända landmärke ropade vi in en taxi. Jag har 
flera gånger besökt olika aboriginska byar i Arnhem Land och Norra Ter-
ritoriet, men aldrig varit i Redfern, det område i Sydney där de flesta abori-
ginerna bor. Jag hade läst om området att det ibland är så oroligt att polisen 
inte åkte in i området på helger eller sena kvällar. Ryktet påminde om det 
som Harlem och Bronx en gång i tiden hade i New York. Jag hade sett bilder 
på omkullvälta bilvrak, fallfärdiga hus med krossade fönsterrutor, men jag 
ville ändå se det med egna ögon. Taxichauffören öppnade dörren för oss och 
vi satte oss i bilen. Jag sa till chauffören att vi ville åka till Eveleigh Street. 
Det blev tyst en liten stund innan chauffören tittade på mig och utbrast, ”Sa 
du Eveleigh Street?” Ja, svarade jag, ”Inte en chans”, blev svaret, ”Jag kör er 
aldrig dit”. Jag frågade varför och han svarade ”Om jag kör in där, så skulle 
vi först bli bombarderade med stenar och flaskor, därefter skulle de skulle 
råna oss på allt vi har”. ”Om jag har tur”, sa chauffören ”så får jag behålla 
volymknappen på radion”. Jag frågade om han kunde tänka sig att köra oss 
någonstans i närheten av Eveleigh Street. Han funderade en stund och sa 
sedan, ”Ok, det är vardagsmorgon, jag kan köra er till tunnelbanestationen. 
Där finns patrullerande poliser så dit kan jag köra er”. 

Under resans gång berättade han att vi garanterat skulle bli rånade inom 
fem minuter. ”Ni kommer att få en pistol riktade mot huvudet och bli av 
med allt ni äger”. Cheryl blev lite nervös eftersom hon bar på en stor del av 
sin reskassa. Vi klev ur bilen vid stationen och gick över bron som går över 
järnvägsspåren mot den ökända gatan. Vi tittade på varandra och Cheryl 
började skratta. ”Jag är rädd” sade hon, ”men ok, vi tar en promenad och 
försöker se coola ut.” Vi vandrade in på Eveleigh Street med lätt stegrande 
puls och adrenalin. Till höger om oss såg vi barn som lekte på en sliten 
lekplats, muren intill var täckt av aboriginsk graffiti. Till vänster om oss 
satt det ett gäng på ca 15 personer på en trappa där alkoholen skickades 
runt, gömd i en brun papperspåse. Ingen i gänget tog någon större notis av 
oss och vi gick lugnt vidare. Efter en stund vek vi av in på en tvärgata. Det 
kändes märkligt att gå här mitt i Sydneys centrum och ändå befinna sig i 
ett gettoliknande område. Husen var väldigt slitna, en del saknade fönster 
och gardinerna fladdrade i vinden. Överallt låg det tombuteljer och skräp. 
Graffitin var dock väldigt vacker. Vi vek återigen in på Eveleigh Street och 
vandrade upp mot bron. 
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Eveleigh Street, Redfern, Sydney. 2003

Mark Hoffman, Darwin. 2002
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Workshop, Jabiru. 2003
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Tillbaks på Bondi Beach
Jag hade så gärna velat fotografera i området men det kändes alltför provoce-
rande. Vi gick över bron och lyckades efter en stund få tag i en taxi. Chauf-
fören tyckte vi var galna som hade besökt området. Jag bad honom köra oss 
till Bondi Beach. Vilka kontraster, först ett besök i ett getto och nu synen av 
solbrända surfare i tuffa badkläder. Vi gick till stranden och vadade ut i vatt-
net. Det var drygt tolv år sedan som jag var här senast och jag måste erkänna 
att det pirrade i kroppen över att vara tillbaka. Vi ville hinna med så mycket 
som möjligt under de tolv timmar vi hade på oss i Sydney så vi ropade efter en 
stund återigen in en taxi. Chauffören körde oss till Kent Street där vi besökte  
My Planets nyöppnade kontor. Det gick ganska lätt att hitta så vi tog hissen 
upp och vi klev in på kontoret. Det var kul att få möjlighet prata lite svenska 
igen, jag hade tidigare mött samtliga i personalen vid olika tillfällen hemma 
i Sverige. Vi berättade vad vi gjort under dagen, och reaktionen var likadan 
som taxichaufförernas, det finns få ställen i Australien som de inte vågar be-
söka men Eveleigh Street är dock en plats som de undviker berättade de. 

Efter vårt besök promenerade vi mot Cirkular Quay. Vid foten av Sydney 
Harbour Bridge blev vi stående vid en utsiktsplats där vi blickade ut över det 
vackra hamnområdet. I mina tankar hade jag redan börjat förbereda mig in-
för morgondagen. Gruppen som skulle delta på didjeriduresan skulle träffas 
redan klockan nio nästa morgon men jag hade ändå en liten oroskänsla av 
att White Cockatoo skulle bli försenade, även de var ju på väg hem via USA 
och med de säkerhetskontrollerna fanns risken att de skulle kunna missa sin 
flight. Cheryl beslöt sig för att ringa hem till sin flickvän och berätta att hon 
var framme i Australien. Av Keema fick hon veta att Geoff hade sänt dem ett 
mejl. De hade missat sin flight och befann sig på ett hotell i Los Angeles och 
skulle nu bli ca 24 timmar försenade. Det var inte mycket att göra åt situa-
tionen, bara acceptera läget och hoppas på att det inte skulle ställa till några 
större problem för de som skulle med på vår resa. Vi skulle nu tvingas flytta 
fram avresan till Kakadu med en dag. Efter fika på en italiensk bar tog vi en 
taxi ut till flygplatsen där vi tillfälligt fick skiljas åt, hennes flight gick några 
timmar senare än mitt. Jag anlände till Darwin sent på kvällen och klev om-
bord på en buss vid flygplatsen för resa in mot centrum. 

Darwin
Receptionen på vandrarhemmet där jag hade tänkt checka in var stängd, men 
som tur var hade en annan resenär som var med på bussen bokat plats och av-
talat tid med personalen om att de skulle öppna för henne. Jag kunde därför 
passa på att smita in och få en sängplats även jag. Trött och sliten smög jag in 
på rummet för att inte störa de andra som låg och sov i våningssängarna. 

Jag lade huvudet på kudden och insåg snabbt till min fasa att ca 60 cm 
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utanför fönstret så hade caféet våningen nedanför monterat en högtalare som 
pumpade ut technomusik och det var därför omöjligt att somna. Jag mutt-
rade och lovade mig själv att byta vandrarhem nästa dag. 

Efter en natt med dålig sömn och lätt huvudvärk mötte jag nästa mor-
gon den förväntansfulla gruppen av deltagare som bestod av Fredrik Björk 
och Ulrika Hamrén från Stockholm, Pia och Stefan Wårdsäter från Örby-
hus samt Patrik Eriksson från Halmstad. Thomas Rockstuhl från Tyskland, 
Kenji Mikami och tre vänner från Japan. Det trista beskedet om att White 
Cockatoo missat sin flight och att avresan därför var framflyttad ett dygn 
ställde som tur var inte till några större problem för någon av deltagarna. Is-
tället besökte vi det mysiga Mindil beach market där vi hade en trevlig kväll. 
Till vår glädje fick vi bland annat se Mark Hoffman, en av Darwins, för att 
inte säga världens skickligaste didjeriduspelare uppträda. Vid 24-tiden drog 
jag mig tillbaka till hotellet Mirambeena där jag skulle dela rum med Geoff. 
Jag visste att gruppen skulle anlända runt 01.00 så jag ville vila lite och hade 
precis somnat när jag väcktes av att det knackade på dörren. Det var grymt 
kul att se hela gänget igen och samtidigt som vi bar in alla väskorna berättade 
de om sin ofrivilliga övernattning i Los Angeles. 

Efter ett par timmars sömn i en skön dubbelsäng på andra våningen, som 
jag lagt beslag på, var det dags att återigen möta gruppen med resenärer. Jack 
Nawalill och Thomas Laiwonga kunde tyvärr inte följa med som planerat på 
vår resa då de var tvungna att åka hem till Maningrida för att delta vid en 
begravning. Detta på grund av en helikopterolycka som hänt i Arnhem Land 
och där en av deras vänner hade förolyckats. 

Efter frukost och incheckning av gruppen lastade vi upp all packning i släp-
vagnarna och hoppade in våra två 4wd Toyotas för avfärd mot Jabiru i Kakadu 
National Park. Vi hade först tänkt övernatta på en Aboriginsk outstation vid 
namn Mudginberry strax utanför Jabiru men eftersom Jack, vars bror bodde 
på platsen, inte kunde följa med fick vi ändra i schemat lite. Det kändes snopet 
att inte kunna resa dit men vi fick försöka göra det bästa av situationen.

Ändrade planer
Istället för Mudginberry tog vi in på campingen i Jabiru där vi slog upp våra 
tält och skapade oss en lägerplats. I den nästan trettiogradiga värmen insåg 
vi snart hur obeskrivligt skönt det var att ha tillgång till swimmingpool, 
dusch, wc och utomhuskök med spis samt en liten restaurang belägen alldeles 
vid poolen. Detta i kombination med att vi hade gunborkmästaren Darryl 
Dikarrna med oss och som lovat att hålla ett par workshops gjorde att mun-
giporna snart åkte upp igen. Den lilla restaurangen hade förutom fantastiskt 
god mat även tillstånd att sälja öl, något som annars är förbjudet i Jabiru. 
Efter en delikat fish & chips, gjord på den läckra barramundifisken beställde 
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jag in en stor och saftig chokladtårta. Trots att vi befann oss på en enkel 
camping långt från storstaden kändes det som att befinna sig på ett lyxhotell. 
Efter vår gemensamma måltid vandrade vi i ficklampornas sken tillbaka till 
våra tält. Själv hade jag rullat ut min sovsäck inne i bilen, där jag ganska 
snabbt somnade in. 

Nästa dag väntade tillverkning av instrument. Vi hade tagit med oss tolv 
färdigtorkade eukalyptusstammar som vi köpt i Katherine och som delta-
garna nu kunde välja mellan. Vår plan var att vi skulle försöka få instrumen-
ten spelbara under dagen så att Darryl senare på kvällen skulle kunna ha sin 
första kurs. Jag rådfrågade Geoff om jag skulle åka runt och se om jag kunde 
hitta några instrument till ett bra pris som vi skulle kunna ha vid kursen, ifall 
inte alla skulle hinna klart med sina instrument. Han tyckte det lät som en 
bra idé. Jag frågade Cheryl om hon hade lust att följa med in till samhället 
för att kika efter instrument av magotypen, dels för kursen men även för egen 
del. Att hitta så kallade Yidaki instrument från östra Arnhem Land är inga 
problem, de finns överallt. Däremot är det nästintill omöjligt att få tag på 
Magoinstrument från Västra Arnhem Land. Jag hade letat i både Katherine 
och Darwin tidigare men inte funnit något, så samtidigt som Geoff plockade 
fram filar och slipmaskinerna hoppade jag och Cheryl in i en av bilarna och 
körde in mot Jabirus lilla centrum där vi parkerade vid mataffären och gick 
bort till den lilla turiststationen där jag dagen innan hade sett ett instrument 
i fönstret. Vi frågade kvinnan bakom disken om de hade några didjeridus till 
salu. 

Bowali Visitor Center
Damen visade oss instrumentet som stod i fönstret, det var ett omålat instru-
ment, knappt en meter långt som hon begärde ca 1500 kr för. Vi tackade nej 
och frågade om hon hade några tips på var vi skulle kunna finna andra in-
strument till salu, vi befann oss ju ändå i det område där man sedan tusentals 
år tillbaks i tiden spelat på Mago instrument. Kvinnan tipsade oss om Croco-
dile Hotel, det nybyggda hotellet som är något av Kakadu National Parks 
ögonsten, samt om Bowali Visitor Center som ligger strax utanför Jabiru. Vi 
körde bort till hotellet som är format som en krokodil och parkerade utanför 
entrén. Det kändes märkligt att kliva in på ett så fint hotell, man kan ju inte 
påstå att vi var direkt uppklädda. I foajén hängde flera vackra aboriginska 
målningar och konstverk och ett ställ med didjeridus till salu. Jag skyndade 
fram för att se vad som fanns och hittade ett instrument som åtminstone till 
utseendet påminde om ett Mago instrument. Visserligen var det tillverkat 
i Yirrkalla men det lät hyfsat och var ganska billigt så jag beslöt mig för att 
köpa det. De andra instrumenten var riktigt dåliga och väldigt slarvigt gjor-
da. Detta var inte vad jag hade letat efter så vi fortsatte vår färd mot Bowali, 
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Darryl Dikarrna, Vancouver

Lars och Lapalectro, Vancouver
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ca tio minuters resa utanför Jabiru. Jag visste inte riktigt vad vi skulle få se på 
centret men blev glatt överraskad av den fina utställningen med aboriginska 
föremål, visst fanns det didjeridus till salu men alla var i princip ospelbara.

The Warradjan Aboriginal Culture Center
När vi tittat på utställningen och fått en kopp kaffe satte vi oss med kartan. 
The Warradjan Aboriginal Culture Center låg ungefär sex mil söderut och 
jag sade till Cheryl att vi kan lika gärna åka dit, nu när vi ändå håller på, 
dessutom ville jag desperat få tag på ett bra instrument. Vi hade hunnit un-
gefär halvvägs när mobiltelefonen ringde. Det var Geoff som sa att vi kunde 
komma tillbaks för instrumenten började bli klara. Jag svarade att vi snart 
skulle vara tillbaka, vi ville bara kolla upp ett ställe till. 

Även det här centret hade en fantastiskt fin utställning, men vad det gäll-
de instrument så fanns det bara skräp. Det enda vi fick med oss var läsk och 
glass som vi svalkade oss med på vägen tillbaka till Jabiru. Väl framme såg 
vi att de flesta hade kommit riktigt långt med sina instrument. Barken var 
redan borttagen och med slipmaskinernas hjälp hade de flesta börjat få form 
på instrumenten. Jag provspelade några och det lät riktigt bra, det skulle inte 
bli några problem att arrangera en kurs senare på eftermiddagen. 

Jag, Cheryl och Patrik beslöt oss för att ta ett dopp i poolen, något som 
var otroligt skönt efter bilresan. Även Cindy, Marshalls fru följde med till-
sammans med två släktingar, en aboriginsk kvinna och hennes tioåriga 
dotter som hade anslutit sig till vår lilla lägerplats. Efter badet lagade jag 
och Cheryl lunch till White Cockatoo och efter kaffet satte vi oss sedan i 
en stor halvcirkel framför Darryl. Darryl spelade upp den klassiska ”ditta 
mroe”rytmen som vi sedan skulle försöka kopiera. Vi gick igenom rytmen 
en och en samtidigt som Darryl instruerade oss. Efter ett tag anslöt sig någ-
ra andra campinggäster, bland annat en liten flicka vid namn Esther, hon 
kan inte ha varit mer än fem år men hon hade redan ett eget instrument 
och lyssnade noggrant på Darryl. Vi fick även lyssna till när Marshall sjöng 
samtidigt som Darryl spelade didjeridu. Det var otroligt skönt att sitta och 
lyssna på vacker musik samtidigt som temperaturen nu när solen var på ner 
låg runt behagliga 20 grader. Efter kursen satte vi oss vid trädborden utanför 
restaurangen, en gammal arbetskamrat till Darryl dök plötsligt upp och det 
blev ett kärt återseende. De hade tidigare jobbat tillsammans som guider på 
East Alligator River och skjutsat runt turister som ville se krokodiler i det 
vilda. Hela gänget satt och pratade om allt möjligt innan vi sent drog oss 
tillbaks för natten.
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Utsikt från Nourlangie Rock
Nästa morgon åkte hela gruppen till Nourlangie rock där vi gick runt bland 
klipporna och betraktade de vackra klippmålningarna. På vägen tillbaks 
stannade vi till vid Bowali, innan vi besökte mataffären för proviantering. 
På eftermiddagen fortsatte arbetet med instrumenten. För dem som redan 
fått sina instrument spelklara var det dags för målning. Rex och Marshall 
instruerade oss hela tiden. Vid solnedgången startade Darryl återigen kurs-
verksamheten. Kommande morgon hade jag satt alarmet på 05.30. 

Jag, Patrik, Ulrika, Fredrik samt Thomas hade bestämt oss för att klättra 
upp längs leden runt Nourlangie rock. Vi visste att så fort solen hade gått upp 
skulle det bli kolossalt varmt och vi ville därför komma iväg så tidigt som 
möjligt så efter en snabb kopp kaffe gav vi oss iväg. Det var betydligt jobbi-
gare och mer tidsödande än vi hade trott men utsikten över Kakadu National 
Park som vi bjöds på var vidunderlig. Vi drack så mycket vatten vi kunde 
samtidigt som vi mumsade i oss sötsaker för att få krafterna tillbaka medan 
vi satt på klippkanten. Vi beslöt oss för att vandra samma väg tillbaka istället 
för att fortsätta längs leden eftersom vi inte hade så mycket vatten kvar. När 
vi väl kom ner var vi så trötta att benen skakade. På vägen tillbaks stannade 
vi vid Bowali för att köpa ett par kalla läsk. 

Efter lunch gav vi oss iväg till nästa stora sevärdhet i Kakadu, Ubirr Rock. 
Jag vet inte vilka klippmålningar som är vackrast, de vid Ubirr eller Nour-
langies, båda platserna erbjuder fantastiska gallerier. Vi klättrade upp på top-
pen av Ubirr där vi sedan stod och tittade ut på en bushfire nedanför oss. 
Vi såg hur rovfåglar om och om igen dök ner för att fånga ormar och andra 
smådjur när dessa försökte fly undan elden. Det vilar annars ett sällsamt lugn 
över platsen och jag kan verkligen rekommendera ett besök hit. Framför allt 
målningen av regnbågsormen är väldigt spektakulär. På kvällen visade Rex 
den Mimi påle som han skapat under veckan, därefter väntade musik och 
workshop av Darryl. Det var många som redan börjat längta till morgonda-
gen för nu var det dags att resa in i Arnhem Land. Vi stannade till vid East 
Alligator River där vi kunde se flera stora saltvattenskrokodiler simma runt 
i vattnet, det kändes mäktigt att se dessa urtidsdjur på så nära håll. Vi körde 
över floden med våra bilar och parkerade en bit in i bushen. 

Saltvattenskrokodil
Vi promenerade längs strandkanten, jag gick först och det dröjde inte länge 
innan jag fick syn på en stor krokodil som låg ca 10 meter framför mig, 
den gled sakta ner i vattnet i samma stund som den fick syn mig. Det var 
skrämmande men samtidigt fascinerande att komma så nära en saltvattens-
krokodil. Vi vandrade runt i bushen intill floden i ungefär en timme innan 
vi vände tillbaka till bilarna. Området vi befann oss i var otroligt vackert. 
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Vi kom fram till Gunbalanya ungefär vid niotiden på morgonen. Rex som då 
bodde i byn visade oss vägen till föreståndaren för det välkända Art Center 
Injalak. Vi blev inbjudna till butiken där vi handlade didjeridus och konst-
verk till otroliga priser. Själv köpte jag några tavlor, spjut, slagpinnar och en 
fin gammal stenyxa. Efter att ha tillbringat flera timmar vid Injalak gick vi 
bort till den lilla affären där vi köpte varma pajer, godis och dricka och när vi 
lastat in alla paket och påsar tog vi bilarna för att hälsa på hos Rex familj. 

Målade kroppar
Alla i gruppen hade handlat rejält i Art centret så bilarna var välfyllda när 
vi reste tillbaka till Jabiru. Sista kvällen i Jabiru avslutades först med Darryls 
workshop innan vi slog oss ner i baren för att summera dagens händelser. 
Kommande morgon rev vi vårt läger och gav oss iväg mot Sandy Billabong. 
Vi hade beslutat oss för att vi sista kvällen i Kakadu skulle spendera natten 
ute i bushen. Efter några timmars färd på skumpiga grusvägar nådde vi fram 
till den vackra billabongen där vi slog upp våra tält. Geoff hade lovat att 
försöka få tag på några öl som vi skulle kunna ha till vår grillning på kvällen, 
något som visade sig vara lättare sagt än gjort. Efter att till slut ha erbjudit sig 
att checka in på ett hotell för att på så vis få köpa några öl lyckades han, det 
råder som sagt alkoholförbud i de flesta affärerna. 

Efter att ha slagit upp våra tält undersökte vi området. Vi hittade flera 
vackra små sjöar som alla var försedda med varningsskyltar om att här fanns 
krokodiler så något bad var inte att tänka på. The White Cockatoo hade lovat 
att dansa och sjunga för oss vid lägerelden, men de ville att vi också skulle del-
ta. Vi fick därför ta av oss på överkroppen varpå Darryl och Rex målade oss 
med vit lera. Därefter satte de igång musiken och visade dansstegen. Vi hade 
en väldigt kul avslutningskväll ute i vildmarken, och dansen vi framförde fick 
många skratt. Efter en dryg veckas tillvaro i Kakadu reste vi nästa morgon 
tillbaka till Darwin där vi tog farväl av varandra. Vissa skulle resa vidare i 
Australien och The White Cockatoo skulle hem till Maningrida nästa dag. 
Jag och Patrik samt den tyska killen Thomas skulle resa hem med samma 
flight två dagar senare så vi hängde ihop i Darwin. Vi satt på en uteservering 
och smuttade på varsin öl när jag såg en av de aboriginska kvinnorna som vi 
träffat i Jabiru komma gående, kraftigt berusad. Jag rusade ifatt henne och 
frågade var de andra var någonstans, och om de hade hunnit resa hem än? 
Hon berättade att de fortfarande var kvar på ett hotellrum och att de nu hade 
firat när allt arbete var slut. Vi beslöt att tillsammans gå till hotellet för att 
säga hej då en sista gång till gänget. Darryl och Rex blev jätteglada över att 
se oss igen, Darryl grät och berättade att han skulle komma att sakna oss. Se-
mesterdagarna var nu slut och det var dags att sätta sig på planet hem igen.
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Singapore sling
När vi mellanlandade i Singapore hade vi ett par timmar till godo och vi 
beslöt oss därför för att ta oss in till centrum. Vi checkade ut från flygplatsen 
och ropade in en taxi och bad chauffören köra oss till det klassiska Raffles. 
När vi kom fram beställde vi traditionsenligt in varsin Singapore Sling. Ef-
ter att ha tuggat i oss en skål med nötter samt druckit upp den svalkande 
drinken vandrade vi ut i den sköna kvällsvärmen för att beskåda lejonstatyn 
i hamnen. På vår väg dit hann vi med lite asiatisk mat på en stor restaurang 
belägen inuti ett varuhus. Det kändes som en skön avslutning på en fantas-
tisk resa att få uppleva pulsen i denna fascinerande storstad. I Frankfurt tog 
vi farväl av Thomas innan jag och Patrik reste vidare mot Göteborg.

Lars, Nourlangie Rock, Kakadu 2003
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Viking line, 2004

Darryl Dikarrna i Rudolstadt, Tyskland 2004
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Rex är en häxdoktor

Klockan var runt nio på morgonen när jag den 17 juni klev ombord på Säffle-
bussen i Trollhättan med destination Stockholm. Jag skulle senare samma 
kväll underhålla en grupp advokater som hade firmafest ute vid Villa Söderås 
på Lidingö. Festens tema var Australien och till tonerna av min didjeridu 
skulle det serveras vin och öl från landet Down Under. Spelningen innebar 
välbehövlig påfyllning i den som vanligt allt för tunna plånboken. Framför 
mig stundade en tre veckors lång Europaturné tillsammans med The White 
Cockatoo Performing Group. Efter Stockholm skulle jag resa vidare till 
Amster dam där jag skulle möta mina aboriginska vänner. 

Efter att ha smuttat på lite vin i samband med festligheterna åkte jag efter 
spelningen hem till min vän Karin Ramstedt på Södermalm. Jag hade inte 
sett henne på ett tag så det blev en trevlig kväll med god mat, vin och sam-
tal om livet innan vi framför en tecknad japansk film slocknade för natten. 
Jag smög iväg tidigt nästa morgon ner för Lundagatan på väg mot Zinkens-
damms T-station. Äntligen var det dags! Efter ett års instängdhet på kontoret 
så var det dags att återigen ge sig ut på vägarna. 

När jag kom fram till centralstationen beställde jag in en dubbel espresso 
att avnjuta i väntan på bussens avgång till Skavsta flygplats. Därifrån skulle 
jag flyga till Charleroi beläget några mil söder om Bryssel och därefter vän-
tade en tågresa till Rotterdam där jag skulle bli upphämtad med bil av en 
holländare vid namn Henk för vidare transport till Amsterdam. I Charleroi 
gällde det att först hitta rätt buss in till centralstationen i Bryssel. 

Ett glas punsch på tåget
Efter ca en timmas bussresa genom det belgiska landskapet kom jag fram 
till stationen och tajmingen var perfekt! Det var bara tjugo minuter kvar till 
nästa avgång mot Rotterdam. Jag hittade ett ledigt säte och plockade fram en 
liten flaska punsch ur ryggsäcken och skålade för mig själv samtidigt som jag 
såg på landskapet som svischade förbi utanför fönstret. Det låg ytterligare en 
flaska nedpackad i ryggsäcken, men den var ämnad för min gamla tonårsi-
dol Chris Bailey, sångaren i det legendariska punkbandet The Saints. Bailey 
bodde under några i Malmö där han lärde sig att älska Karlshamns punch. 
Nuförtiden bor han tillsammans med sin svenska flickvän i Harlem utanför 
Amsterdam och tar varje tillfälle i akt över att få komma över en flaska. 

Jag och Geoff hade i månader skickat e-post till varandra där vi i detalj 
planerat årets Europa turné. Den ursprungliga planen var att köra runt i 
en minibuss, men det visade sig att tack vare alla lågprisflyg skulle bli bil-
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ligare att använda sig av flyget och varva med buss på de kortare sträckorna. 
Anledningen att jag var på väg till just Rotterdam var att jag där skulle bli 
upphämtad av Henk Verschuur, en av arrangörerna till didjeridufestivalen 
på Ruigoord i Amsterdam. Henk, en före detta världsmästare och numera 
domare i kickboxning, var just den här dagen på ett tränaruppdrag i Rotter-
dam och han hade lovat att hämta upp mig vid elvatiden på centralstationen. 
Tajmingen var återigen perfekt, jag kom fram till Rotterdam vid åttatiden på 
kvällen och hann precis i tid till avspark hitta en krog som visade fotbollsmat-
chen i EM mellan Sverige-Italien. Jag hade beställt lite mat och satt och njöt 
av ännu en kall Heineken när Zlatan klackade in kvitteringen som innebar 
1–1, jag flög upp från mitt bord och jublade samtidigt som jag insåg att jag 
var den ende av restaurangens gäster som höll på Sverige. 

Jag var helt upprymd av glädje när jag vandrade bort mot centralstatio-
nen, vilken match, totalt utspelade, men ändå en poäng! Henk hade via mejl 
varnat mig för att området runt centralstationen var ganska ruffigt och att 
där skulle finnas en hel del missbrukare och ficktjuvar. Det var dock ingen 
som tog någon större notis av mig där jag stod och hängde i ett hörn. Efter 
en stund fick jag syn på Henk som visade sig vara en synnerligen trevlig man, 
han hade tack vare sin sport besökt de flesta länderna i världen och hade 
väldigt mycket att berätta, tiden gick därför fort under vår bilfärd. Vi gjorde 
några omvägar i Rotterdam så att jag skulle få se några av sevärdheterna, 
något som inte var helt lätt eftersom det var kolsvart ute. Efter drygt två 
timmars bilresa var vi framme vid hans hus i det lilla samhället Lockbit. Alla 
lamporna var släckta när vi tyst smög in. Huset bestod av tre våningar och 
Henk sa att jag skulle sova på vindsvåningen. Jag kunde höra hur de andra 
snarkade inne i vardagsrummet, vi öppnade försiktigt dörren för att kika in 
och jag såg att David Yirindilli var vaken, han kisade i mörkret och det tog 
en liten stund innan han kände igen mig. Med ett stort leende kramade han 
om mig när han såg att det var jag. Henk visade sedan vägen upp till vinds-
våningen där jag rullade ut min sovsäck och somnade så fort jag hade lagt 
huvudet på kudden. 

Godmorgon White Cockatoo
Tidigt nästa morgon vaknade jag av röster nerifrån köket, jag klädde mig 

och gick nedför de branta trapporna. Hela gänget bestående av Rex Wood, 
Darryl Dikarrna Brown, Thomas Laiwonga, David Yirindilli och Geoff Toll 
satt i köket. Det var drygt ett år sedan vi hade setts sist så det var otroligt kul 
att få träffas igen. Jag plockade fram varsin svensk matchtröja ur ryggsäcken 
som jag köpt med åt dem i present. Tänkte att detta kunde vara kul i och med 
att EM i fotboll pågick och att vi skulle besöka flera fotbollstokiga länder 
under vår turné. Tröjorna åkte på direkt! 
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Efter morgonkaffet packade vi in vårt bagage i Melles minibuss och gav oss iväg 
mot Amsterdam där vi checkade in på Hotel De Lantaerne på Leidsegracht 
111. Vi tog farväl av Henk som vi skulle återse inom en vecka igen. Fast först 
väntade ett uppträdande på den stora Roots festival i centrala Amsterdam. 
Efter incheckningen gick alla och vilade utom jag och Geoff som satte oss 
på en bänk utanför hotellet. Det hade redan inträffat några små incidenter i 
inledningen av turnén. Geoff berättade att aboriginerna först hade missat sitt 
plan hemma i Maningrida på grund av att Horrace, som hade lovat att köra 
dem till flygplatsen, istället hade stuckit iväg och fiskat. Ingen hade heller 
kommit på tanken att gå den relativt korta sträckan till flygplatsen utan alla 
hade stannat kvar hemma. Geoff hade vis av erfarenhet bokat öppna biljetter 
och lyckades som tur var boka in dem på ett nytt flyg dagen efter. För att inte 
ta några risker lejdes därför en vän från Darwin att flyga till Maningrida för 
att se till att de verkligen kom med planet till Darwin. 

På vårt hotell fick Geoff ett eget rum alldeles intill receptionen, jag miss-
tänker att det använts för både det ena och det andra då både vägg och tak var 
försedda med speglar! Jag och aboriginerna fick en så kallad studio belägen på 
bottenvåningen där det fanns fem bäddar fördelade på två rum med toalett 
och dusch. Alla var på ett strålande humör och Rex som har ett skratt som i 
ord är svårt att beskriva skrattade och skämtade oavbrutet. Geoff antydde flera 
gånger att Rex egentligen är en förklädd Mimiande, enligt myterna om dessa 
andar så har de ett skratt som är identiskt med det som Rex har. 

Kammak?
Det ständigt återkommande interna skämtet under turnén var när frågan 
”Kammak?” ställdes, det betyder ungefär ”är allt ok?”. Om man då svarade 
”I don’t know” så bröt Rex och de andra ihop av gapskratt. Låter kanske inte 
så kul så här efteråt, men det var lika hysteriskt roligt varje gång. Rex var utan 
tvekan den som hela tiden såg till att hålla humöret uppe på oss, speciellt under 
de många och långa timmarna längs vägarna. Han är en charmör utan dess 
like men då han är nästan döv så man får tala väldigt tydligt samt använda 
hemmagjort teckenspråk när man kommunicerar. Den här turnén gällde det 
att vara extra tydligt för Rex hade precis innan avresan tappat sin hörapparat i 
en flod. Detta i samband med att han blivit för ivrig när han fiskade och dykt 
ner i vattnet med apparaten bakom örat, som då givetvis försvann.

Det är väl ingen hemlighet att för vissa i gruppen så är turnélivet förmod-
ligen de enda vita veckorna de har på året, möjligtvis med undantag för de 
äldste. Alkohol är förbjudet under turnén och gundalk (gräs) är det enda rus-
medlet som varit tillåtet. Detta på grund av att inga aggressioner hittills har 
uppstått när det använts, till skillnad från alkohol. I Amsterdam fick Thomas 
och David till sin stora glädje röka hur mycket gundalk de ville. 
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De kunde inte riktigt förstå att det var lagligt att sitta på ett café och beställa 
in marijuana från en meny! Darryl och Rex höll sig dock till vanliga cigaret-
ter. Faktum är att det röktes så mycket att brandlarmet på vårt hotell utlöstes 
två gånger. Dimman låg med andra ord tät i vårt rum! 

Brandlarm
Första gången brandlarmet gick satt jag och Geoff och åt frukost i hotellets 
matsal. Vi undrade varför larmet aldrig stängdes av, ljudet var extremt stö-
rande och vi utgick givetvis, dumt nog, från att det var falsklarm. Vid bordet 
bakom oss satt ett amerikanskt par där mannen i sällskapet proklamerade på 
bred Texasdialekt ”It’s something wrong with the wires”. Orsaken var dock 
något helt annat, med en blandning av cigaretter och gundalk låg röken så 
tät i vårt rum att brandlarmet hade aktiverats. Den stora boven i dramat var 
dock inte Thomas och David utan främst Rex som kedjerökte paket efter 
paket med cigaretter. Senare samma kväll satt vi på en bänk utanför hotellet 
när vi återigen hörde brandlarmets sirener, tut – tut - tut! Jodå, det var från 
vårt rum igen och ändå var det tillåtet att röka på rummen, det var bara det 
att det röktes ovanligt mycket! 

Den här gången var receptionisten mäkta irriterad. När vi kom in på rum-
met stod där en ung arg man och frågade aboriginerna om de hade rökt? 
Receptionisten var väldigt stressad, och ställde samma fråga om och om igen, 
”Har ni rökt? Det är ok, jag röker, men jag vill att ni erkänner, har ni rökt?” 
Problemet var bara att Rex som är döv inte hörde vad han sade. David hörde 
inte heller någonting, då han på ålderns höst fått allt sämre hörsel samt talar 
begränsat med engelska. Thomas var så påtänd efter att ha rökt hela dagen så 
han hörde absolut ingenting. Darryl stod blygt med handduken runt midjan 
och kikade förtvivlat ut från duschen. Synen var som hämtad från en komedi 
och vi kunde inte annat än skratta åt den dråpliga situationen. Allt slutade 
dock lugnt med att vi ombads att röka utomhus i fortsättningen. Jag var tack-
sam över att han inte upptäckte den elektriska wok pannan som vi nyss lagat 
mat i inne på rummet, vågar inte tänka på hur receptionisten hade reagerat 
om han hade sett den. Alla skrattade gott åt händelsen då vi efteråt förklarade 
vad den unge mannen egentligen hade sagt. 

Strax efter frukosten kommande dag kom en chaufför från Roots festival 
för att skjutsa oss till festivalområdet vid Heinepark. Vi blev tilldelade ett 
partytält modell större, där vi skulle framföra en mix av workshops och små 
tiominuters konserter. Dessa skulle fungera som aptitretare till de riktiga kon-
serterna som vi senare skulle ha på det legendariska Melkweg. 

Melkweg i centrala Amsterdam är den scen som erbjuder mest konserter i 
hela Europa, de har ungefär två konserter per dag, året runt! Efter våra fram-
trädanden i parken så tittade vi runt på festivalområdet. David Yirindilli är 
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väldigt förtjust i ljudet av Afrikanska trummor så vi fastnade snart framför en 
afrikansk grupp som lirade djembe. Stolt som en tupp poserade han bakom 
trumspelarna när jag tog ett foto av dem. ”Ta ett till”, ropade han åt mig flera 
gånger! På eftermiddagen dagen efter var det dags för vår första Gunbork 
Masterclass med Darryl. Tio personer hade anmält sig. Vi fixade i ordning 
med några mattor och kuddar på scengolvet inne på Melkweg. Sångaren Da-
vid Yirindilli erbjöd sig att även han medverka vid kursen vilket var väldigt 
kul. Det var spännande att få träffa de lokala didjspelarna från Holland. 
Den enda jag hade haft kontakt med tidigare var Roland Mathijssen från 
bandet Inner Strenght. I samband med kursen lyssnade jag intensivt på Dar-
ryls spelteknik vilken är betydligt mer avancerad än man kan tro vid första 
intrycket. Darryl sjöng och spelade grunden till rytmerna, ”ditta mroe” med 
enkel andning och sen ”ditta mroe, debo” med dubbelandning. 

Darryl mixade därefter enkel och dubbelandning och körde rytmerna i 
både långsam och snabb takt. Det var fantastiskt vackert när David Yirindilli 
sjöng, det blir på något sätt magiskt när man sitter intill dem och lyssnar på 
de gamla sångerna. Frågorna haglade förstås från kursdeltagarna. Intressan-
tast för egen del var frågan till ”Jungai” (Lagman) David Yirindilli, Vad är 
historien bakom instrumentet och när började aboriginerna använda didje-
ridu? Svaret från David löd enligt följande: 

”För länge sedan såg mina förfäder Mimiandarnas klippmålningar, mål-
ningar som föreställde didjeriduspelare, vi lärde oss från dessa gamla klipp-
målningar”. 

Detta var en berättelse som jag inte kände till sedan tidigare. Mimiandarna 
bebodde enligt myterna jorden långt innan människan kom till och de finns 
fortfarande kvar i klippor och berg runt om i hela världen. Jag hade två år tidi-
gare i Barunga föreslagit för Geoff och Darryl att vi borde spela in en skiva där 
Darryl lär ut hur man spelar gunborkstilen. Båda tände på idén så i samband 
med årets resa hade Geoff med sig sin datmaskin, förövrigt samma som han 
spelade in skivan Didjeridu Master med. 

Vi spelade in samtliga workshops under turnén för att samla material till 
den kommande skivan. Sin allra första workshop hade Darryl genomfört året 
innan i Jabiru i Kakadu National Park och det märktes nu att Darryl börjat 
axla rollen som den nya gunborkmästaren. Den stora gunborkmästaren David 
Blanasi försvann ju tragiskt 2001 och hann tyvärr inte spela in någon ”Teach 
& play”-skiva. Jag vet att Blanasi en sen natt gråtande förklarade för Geoff 
att det inte fanns någon i hans by som kunde ta över Magoinstrumentet och 
rollen som gunborkmaster. Blanasi var helt förtvivlad över att ungdomarna 
i byn valde alkoholen istället för kulturen. Till slut mötte hann dock Darryl 
Dikarrna Brown från Maningrida som blev hans elev och arvtagare. 

Efter kursen packade vi ihop våra saker och vandrade tillbaks till hotellet 
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som låg endast fem minuters promenad bort. En holländsk tjej, Lucy Crystal, 
hade kommit fram till oss efter kursen och berättat att hon ville skriva en arti-
kel om gruppen, hon frågade därför om hon fick följa med till hotellet, vilket 
hon givetvis fick. Geoff gick och lade sig i sitt rum medan vi andra gick ner till 
vår studio för att vila. Efter en stund gick jag iväg tillsammans med Lucy för 
att inhandla middagsmat. Jag hittade till min glädje paket med färdigskivad 
potatis och jag köpte lite grytbitar och paprika som jag tänkte göra en enkel 
gryta av. Darryl mumlade något om att detta var bland det bästa han ätit när 
jag några timmar senare serverade maten.

Det fanns en liten innegård alldeles utanför vårat rum som vi efter ma-
ten satt och drack kaffe på. Här kunde dessutom männen röka hur mycket 
de ville. Runt sjutiden gick vi bort till Melkweg igen för att förbereda inför 
showen. Geoff fixade iordning diabilder som vi skulle visa i bakgrunden i 
samband med showen, jag blandade färg till kroppsmålningen samt blötte 
instrumentet. Darryl vill alltid att jag häller i vatten i instrumentet innan det 
ska användas. 

Inför en fåtalig publik inledde jag som vanligt spelningen med en solorytm 
innan The White Cockatoo klev på scenen. Jag valde att spela samma rytm 
som jag hade gjort på rådhusplatsen i Köpenhamn i samband med det kung-
liga bröllopet några månader tidigare. Efter mitt framträdande gick jag in i 
logen för att se så att männen var klara. Jag kunde höra hur Geoff berättade 
för publiken att de nu skulle få lyssna på ett solonummer med gunborkmäs-
taren Darryl. Så fort applåderna satte igång visade jag Darryl ut på scenen. 
Efter ett kort solonummer kom sedan gruppmedlemmarna ut på scenen en 
efter en. Gruppen öppnade konserten med sången om den stora och kraftiga 
vinden ”Kunkurra” som nu blåst dem ända till Europa. Därefter fortsatte 
showen med sången ”The big shadow, the spirit”, som handlar om vår själ och 
till vilken vi borde lyssna till oftare. Sång nummer tre var ”Two days sleep” 
som handlar om en jägare som i väntan på sina kamrater tvingas övernatta 
ensam långt ute i bushen, en otroligt vacker sång. De framförde även ”Man-
galinj” som handlar om en av favoriträtterna där hemma, sötpotatis, detta är 
även en av de vanligaste kroppsmålningarna som de brukar pryda sig med. 
”Mimi Spirit” eller ”Wapukurra” som den egentligen heter på miali var nästa 
sång och den handlar om de långa och smala jordandarna, det är en av mina 
personliga favoriter och jag älskar didjeridurytmen i den låten. Jaktsångerna 
”Djang” om fisk, och ”Garrek”, (Goanna) den stora ödlan framfördes, pre-
cis som sången om den första cigaretten i ”Ragarrk”, the killer. Konserten 
avslutades med en av de äldsta sångerna, ”Bobo” (farväl), sången som man 
traditionellt brukar avsluta alla stora ceremonier med då man skiljs åt. Vid 
denna låt brukar publiken alltid stå upp och klappa med i takten, vilket de 
gjorde även här. David klev fram till publiken med mikrofonen i sin hand 
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medan jag höll Darryls didjeridu så att han kunde gå runt och spela. Det är 
en otroligt vacker sång och det känns som en ära varje gång jag får vara med 
på scenen samtidigt som den framförs. 

Efter konserten och den efterföljande skivförsäljningen så gick vi tillbaks 
till hotellet, medan gruppmedlemmarna duschade så lagade jag kvällsmat på 
den elektriska wokpannan. Återigen blev det till allas glädje en stuvning på 
kött, paprika, lök och potatis. Alla var på gott humör, till och med Thomas 
som nu log för första gången på hela dagen. Han hade några timmar innan 
vår workshop varit inblandad i en smärre dispyt med Geoff. Bakgrunden 
var att vi tidigare på förmiddagen hade blivit ombedda av festivalgeneralen 
att göra ett tv framträdande i en studio intill Melkweg. Geoff blev lovad en 
mindre ersättning för uppdraget så han tackade ja. Allt var klart för direkt-
sändning och vi satt i studion när Thomas plötsligt förklarade för Geoff att 
han inte ville dansa, ”Rex kan dansa” tyckte han. Geoff trodde knappt sina 
öron och frågade varför? ”Du är ju med i gruppen som dansare!”, ”Vill inte”, 
blev svaret! Geoff blev ursinnig och hotade med att skicka hem honom till 
Australien om han inte dansade, ”gör det då”, svarade Thomas trotsigt! Alla i 
tvstudion tittade förstummat på när Geoff med hög röst bad mig att ta med 
mig Thomas tillbaks till hotellrummet. I trappan ned från TV studion frå-
gade jag Thomas om han verkligen var säker på sitt beslut och förklarade att 
det fortfarande fanns tid att ändra sig, han ville dock tillbaks till hotellrum-
met. Vi gick tysta längs trottoaren och jag tänkte för mig själv att det var ett 
väldigt trist beslut han fattat. Geoff brukar alltid överlämna ansvaret till mig 
när det gäller att lösa just den här typen av konflikter som ibland kan uppstå. 
Jag lirkade och försökte på alla sätt och vis med att få honom att ändra sig, 
men inget hjälpte. Hade det inte varit för att Thomas inte hade dansat dagen 
innan heller så skulle jag tagit för givet att det berodde på att han rökt för 
mycket gundalk. Jag förstod nu att han menade allvar, han vill inte dansa! 
Det tragiska var att han på grund av detta valde bort sin framtida karriär i 
gruppen, extra trist med tanke på att han är en otroligt skicklig och kraftfull 
dansare. 

När vi kom tillbaka till hotellrummet kastade han sig ner i sängen och 
drog täcket över huvudet. Jag gick tillbaka till studion och hann precis fram 
till tvframträdandet som trots allt gick bra, Rex klarade med sin karisma 
uppdraget galant på egen hand. Thomas låg och sov under tiden som Darryl 
och David hade genomfört sin workshop på eftermiddagen. När jag senare 
försökte väcka honom inför kvällens konsert var det helt hopplöst, jag slet 
och drog i hans armar. Jag var tvungen att hämta Geoff som även han pro-
vade allt, vi gav honom vatten, drog av honom täcket, slet i armarna, talade 
snällt, skällde, ingen reaktion. Det var ingen tvekan om att han nu hade rökt 
alldeles för mycket. 
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Jungai ryter till
Det krävdes några väl valda ord från äldste David ”Jungai” Yirindilli som 
först bad oss andra gå ur rummet. Efter ett kort samtal kravlade sig Thomas 
ur sängen och medverkade på konserten, dock utan att dans, han spelade 
istället på slagpinnar ståendes tätt intill David. Jag har ingen aning om vad 
David sade, men det hjälpte i alla fall. Förmodligen hotade han med någon 
form av bestraffning, det var ju trots allt Jungai som talade. Jungai betyder 
stamäldste lagman, en slags sheriff, och den typen av bestraffningar som han 
kan utmäta hemma i byn är inte att leka med. Avhuggna fingrar, spjut i benet 
eller till och med dödsstraff finns med på strafflistan om han så önskar. Allt 
detta är vanligt förekommande i byarna. Geoff beslöt sig för att bita ihop och 
låtsas som ingenting hade hänt och konserten genomfördes utan problem. 

Efter frukosten nästa morgon bad Thomas om ursäkt för det som inträf-
fat, Geoff bad också om ursäkt för att han skällt och de båda kramades om. 
Thomas dansade dock endast sporadiskt under resterande delen av turnén. 
Vi beslöt oss för att inte ta upp ämnet igen, ville Thomas dansa så fick han 
dansa, ville han inte så fick det vara så. Under dagen hade vi ett nästan iden-
tiskt schema som dagen innan, workshop klockan 15.00 och konsert klockan 
21.00. Detta gav oss tid att under förmiddagen titta på stan. Darryl och Tho-
mas var givetvis väldigt nyfikna på The Red light district som de hade hört 
talas om. Vi vandrade i väg vid elvatiden på förmiddagen för en stadsprome-
nad där vi bland annat skulle besöka Melle Smit, organisatören till ”Abori-
ginal Art & Instruments Festival Amsterdam 2004” där vi skulle medverka 
den kommande veckan. 

Red light district
Först besökte vi dock det ökända området Red light district med alla sina 
flickor i skyltfönstren. Både Thomas och Darryl blev mycket generade när 
flickorna öppnade sina dörrar och ropade ut sina tjänster efter dem. Vi gick 
vidare bort till Melles butik Aboriginal Art & Instruments vid det vackra 
Dam Square i centrala Amsterdam där vi köpte bivax samt några skivor. 
Jag köpte bland annat den japanske didjeriduspelaren Shoso’s nya platta ”Li-
ving with a ghost” som jag varmt kan rekommendera. Jag hittade även en 
bok ”Australian Aboriginal Music” som jag inte hade sett tidigare. Omslaget 
väckte stor uppståndelse hos samtliga i gruppen, det var en gammal svartvit 
bild på Thomas farfar Djoli Laiwonga samt The White Cockatoos grundare 
David Blanasi. Efter en fika bestående av cappucino och varsin bakelse så 
gick vi tillbaks till vårt hotell. Efter en lyckad workshop och kvällsspelning 
så gjorde jag återigen i ordning en gryta på hotellrummet, nu hade jag bytt ut 
grytbitarna mot kyckling. Mätta och belåtna lade sig alla för att vila medan 
jag och Geoff smet iväg ut på stan för att ta en öl på uteserveringen på Bulldog 
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som är Amsterdams äldsta coffeshop. Vi satt till långt in på småtimmarna 
och njöt av storstadspulsen och kollade på folk. Alla sov sött i sina sängar när 
vi kom tillbaka till hotellet några timmar senare. 

Efter frukosten nästa morgon skulle vi resa söderut till Belgien där vi skul-
le ta flyget till från Charleroi till Bergamo i norra Italien. Vi hade bokat en 
hyrbuss hos Avis vars kontor var beläget endast några stenkast från hotellet. 
Tillsammans med Lucy som visade vägen åkte vi först till Waterloomarkna-
den för att leta efter second handkläder. Vi hittade inget så jag rattade oss 
istället ut ur centrala Amsterdam. Det tog drygt tre timmar att komma fram 
till flygplatsen där vi packade ur allt bagage vid entrén. När vi sedan skulle 
parkera bilen fick vi veta att långtidsparkeringen låg 4 kilometer bort och att 
man var tvungen att åka buss tillbaks, något som kändes väldigt tidsödande 
och för den delen stressigt men vi räknade ut att vi skulle hinna och givetvis 
blev det jag som lätt stressad fick köra iväg. Geoff hade redan checkat in allt 
bagage när jag kom tillbaka och efter mycket om och men kom vi till slut 
iväg upp i luften. 

Min dotter har italienskt påbrå
Jag såg verkligen fram emot att åter få besöka Italien. Min dotter Nathalie 
har italiensk påbrå då hennes mor och tillika min exflickvän Michela är från 
Copparo i norra Italien. Vi hade träffats under en period på 1980-talet då jag 
jobbade som billackerare på Saabs bilfabrik i Trollhättan. Hennes föräldrar 
hade lockats hit på 1960-talet då Sverige skrek efter arbetskraft. Tillsammans 
besökte vi Italien regelbundet för att hälsa på släkt och vänner och jag fort-
satte att resa till Italien även efter det att vi gått isär då jag älskar den goda 
maten, solen och de vackra städerna. 

Framme i Bergamo kom Morris och mötte oss. Han hade med sig sin 
minibuss för transport till staden Alba belägen i det välkända tryffelområdet 
mellan Turin och Milano. Han kunde inte ett ord engelska så de fåtal ord 
som jag lärt mig på några kvällskurser i italienska fick räcka för att hålla igång 
konversationen. Efter drygt tre timmas resa var vi framme vid Hotel Langhe 
i Alba. Klockan var ca 01.30 på natten när vi lyckades väcka hotellägaren så 
vi kunde checka in. Det som gällde först var att få männen i säng innan vi 
kunde lasta ur bagaget. Jag visade dem var de skulle sova och bar därefter ner 
våra lådor och väskor till en källarlokal. Jag blev överlycklig när jag helt ut-
mattad upptäckte att jag fått ett eget rum med en stor och skön dubbelsäng. 
Tog en lång dusch och såg på tv en liten stund innan jag somnade in. 

Jag hade ställt klockan på åtta nästa morgon för att i lugn och ro kunna 
njuta av en italiensk frukost. När jag öppnade fönsterluckorna sken solen 
från klarblå himmel. Jag gick ut på gräsmattan vid entrén och fick syn på 
Jungai som redan satt i solen och njöt. Vi gick till den lilla matsalen där 
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vi åt frukost tillsammans samtidigt som de andra började droppa in. Efter 
frukosten lade vi oss på gräsmattan och njöt i solskenet ända tills vår guide 
Morris kom för att hämta oss vid tolvtiden. Vi åkte in till centrum där vi på 
torget skulle möta medlemmarna i den kulturförening som var arrangör av 
kvällens konsert. Paulo som var ordförande berättade att de några gånger 
om året brukar arrangera konserter och föreställningar med olika världsmu-
sikartister. De hade för bara några månader sedan haft besök av en grupp 
tibetanska munkar. 

Italiensk mat
Efter att vi hälsat på varandra åt vi lunch på en italiensk lunchrestaurang 
där vi kunde beställa vad vi ville. Det var som en dröm, vi bjöds på förrätt 
med Parmaskinka, melon, mozzarella och tomater. Därefter beställde vi in 
en ljuvlig pastarätt följt av en chokladkaka och en kopp espresso. Jag är för 
evigt tacksam för det italienska köket! Efter maten körde Morris och jag ut 
aboriginerna till hotellet där de under eftermiddagen kunde vila inför kväl-
lens konsert. Därefter körde vi in till konsertlokalen San Domenico, den 
äldsta kyrkan i staden, drygt 500 år gammal. Jag kan inte erinra mig om en 
vackrare lokal där varken jag eller gruppen spelat i tidigare.

Medan ljudteknikerna förberedde allt, något som skulle dröja ytterligare 
en timma eller två så tog jag en rundtur i centrum. Jag hittade en mysig gå-
gata där jag tog en kall Peroniöl på en uteservering, jag njöt av värmen och 
dofterna och av att bara sitta och titta på folk. 

Efter soundcheck, som genomfördes av mig och Geoff, åkte Morris och 
jag till hotellet för att hämta gruppmedlemmarna som nu fått en välbehövlig 
vilodag. Rex hade påbörjat arbetet med att måla en av de två Mimi pålar 
som vi hade med oss. Vi åkte in till kyrkan där jag lotsade in gruppen till 
omklädningsrummet som låg i en gammal källarlokal. Det blev helt fullsatt 
i kyrkan och publiken bestod av såväl barn som gamla. En av besökarna var 
Papi Moreno, ett av Italiens största didjeridunamn. En annan av gästerna 
var Margaret, en gammal vän till Geoff från Melbourne som numera bor i 
Turin. Margaret fick bli vår tolk på scenen då de allra flesta i publiken inte 
förstod engelska. Papi och jag inledde med ett gemensamt framträdande 
där vi öppnade med att spela två separata solorytmer innan vi i den tredje 
rytmen jammade tillsammans. Det var grymt kul och av publikreaktionerna 
att döma, mycket uppskattat. The White Cockatoo klev sedan på scenen 
och genomförde sin show i denna magiska atmosfär. Vi hade tidigare på 
kvällen skojat om att alla i gruppen skulle uppträda i svenska matchtröjor. 
Sverige hade precis spelat oavgjort mot Danmark 2-2 och Italien var utslaget 
ur EMturneringen. Ett resultat som gav stora rubriker världen över. 
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Trolldom hjälpte Sverige i EM
Efter mitt och Papis framträdande förklarade en allvarlig Geoff från scenen 
att jag som svensk tidigare under dagen hade bett Jungai om hjälp om att han 
skulle ta fram sina magiska krafter och hjälpa det svenska fotbollslandslaget. 
Det blev helt tyst i publiken, ingen reaktion och en pinsam tystnad spred sig i 
kyrkan. Efter sekunder som kändes som en evighet så fortsatte Geoff som om 
ingenting hänt och presenterade The White Cockatoo Performing Group. Vi 
skrattade dock gott åt händelsen efter spelningen. Efter att ha packat ihop och 
lastat in instrument och bagage i bussen åkte vi iväg till en nattöppen uteser-
vering. Margaret och hennes man Della samt Papi med fru och Morris följde 
också med. Efter några koppar cappucino och te tog vi farväl och med Morris 
bakom ratten körde begav vi oss på en nattlig färd till flygplatsen i Bergamo. 

Vi kom fram ca 02.00 på natten och nu väntade en natt på flygplatsens 
hårda och kalla golv, detta i kontrast till gårdagens sköna dubbelsäng på ett 
lyxigt hotell. Jag somnade trots allt ganska snabbt och vaknade yrvaket nästa 
morgon av att Geoff skakade på mig. Klockan 07.00 lyfte planet mot Char-
leroi, väl framme i Belgien igen skyndade jag bort till bussen för att ta mig 
till långtidsparkeringen där vi parkerat. Vi ville till varje pris hinna tillbaka 
till Amsterdam innan 12.00 för att slippa betala ytterligare en dygnsavgift 
för bussen. Vi höll tummarna för att vi inte skulle hamna i några bilköer 
och hann fram, till Geoffs stora glädje med en halvtimma till godo! När vi 
lämnat bussen vid Avis så satte vi oss utanför deras skyltfönster för att vänta 
på Melle Smith som hade lovat att hämta oss. Därefter skulle vi åka ut till 
alternativområdet Ruigoord där festivalen som vi skulle delta i skulle äga 
rum. Efter en dryg timmas väntan och några telefonsamtal senare så kom 
till slut Melle körandes i sin gamla folkvagnsbuss, vid sin sida hade han en 
ung och vacker tjej vid namn Susanna som han hade träffat helgen innan på 
didjeridufestivalen i Berlin och som skulle komma att vålla mycket huvudbry 
för honom några dagar senare. 

Ruigoord i Amsterdam
Först åkte vi till Melles mor Sophia där vi skulle vila några timmar. Sophia 
visade sig var en väldigt trevlig gammal dam, hon var konstnär och i den 
mysiga lägenheten hängde flera av hennes tavlor på väggarna. Hon rökte gräs 
oavbrutet samtidigt som hon serverade örtte och kakor till oss. Hon berättade 
om alla artister som hade bott hos henne, tibetanska munkar, aboriginska 
och afrikanska musiker etc. Efter några lugna och sköna timmar med video-
film, dusch och fika så åkte vi ut till festivalområdet i Ruigoord. Platsen för 
festivalen är ett omskrivet område i utkanten av Amsterdam bebott av diverse 
konstnärer och personligheter, lite som Kristiania i Danmark. Det här var en 
renodlad didjeridufestival och årets artister var förutom The White Cocka-
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too även Mark Atkins, Charlie McMahon, Richard Walley, 3ple-D, Drum’n 
didge, Inner Strenght samt Matt (Osmosis) från Australien, förövrigt en av 
de grymmaste didjspelare som jag någonsin hört. Vi fick ett eget hus att bo i 
vid Ruigoord, ett mysigt litet tegelhus med våningssängar på övervåningen. 
På bottenvåningen fanns vardagsrum med vedspis samt kök. Jungai bad mig 
att släpa ner madrasserna från övervåningen så att han och Thomas kunde 
sova vid kaminen. 

Nu var vi ju tillbaks i Amsterdam igen så det dröjde inte länge innan 
dimman låg tät, en mix av gundalk och rök från kaminen. Det var de två 
storrökarna som delade rum. Hela området påminde om livet i en aboriginsk 
by då det var barn, hundar och folk överallt något som gjorde att gruppmed-
lemmarna kände sig som hemma. Kanske var det därför som de i den gamla 
kyrkan gjorde sin bästa spelning på hela turnén. 

I Ruigoord stötte jag även på mina svenska vänner Thorolf och Joshua från 
Malmö, vi hängde tillsammans och vandrade runt på området och lyssnade 
på konserter. Ena kvällen besökte jag och Thorolf ett garage i området där 
vi på storbildsskärm såg matchen Holland – Sverige, tyvärr förlorade Sverige 
matchen. Men vi hade ändå fantastiskt kul och stämningen var hög när kväl-
len några timmar senare avlutades med en reggaekonsert inne i kyrkan. 

Tidigare på dagen hade jag och Darryl lyssnat på flera av konserterna och 
han tyckte det var kul att lyssna på ”aeroplane”musikerna som han kallar 
dem. Den musikstil som vi vita spelar där den som spelar snabbast får mest 
beundran låter för aboriginerna som ett flygplan som svischar förbi. David 
berättade vid frukosten nästa morgon att vi under natten haft besök av en 
ande! I sina drömmar hade han sett en ”devil devil”, en ande som varit på 
besök i det hus som vi bodde i. Med stor nyfikenhet frågade vi hur han hade 
sett ut? Anden hade haft decimeterlånga huggtänder och han hade kikat in 
genom dörren, men gett sig av när David försökt tala till honom. 

Möten med andevärlden
David möter ofta andar i drömvärlden och han väckte stor uppmärksam-
het två år tidigare i Irland efter att ha haft en dröm om jungfruandar som 
levt vid en flod i omgivningen de befann sig i. David beskrev då i detalj för 
några byinvånare hur dessa jungfrur hade sett ut, de trodde knappt sina öron, 
beskrivningen stämde exakt med hur kvinnorna med sina målade ansikten 
hade sett ut enligt deras egna sägner. Enligt de lokala sägnerna hade det bott 
kvinnliga Jungfrur vid floden för länge sedan och de hade som sagt sett ut 
precis så som David beskrev dem. Uppståndelsen blev inte mindre när de se-
nare på kvällen bad David välsigna en stenskulptur. När David lade sin hand 
på stenen rusade en ödla upp och satte sig på hans hand, publiken kunde 
knappt tro sina ögon! 
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Vi stannade i Ruigoord i tre dagar innan det var dags för avresa norrut mot 
Sverige och Helsingborg. 

Geoff hade kommit överens med Henk som var medarrangör till festiva-
len om att Melle skulle köra oss i sin buss till Sverige, och därefter tillbaka 
till Tyskland. Detta i utbyte mot den värdefulla Mimipåle som Rex hade 
gjort. På lördagseftermiddagen hade White Cockatoo haft en liten ceremoni 
där man sjöng liv i Mimipålen innan man under ceremoniella förhållanden 
skänkte den till Melle. Någonstans hade dock kommunikationen klickat, 
visserligen skulle Melle till Roskildefestivalen i Danmark så vi kunde få skjuts 
dit om vi ville, men skjuts till Sverige och därefter tillbaks till Tyskland hade 
han inte hört talas om. Henk som är en handlingens man lovade att allt 
skulle ordna sig. Till en början så visste vi inte vad vi skulle tro, Melle höll 
sig för sig själv under söndagsförmiddagen, då det var fler än en som jagade 
honom på pengar, något han hade ont om eftersom det tyvärr inte hade dykt 
upp så mycket publik som önskat. Vi hade redan packat allt och började bli 
allt mer nervösa över hur vi skulle ta oss till Sverige. Efter en hel del diskus-
sioner kom vi till slut överens om att åka tillsammans till Helsingborg, där-
efter skulle Melle åka tillbaka till Roskilde. Det dröjde ända till tvåtiden på 
eftermiddagen innan Melle hade hunnit packa ihop allt han skulle ha med 
sig tillbaka till sin affär.

Han var lite lätt bakfull så jag körde den välfyllda bussen in mot centrum, 
förutom oss var hans mormor Sophia samt den tyska tjejen Susanne med. Vi 
stannade utanför affären där vi lastade av alla instrument och prylar som han 
haft med sig till försäljning på festivalen. Därefter åkte vi hem till Sophia för 
att lämna av henne innan vi kunde styra norrut mot Sverige. Vi stannade 
även till inne i vid centralstationen i Hamburg där Susanna senare under hel-
gen skulle ta tåget hem till Berlin, hon skulle först hälsa på några kompisar. 
Vi kom fram till Helsingborg ca 04.00 i gryningen, vår vän Lilleman Sjöberg 
mötte oss yrvaken nere i hamnorådet och visade oss vägen till Mångkultu-
rellt center där vi skulle övernatta. Lokalen var stor och rymlig med massor 
av olika rum. Jag hittade en replokal med en massa afrikanska trummor där 
jag rullade ut min sovsäck. Lilleman hade fixat fram riktiga madrasser som vi 
snart somnade på. Efter frukosten nästa morgon skjutsade jag Melle tillbaks 
till Danmark och Roskildefestivalen där han förutom att se sin gamla idol 
Bowie även skulle träffa sitt ex, detta i ett desperat försök att reparera deras 
förhållande. De hade varit ihop i fem år men hon hade lämnat honom för 
några månader sedan. Vi hade under morgonen kommit överens om att vi 
skulle få låna hans buss medan han var på festivalen. 

Efter vår spelning i Helsingborg skulle vi vidare till folkmusikfestivalen 
i Rudolstadt i gamla Östtyskland och arrangörerna hade lovat att hämta 
upp gruppen i Hannover. Vår plan var att jag skulle köra gruppen dit efter 
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spelningen i Helsingborg och sedan resa upp till Danmark igen för att där 
återlämna bussen till Melle, varpå jag skulle jag ta tåget till Rudolstadt. Jag 
hann precis tillbaks i tid till konserten på Dunkers Kulturhus i Helsingborg 
efter att ha lämnat Melle i Roskilde. Det kom över tvåhundra personer och 
konserten blev mycket lyckad. Jag inledde som vanligt spelningen med några 
solonummer. Traditionsenligt bjöds även den lokala didjeriduspelaren upp på 
scenen och Lilleman framförde även han ett solonummer. Efteråt konserten 
bjöds vi på middag av arrangörerna som var mycket nöjda över publiktill-
strömningen. Nästa morgon fick vi äntligen sovmorgon innan vi vid lunchtid 
åkte hem till Lilleman där vi blev bjudna på lunch bestående av en isländsk 
fiskrätt samt kycklinggryta. På eftermiddagen hade Darryl en gunborkkurs 
på Mångkulturellt center. Alla var pigga och glada efter en hel dags vila och 
Jungai envisades med att försöka lära mig så många ord som möjligt på Gun-
winggu, ett av deras egna språk. Uttalen är dock extremt svåra och man 
vrickar nästan tungan i försöken att låta rätt. Det här var Davids avskeds-
turné och han ville därför lära ut så mycket som möjligt om sin kultur, både 
till publiken och till mig. Han ville att jag skulle skriva ner orden och sedan 
publicera dem på internet så att så många som möjligt kunde ta del av dem. 

Språklektioner
Här är några av orden som han ville att jag skulle skriva ner, vissa är förmod-
ligen felstavade men jag har gjort mitt bästa för att få till stavningen:
1. Kabrimre = kom hit. 2. Manmi = äta/mat. 3. Najo = sova. 4. Dallok = 
flicka/tjej. 5. Bining = kille/man. 6. Mooniga = vit man. 7. Mangjoi = blom-
mor. 8. Mangon = socker. 9. Nalijau = ung (ca 20 år). 10. Karinar = titta/se. 
11. Nagobajn = gammal man. 12. Nagopan = gammal kvinna. 13. Mandjeo 
= regn. 14. Algampma/ almac = vacker. 15. Koko/Gurrojn = vatten. 16. Mu-
nijaari = jag älskar dig. 17. Odijao = bebis. 18. Jauori = ung man (ca 20 år). 
19. Karijo ortor = alla sover. 20. Karingnon = allihop. 21. Wareming = trött. 
Med en buss full av killar på turné så var förstås en av de vanligaste fraserna 
”karinar alcampma nalijau dallok”, (kolla, en snygg ung tjej!). 

Uttalen var som sagt väldigt svåra, ett ofta förekommande uttal var ”ng” 
ljudet som i ”ljung” ungefär. Enklaste ordet att lära sig för oss Nordbor måste 
väl ändå vara ”Brr” som betyder ”långt bort”. 

Tidigt nästa morgon gav vi oss iväg för att sträckköra till Hannover med 
mig bakom ratten. Jag lämnade av Cockatoo vid mötesplatsen på flygplatsen 
där en chaufför från Rudolstadt stod och väntade. Resan hade tagit drygt sex 
timmar och nu var det bara att vända och köra norrut igen. Vi hade lovat 
Melle att försöka lämna tillbaks bussen på kvällen men det fanns inte en 
chans att komma fram till Roskilde i tid. 
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Roskildefestivalen
Jag lyckades missa färjan från Puttgarden med tio minuter. När jag till slut 
kom fram till Roskilde var klockan nästan 01.30 på natten och jag var halvt 
medvetslös av trötthet. Jag insåg att det inte var någon idé att försöka ringa 
Melle så jag beslöt mig för att parkera vid centralstationen där jag lade mig i 
baksätet för att försöka sova lite. Jag kan inte påstå att jag sov speciellt skönt 
men måste ha somnat till slut, för jag väcktes av måsarnas tjatter vid sol-
uppgången. Klockan var inte med än 06.30 när jag promenerade ner under 
gångtunneln och gick in på tågstationen där jag köpte två koppar kaffe och 
en fralla. Jag försökte trots den tidiga timmen ringa Melle som till min för-
våning svarade direkt. Han var förtvivlad eftersom hans ex flickvän inte velat 
veta av honom. Hon hade träffat en ny kille på festivalen och fullständigt 
ignorerat honom. Dessutom hade det ösregnat hela natten och han ville bort 
från lervällingen. Tillråga på allt hade Bowie ställt in sin konsert. Eftersom 
Melle ville därifrån föreslog jag att vi skulle ta sällskap till Hamburg, däri-
från skulle jag sedan kunna ta tåget till Rudolstadt och han skulle kunna åka 
vidare mot Amsterdam. Melle tyckte det lät som en bra ide och jag åkte till 
festivalområdets huvudentré och hämtade honom, det hade regnat varje dag 
så alla som jag såg hade lera upp till knäna. Jag gjorde mitt första besök till 
Roskildefestivalen redan 1984 och har sedan dess besökt festivalen många 
gånger, fast den här gången tackade jag min lyckliga stjärna att jag hade 
sluppit kräla omkring i leran. Vi lastade in Melles saker i bilen, han hade 
inte sovit många minuter så jag förslog att jag skulle köra. På vägen söderut 
pratade vi om förhållanden och brustna hjärtan, han berättade att han nu 
skulle försöka leta reda på Susanna som han träffat i Berlin, förhoppningsvis 
var hon kvar i Hamburg hos sina kompisar. Vi stannade vid centralstationen 
i Hamburg där jag först köpte mig en tågbiljett till Rudolstadt. 

Igenbommad tågstation
Vi tog sedan en fika innan vi tog farväl och jag önskade honom lycka till i 
jakten på den försvunna flickan. Jag hade två byten på min väg söderut. För-
sta gick bra men när det var dags för andra bytet var mitt tåg försenat vilket 
innebar att jag missade mitt tåg till Rudolstadt. Jag tänkte först att det ordnar 
sig väl och att det snart kommer fler tåg men när jag klev ut på den öde per-
rongen i det lilla samhället Neudietendorf i forna Östtyskland blev jag lite 
tveksam när jag såg mig omkring. Byggnaden framför mig såg ut som en 
nedlagd industrilokal med krossade fönsterrutor. Stationen var igenbommad 
och stängd sånär som på en pytteliten och rökig lokal med tre bord där delar 
av den äldre och ärrade lokalbefolkningen drack öl samtidigt som de miss-
tänksamt iakttog mig när jag klev in. Jag tänkte att jag lika gärna kunde lug-
na nerverna med en kall öl innan jag började leta efter någon tidtabell så jag 
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försökte beställa en, men servitrisen kunde inte ett ord engelska och förstod 
inte när jag försökte säga öl på tyska heller, även om orden är i det närmaste 
identiska. Jag fick peka på en flaska och först då förstod hon. Jag letade fram 
lappen i fickan där jag skrivit ned telefonnumret till festivalledningen, tänkte 
att de kanske kunde komma och hämta mig men det var fel nummer!

Jag kikade runt i den gamla stationshallen och hittade en tidtabell på väg-
gen och lyckades trots att jag inte kan många tyska ord utläsa att ett nytt tåg 
skulle gå till Rudolstadt om två timmar så jag gick in i den lilla baren igen 
och beställde in en ny öl. Genom att peka på en korv med bröd som en an-
nan gäst åt lyckades jag beställa en likadan och gick sedan och satte mig ute 
på perrongen. 

Väl framme i Rudolstadt tog jag en taxi till hotellet där mina vänner vän-
tade på mig. Geoff hade svårt att hålla sig för skratt när han hörde om allt 
som jag fått gå igenom det senaste dygnet, först köra land och rike runt och 
sedan missa tåg, färjor etc. Jag fick som tur var ett fint rum på hotellet och 
hann ta en snabb dusch innan det var dags att åka in till festivalområdet. 
Första intrycket av staden var att husen såg ut att vara gamla men väldigt fina 
och det kändes som om staden hade en själ. Det var fullt med folk överallt 
på gatorna. Jag inledde kvällens spelning ca 01.00 på natten i ett stort och 
välfyllt tält, White Cockatoo gjorde sedan en riktigt bra spelning trots att det 
var så sent och trots att alla var mycket trötta. 

I samband med sista låten ”Bobo”, när jag höll upp Darryls didjeridu vid 
scenkanten fick jag syn på Tomas från Dresden bland publiken. 

Tomas hade varit med oss med på didjeriduresan i Australien året innan så 
det var väldigt kul att få se honom igen. Han följde med oss backstage så vi 
kunde prata en stund. Tomas berättade att han skulle vara med på kurserna 
som Darryl skulle ha under helgen så det fanns gott om tid att umgås. 

Kommande morgon åt vi en god frukost på hotellet tillsammans med Jen-
nifer Thomas, en violinist från Melbourne som förutom att hon uppträdde 
på festivalen även är bästis med Geoffs fru Kate! Geoff hade ingen aning om 
att hon skulle vara här. Senare på eftermiddagen hade vi en workshop inne 
i staden dit det kom nästan 70 pers, varav endast ett tiotal hade instrument 
med sig, resten var där enbart för att lyssna. Vi gjorde en mixad workshop 
inför publiken där Darryl visade prov på traditionell musik medan jag fram-
förde exempel på modern didjeridumusik. På kvällen uppträdde vi på den 
stora scenen inne på torget med en magnifik inramningen av gamla hus, 
klocktorn och diverse knallar. Vilken mysig stad, jag kan verkligen rekom-
mendera ett besök hit. 

Kommande dag spelade vi redan klockan tolv på dagen i en stor park där 
det trots den tidiga timmen var en stor publik framför scenen. Efter konserten 
kom en äldre kvinna fram och frågade om någon av aboriginerna kunde hela 
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henne? Hon hade sökt hjälp överallt för sina stela leder. Rex som i Manin-
grida är känd för att vara en häxdoktor erbjöd sin hjälp. Kvinnan satte sig på 
en stol bakom scenen och Rex började känna på hennes kropp, han formade 
sedan sina båda händer till ett rör och sög bort det onda. Det märkliga var att 
kvinnan sken av lycka efteråt, hon sa att hon kände sig mycket bättre. 

Efter konserten vid middagstid genomförde vi ytterligare en workshop, 
varpå vi gick runt på stan bland marknadsstånd och diverse uppträdanden. 
Redan klockan 08.00 nästa morgon kom en ung tjej som skulle köra oss till 
flygplatsen i Frankfurt, därifrån vi skulle resa till Bologna och vidare till 
Teramo som ligger några mil öster om Rom. Under resans gång berättade 
hon minnen från tiden i öst och hur familjen då, en gång om året endast fått 
en påse bananer och en påse med apelsiner att dela på, så ont om bananer och 
apelsin var det för bara några år sedan. Det hon saknade från tiden förr var 
gemenskapen som var betydligt större då.

VM invigning
På flygplatsen i Bologna möttes vi av Barbara och Franco. Det var Barbara 
som hade bokat in gruppen och hennes vän Franco var chaufför. Bussresan 
till Frankfurt hade tagit ca 5 timmar och flyget till Italien ca 2 timmar. Vi 
var därför trötta när vi klev in i minibussen för en ny bussfärd söderut, en resa 
som skulle ta ytterligare 4 timmar. 

Vi kom fram till Teramo ca 21.00 på kvällen och när vi klev ur bussen 
satte sig David på trappan framför ett stort hus och sade att han kände sig 
sjuk, han hade frossa och skakade. Till råga på allt skulle vi om ca 15 minuter 
vandra i en parad och därefter göra ett kort uppträdande. Det fanns inte en 
chans att David skulle kunna promenera i paraden, han hade tidigare under 
turnén knappt orkat gå mer än 50 meter i taget och nu var han dessutom 
sjuk. Jag blandade först en dubbel dos med Treo till honom och gav honom 
extra vatten och en filt. Jag kramade om honom och sade till honom att vila 
sig. Vi bestämde att Geoff skulle stanna och se till David medan jag skulle 
ta med de yngre männen till paraden. Runt omkring oss var det ett förfärligt 
oväsen med trumpeter, trummor, cymbaler och folk som sjöng och skrålade. 
Det kryllade av folk längs gatorna och vi fattade först inte vad det var frågan 
om, Geoff hade inte heller klart för sig vad det var för spelning men så små-
ningom gick det upp för mig att vi skulle medverka på invigningen av VM 
i volleyboll. Vi skulle gå i paraden tillsammans med Australiens landslag. 
Geoff hade uppfattat det hela som någon liten tävling, men här befann vi oss 
nu mitt i ett gigantiskt invigningskalas. Darryl, Rex och Thomas bytte om 
och målade sina kroppar i ett litet rum som vi fick låna i huset där vi parke-
rat. Efter en lätt kaotisk stund där icke engelsktalande guider skulle lotsa oss 
fram genom gränderna till paradstarten mötte vi Australiens lag som jublade 
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när de fick syn på aboriginerna. Det hela kändes helt overkligt, nästan med-
vetslös av trötthet gick jag först i ledet och höll upp Darryls didjeridu, med 
mig framför Australiens landslag gick vi genom stadens gator som kantades 
av tusentals applåderande människor. Det var hur kul som helst och jag bara 
skrattade när fotografer och filmkameror zoomade in oss när vi kom. På ett 
torg hade en stor scen byggts upp och här väntade borgmästaren och annat 
fint folk tillsammans med ännu fler fotografer och tvkameror. Geoff hade 
försökt lotsa David dit trots att han var fortfarande var trött. Efter diverse 
öppningstal var det dags för White Cockatoo att genomföra sin konsert be-
stående av tre låtar. 

Scenen var omringad av publik när David plötsligt förklarade att han 
måste gå på toaletten, det var magen som börjat rumla på honom, med lätt 
panik i blicken lyckades Geoff lotsa fram honom till en bar där toalettkön var 
gigantisk. Geoff försökte få de som köade att släppa före den gamle mannen, 
det var dock flera som vägrade. De hann precis tillbaka i tid, men stackars 
David var så trött och sjuk att han knappt fick fram en ton när han skulle 
sjunga, konserten genomfördes med nöd och näppe. Vi slussades därefter vi-
dare till en restaurang för lite god Italiensk nattmat. Först halv tre på natten 
kom vi fram till vårt hotell och kunde vila ut. 

Efter ett par koppar espresso åkte vi nästa morgon iväg mot flygplatsen 
Ciampino utanför Rom för att där ta flyget via London vidare till Göteborg. 
Givetvis hamnade vi i långa bilköer vilket gjorde oss alla nervösa, speciellt 
Geoff, ingen ville ju missa planet. 

Möte med författare
På flygplatsen i Rom kom det fram en äldre man med ett stort vitt skägg vid 
namn David McKnight, det visade sig att han var antropolog och förfat-
tare. Han hade levt på Mornington Island tillsammans med aboriginer och 
år 2002 skrivit boken ”From Hunting to Drinking”, en bok om alkoholens 
fördärv i den aboriginska kulturen. Han berättade att han med lätthet kunde 
se varifrån White Cockatoos medlemmar härstammade. Thomas med sin 
långa och muskulösa kropp härstammade enligt David McKnight från de 
aboriginska folken i centrala Australien. Rex med sitt karakteristiskt lite run-
da ansikte härstammade från folken kring Torres Strait, Darryl och David 
såg ut att komma från områdena i norra Arnhem Land. Jag hade inte tänkt 
på det förut men han hade rätt, de skiljer sig verkligen åt utseendemässigt i 
gruppen. Maningrida är ju som bekant känt som en slags smältdegel med 
olika aboriginska grupper och här pratas 14 olika språk. Geoff och McKnight 
satt och samtalade under flygresan till London. Jag, Rex och Jungai satt och 
bläddrade i hans bok, till min förvåning kände Rex igen flera av dem som var 
med på bilderna från Mornington Island. 
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Vi behövde bara vänta ett par timmar på flygplatsen i Stanstedt i London 
innan vi klev ombord på flight mot Göteborg. Där väntade ett kärt återse-
ende med min fru Sari, som hade kommit för att möta oss. 

Healing av häxdoktorn Rex
Det var femte året i rad som gruppen skulle bo hemma hos oss så alla kände 
väl till min fru och omgivningen vi skulle till. De började redan på planet 
att planera att de skulle klippa sig, tvätta kläder, äta glass på stan mm. Väl 
hemma i Uddevalla bäddade vi ned David på en madrass framför kakelugnen 
som vi eldade i för fullt. 

Vi andra satt i soffan och slötittade på tv när David klagade över att han 
hade ont i bröstet och svårt att andas. Rex reste sig upp och gick bort till 
Jungai samtidigt som han frågade mig om jag hade någon gammal tidning 
som han kunde få. Visst, svarade jag och gav honom en gammal dagstid-
ning. Rex kände på Jungais kropp och mumlade några saker på ett språk 
jag inte kände igen samtidigt som det såg ut som han kastade bort det onda 
med händerna. Därefter sög han genom sina händer formade som ett sugrör 
på kroppen. När han var klar spottade han ut en stor pöl med blod, dåligt 
blod från Jungais kropp berättade han. Under hela behandlingen satt jag 
tyst med stora ögon i soffan. Vad är det som händer? tänkte jag för mig 
själv. David blev betydligt piggare efter behandlingen och fick lätt att andas 
igen. Jungai berättade att han hade haft ont i bröstet en längre tid efter att i 
samband med jakt blivit stångad av en buffel. David sov därefter nästan 24 
timmar i sträck. På onsdagsförmiddagen var vi andra ute och promenerade 
på stan, fikade, hyrde filmer och shoppade. Senare på dagen fick vi besök av 
lokaltidningen Bohusläningen som gjorde en intervju och tog bilder innan 
det var dags för kvällens konsert på Bohusläns Museum. Med god hjälp av 
Stellan Hedendahl på Uddevalla kommuns kultur & fritidförvaltning som 
hjälpt till med marknadsföringen lyckades vi få en nästintill utsåld konsert. 

Jag öppnade konserten med den rytm jag spelat på det kungliga bröllopet 
i Köpenhamn och som jag använt mig av under hela turnén. Konserten gick 
jättebra trots att Jungai fortfarande var väldigt trött. Efter spelningen åt vi 
hemmagjorda köttbullar och potatismos, något som föll alla i smaken, Dar-
ryl mumsade i sig tre stora portioner. 

Nästa morgon reste vi norrut mot Stockholm i en hyrd sjusitsiga Chev-
rolet. Väl framme i huvudstaden svängde vi först in på Södermalm för att 
hämta en didjeridu som jag hade lämnat kvar hemma hos min vän Karin 
Ramstedt. Rex, Thomas och Darryl hängde med upp till lägenheten för att 
säga hej, de ville inte missa chansen att få träffa en ”Algampma Dallok”, 
(snygg tjej). Efter lite fotografering körde vi ner till Viking Line. 
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Too big, too much!
Kommentarerna från Rex när han såg båten var obetalbara, han hade aldrig 
sett en så stor båt och allt han kunde fram var ”Shit, too big, too much!”. Vi 
hade gjort en överenskommelse med rederiet om att byta en show mot hytter 
och mat. Något som var otroligt skönt jämfört med året innan då vi inte hade 
haft några hytter alls och tvingats trängas tillsammans med kraftigt berusade 
ryssar i vilorummet. Nu fick vi tre hytter med sköna sängar, tv och dusch! Vi 
åt först favoriträtten från förra årets resa, köttbullar och mos, innan vi gick 
och lade oss för att vila i våra hytter. Vid niotiden träffade vi nöjesvärdinnan 
Lotta som berättade att vi skulle uppträda på Fun Club i samband med att 
kvällens dansband tog paus. Det var grymt kul att spela ombord på Viking 
Line! Jag öppnade som vanligt med en solorytm samt ”liftaren” som alltid 
går hem bland dem som hör didjeridu för första gången. Vi hade redan innan 
konserten väckt stor uppmärksamhet ombord i och med att gruppen hade 
målat och gjort sig klara i sina hytter och nu gick omkring i full mundering. 
Applåderna ville aldrig ta slut efter vårt uppträdande och alla ville bli fotogra-
ferade tillsammans med de spännande gästerna från Australien. En magiker 
som skulle uppträda lite senare på kvällen bad att få göra några trollkonster 
för oss i baren. Detta till stor uppskattning av gruppen, han var duktig på att 
trolla, förvandlade tjugor till femtilappar, spelkort till kreditkort etc. Alla var 
djupt fascinerade och Rex skrattade så att han nästan tappade andan. 

Vid midnatt drog vi oss tillbaka till våra hytter men jag hann dock kolla 
in lite karaokeuppträdanden före. Erkänner att jag beundrar alla som vågar 
framföra sina favoritsånger trots begränsade röstresurser! 

Efter en fantastisk frukostbuffé ombord körde vi iland i Helsingfors och 
de tusen sjöarnas land Finland. Vår vän Tuomas Kylänpää stod på kajen och 
väntade. Vi åkte sedan vidare mot Lahti där vi skulle uppträda. Andy Niemi 
och hans fru Tuula som hade bokat spelningen tog emot oss och bjöd på lunch 
hemma i sitt hus där vi även skulle övernatta. 

David, Thomas, Rex och Darryl gick och lade sig för att vila medan jag, 
Geoff, Tuomas och Andy åkte ner till konsertlokalen Makasiini i det fina 
hamnområdet för att fixa i ordning allt inför showen. Vi skulle uppträda akus-
tiskt, så allt som behövde göras var att sätta ut lite stolar och bänkar. När allt 
var klart åkte jag tillbaks för att hämta gruppen. Nästan 100 personer löste 
biljett till konserten och eftersom det var en så kallad ”på dörren”-konsert så 
räknas det som en lyckad afton. Tuomas fick inleda med ett solonummer, 
därefter spelade jag innan det var dags för White Cockatoo. Det fungerade ut-
märkt med en akustisk show, det blir en speciell känsla när man kör live utan 
en massa förstärkare, mer äkta på något vis. Efter konserten sålde vi skivor och 
pratade med publiken, själv hade jag en liten didjeridukurs för Milla, en lokal 
tjej, som tidigare hade varit i Australien men då inte lyckats lära sig att spela. 
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Efter konserten, hemma hos Andy och Tuula prövade Rex och David det om-
talade ”hot room”, bastun! Något som endast Mick hade vågat prova på året 
innan. Rex var dock lyrisk efter sitt bastubad, kroppen kändes jätteskön och 
avslappnad, berättade han. Jag hade satt alarmet tidigt nästa morgon och efter 
kaffet var det dags att resa norrut mot Jyväskylä där vi skulle uppträda på Jy-
väskylä Art festival. Vi skulle in på scenen redan klockan 14.00 så när vi kom 
fram tog jag tog med mig grabbarna till omklädningsrummet samtidigt som 
Geoff och Tuomas ordnade med soundcheck. Ett lokalt tv-team hade frågat 
om lov om att få filma samtidigt som Cockatoo målade sina kroppar, något 
som var ok, bara de först fått på sina nagar (röda skynken) över midjan. 

Tuomas inledde med ett solo inför en så gott som fullsatt salong, därefter 
uppträdde jag med mitt lilla program bestående av bröllopsrytmen, liftaren 
och en bunggulrytm. Darryl klev sedan på scenen och framförde en gun-
borkrytm varpå gruppen öppnade sin konsert med sången ”Kunkurra”. Efter 
spelningen fick alla sitta i entrén och skriva autografer som de värsta rock-
stjärnorna! De njöt av i fulla drag! Arrangörerna tog oss sedan med på en fin 
restaurang och vi fick beställa precis vad vi ville, stora dubbelstekar landade 
strax efteråt på våra tallrikar. Det var en mätt och belåten grupp som klev in 
i bussen för avresa mot Vaasa där vi skulle övernatta på ett vandrarhem. Vi 
kom fram ca 20.00 på kvällen och packade ur allt ur bussen samt såg till så 
att alla kom i säng. 

Aboriginer i Lappland
Därefter åkte jag och Geoff iväg för att tanka så att allt skulle vara klart inför 
morgondagens resa tillbaks till Sverige. Vi skulle med morgonfärjan till Umeå 
och sedan vidare till Vålådalens turiststation där avslutningsspelningen för 
årets turné skulle äga rum. Jag hade köpt med några flaskor konjak ombord 
på Finlandsbåten som jag plockade fram och visade för Geoff, eftersom vi 
delade rum kunde vi i smyg hälla upp ett glas och tyst skåla med varandra! 

Vi lyckades få liv i allihop tidigt nästa morgon och begav oss till båten 
där vi stötte på en del problem när vi skulle köra ombord. Vår takbox var för 
hög så vi fick backa tillbaka nedför rampen och parkera bredvid lastbilarna. 
Personalen var givetvis irriterad och insisterade på att jag skulle köra upp för 
rampen trots att jag hörde hur taket tog i. Till slut frågade han hur hög vi sagt 
att bilen var när vi bokade biljett, jag svarade att jag inte mindes. Eftersom 
färjan var ganska liten så gick det ganska snabbt att lösa situationen. 

Väl ombord åt vi frukost och fick en stunds vila. Jag satt och slappade i en 
stol när Scott Estrich ringde, han frågade när vi skulle vara framme i Sverige och 
jag berättade att ankomsten var beräknad till 12.00 så allt var lugnt, vi skulle 
lätt hinna fram till kvällens konsert som skulle starta klockan 19.00. Scott och 
Rebecka som var arrangörer var inte alls lika lugna. ”Det tar minst sju timmar 



168

att köra, ni kommer aldrig att hinna!” Det dröjde inte länge efter att vi hade 
lagt på som Scott började skicka sms om förslag på snabbaste resvägen. 

Framme i Sverige följde vi instruktionerna och blåste på i en fem timmars 
lång resa genom vildmarken. Alla var tagna av de öppna vidderna med skog och 
berg som vi passerade. Jag kunde inte låta bli att stanna för att ta ett fotografi av 
aboriginerna när vi hade passerat Lapplandsskylten, det öppna landskapet på-
minde en hel del om Australien. Jag trampade lite extra på gasen genom de öde 
vägarna så till Scotts stora förvåning var vi framme redan klockan 17.00. Rex 
tittade med stora ögon upp mot de snöklädda bergstopparna och hade svårt att 
tro på det han såg, is på bergen! 

Scott och Rebecka hade bokat en fin stuga med öppen spis åt oss som vi 
skulle övernatta i. Så fort männen lagt sig för att vila och vi lastat ur bussen 
så begav vi oss bort till sporthallen där vi skulle uppträda. Scott och Rebecka 
hade gjort ett fantastiskt förarbete och skapat en väldigt mysig atmosfär inne i 
idrottshallen, framför scenen låg en stor ring av björkris, på väggarna hängde 
målningar med aboriginska motiv och runt om i hallen fanns doftkrus mm. 

Scott hade kontaktat alla tänkbara medier såsom lokalpress, radio etc. 
Tack vare detta kom nästan två hundra personer till konserten, en fantas-
tisk siffra med tanke på att vi befann oss långt från närmaste stad. Då detta 
var sista spelningen på turnén tillika sista spelningen någonsin för David 
Yirindilli så var gruppen extra motiverade. De bestämde sig för att måla sina 
kroppar med penslar istället för med händerna som man gjort tidigare un-
der turnén, fina mönster symboliserade av manngalinj (bush potato) prydde 
samtligas kroppar. 

Scott fick inleda konserten med ett solonummer, därefter spelade jag tre 
rytmer innan The White Cockatoo klev på scenen för sista spelningen på 
årets turné. Det blev ett av turnéns bästa framträdanden, kanske lika bra som 
den i Ruigoord i Amsterdam. Efter konserten serverades det australisk mat 
som tillagats över öppen eld och vi minglade med alla långväga gäster innan 
vi utmattade av allt resande drog oss tillbaka till vår stuga. 

Nästa morgon åt vi frukost tillsammans med Scott och Rebecka i den fina 
matsalen. Rebecka fixade i ordning matlådor åt oss att ha med på resan, samt 
gav oss mössor och tröjor i present. Dessa satt sedan på hela vägen i bilen 
på väg till flygplatsen i Västerås. Det tog nästan sju timmar att köra dit och 
väl framme lastade vi av allt bagage innan vi kramades om och tog farväl av 
varandra. Tre veckors turné var till ända och allt som återstod för mig var fem 
timmars bilkörning hem till Uddevalla och vardagen. För White Cockatoo 
väntade flyg till London och därifrån vidare hem till Australien. 

Jag hann inte köra mer än fem minuter innan jag kände hur det började bli 
väldigt varmt om baken! Geoff hade tryckt på stolvärmen som ett sista skämt 
på en väldigt rolig turné. ”Bobo”, vi syns nästa år!
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Norr till Norrland

Det var drygt 16 år sedan som jag senast besökte Melbourne. Åren går, men 
nu var det äntligen dags att återigen få möta den vackra staden i staten Vic-
toria. Rösten i högtalarna gav order om att spänna fast säkerhetsbältet och 
fälla upp sätet, det var efter nästan 24 timmar i luften dags för att landa i 
Australien. Mörkret hade redan fallit trots att klockan inte var mer än 19.00 
på kvällen den 26 maj. När jag trött men glad över att äntligen vara framme 
stod och väntade på mitt bagage tvingades jag visa mitt pass till flera olika 
kontrollanter samt svara på frågor om vem jag är, vad jag ska göra, vem jag 
ska träffa, om jag känner någon här, vilka platser ska du besöka, har du varit 
här förut, vilken adress bor den du ska träffa på? Detta inträffade ungefär 
åttahundra gånger, nja kanske lite överdrivet, men det hände i alla fall så 
många gånger att jag tappade räkningen på över hur många gånger jag fick 
höra frasen ”Excuse me sir, can I see your passport”? Då menar jag utöver den 
vanliga kontrollen där man både skriftligt och muntligt lämnar in samma 
uppgifter. Passet åkte upp och ner som en jojo ur min ficka och jag kände 
mig som en annan Bin Ladin innan jag till slut fick tag i mitt bagage och 
kunde ta mig ut till ankomsthallen. Geoff Toll satt och väntade på mig djupt 
försjunken i en dagstidning. 

Efter att ha kramat om varandra och jag blivit välkomnad till Melbour-
ne så åkte vi iväg i hans gamla Nissan till förortsområdet East Preston. Vi 
svängde in på G Sylvester Grove vid East Preston Primary School och par-
kerade på uppfarten till deras hus. Det var otroligt kul att återigen få träffa 
Geoffs fru Kate samt deras dotter Angelique som jag inte sett på över 4 år. 
Sistt vi sågs var när de båda hade varit med på Nordenturnén 2001, då hade 
Angelique precis lärt sig att gå. Jag hade köpt med mig en Pippidocka samt 
en Pippiväska från Sverige som jag till Angeliques stora förtjusning packade 
upp ur väskan och räckte över. Lika glad som hon blev var Geoff över de två 
flaskorna med Jack Daniels jag gav till honom. Till Kate hade jag köpt två 
skivor hos Indiska, den ena bestående av svenska barnsånger och den andra 
med julsånger, båda framförda med Indiska instrument. Kate älskar Indien 
och blev därför jätteglad över valet av present. Angelique som blev överlycklig 
över dockan släppte mig inte för en sekund när hon ivrigt visade runt mig i 
huset, ”this is my room, this is the kitchen, would you like a biscuit, do you 
wanna see my trampoline in the garden”? Munnen gick i ett och det fanns 
inte ett uns av blyghet hos flickan. 

Efter att några timmar senare på kvällen ha läst godnattsaga för henne så 
gick jag och Geoff ut till garaget där vi hämtade en madrass som vi rullade 
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ut i det lilla vardagsrummet. Jag frös som en hund trots både sovsäck och 
flygbolagsfilt när jag försökte slumra in. Även om vintern i Melbourne inte på 
något sätt påminner om en svensk vinter med snö och minusgrader så var det 
ändå ganska rått och kallt nattetid. Dagtid var ok för då kröp temperaturen 
upp runt 17-18 grader, men nätterna var kalla, kanske ner emot 10 grader. 

Jag tillbringade drygt en vecka i Melbourne och hann bland annat med att 
hälsa på didjeridu experten Guan Lim, mannen bakom hemsidan ididj.com.
au och som bor endast några stenkast från Geoff i samma förortsområde. 

Hemma hos Guan Lim
Hans hem är helt i klass med vilket museum som helst om man är intresserad 
av didjeridu och Aboriginsk kultur. Guan har i flera år samlat på traditio-
nella instrument från Arnhem Land och i hans samling finns hundratals 
klenoder. Bland annat finns flera instrument av Blanasi och Djalu, han har 
också instrument för olika ceremonier vilket var mycket intressant att be-
vittna. Kombinationen av att Guan var hur trevlig som helst samt det faktum 
att han eldade på rejält i sin gasspis i vardagsrummet gjorde att jag mer än 
gärna gjorde flera besök hos honom. Tillsammans kikade vi på aboriginska 
filmer, provspelade olika Yidaki- och Magoinstrument. Guan berättade även 
flera anekdoter från sina resor med Djalu Gurruwiwi. En av kvällarna gick 
vi på australisk fotboll där vi såg Demons spöa Richmond på Telstra Dome, 
något som var oerhört kul och fascinerade. Jösses vad spelarna gruffade med 
varandra och redan innan matchen hade startat så armbågades och bröstades 
det friskt över hela planen. Det var faktiskt en och annan spelare som med 
brutna ben bars ut på bår under matchen, snacka om machosport! Geoff hade 
under våra tidigare resor ihop berättat om han och hans vänners så kallade 
fredagskvällar bestående av bordtennisturneringar, gräs och öl hemma i hans 
kompis Andrews garage. 

Grabbkväll med fotboll och öl
Vi inledde därför vår fotbollskväll med ett par kalla öl i garaget innan vi till-
sammans med Andrew och hans son promenerade bort till Fairfield station 
där vi tog tåget in till arenan. För att jag skulle få ut så mycket som möjligt 
av mitt första besök på en australisk fotbollsmatch så gjorde vi allt som tradi-
tionen krävde och sjöng med i hejaramsor, åt paj och chips, drack öl och hade 
förbaskat kul. Geoff var i det närmaste i extas över vinsten. Han är så stort 
Demon-fan att han spelar in varje match på video/dvd. 

Efter frukost nästa morgon på The Old fire station café på High street 
i Preston tog vi bilen upp i bergen utanför Melbourne för att besöka King 
National Park. Geoff visade stolt det markområde som han nyligen köpt och 
där han så småningom ska bygga sig en stuga. Senare på eftermiddagen åkte 
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vi och hämtade Angelique på hennes förskola Narra childcare. Vi avslutade 
kvällen med god mat och dryck innan vi plockade fram en massa trummor 
till vars toner Angelique och Kate dansade vilt. 

Kommande förmiddag skulle hela familjen äta lunch hos Kates föräldrar 
vars hus låg i närheten av St. Kilda. Geoff släppte av mig vid detta vackra 
och lite bohemiska område där jag sedan i timmar strosade runt och njöt av 
atmosfären. Givetvis besökte jag den lilla nöjesparken Luna Park. Solen sken 
och det var nästan så att jag skulle kunnat tänka mig att ta ett dopp vid den 
vackra stranden. När jag satt på ett av caféerna och mumsade på en ljuvlig 
chokladtårta och en cappucino så kom den vackra servitrisen fram för att 
fråga var jag kom ifrån. Hon var själv från Polen och tyckte att jag såg ut som 
en landsman. Framåt eftermiddagen tog jag spårvagnen in till centrum där 
jag vandrade runt tills mörkret fallit innan jag tog tåget ut till Preston

Konsert med Mark Seymor
Vid tiotiden samma kväll skjutsade Geoff in mig till Corner Hotel på 57 
Swan St i Richmond där Mark Seymor, Hunters & Collectors legendariska 
sångare skulle uppträda. Jag sade hej då till Geoff och tackade för skjutsen 
för att i entrén mötas av beskedet att kvällens konsert var utsåld! Va? Jag 
frågade vakten om det fanns någon chans att komma in och han föreslog att 
jag skulle hänga kvar en stund, och visst, efter en stund kom det en snubbe 
vars vän hade lämnat återbud och jag fick köpa biljetten. Jag firade med att 
köpa in en och annan VB! Konserten var grymt bra och till min stora glädje 
spelade han låten ”Do you see what I see?”. En låt som mitt gamla band The 
Parrots en gång i tiden hade på repertoaren, efter konserten fick jag en liten 
pratstund med Mark som nyligen varit i Stockholm för promotion av sin nya 
skiva. Jag stannade medvetet kvar ute sent den natten då detta var sista kväl-
len tillsammans för Geoff & Kate. De hade haft det lite trassligt den senaste 
tiden och Geoff hade därför planerat en myskväll med allt vad det innebär. 

Under mina dagar i Melbourne spenderade jag en hel del tid i Preston 
centrum där en av höjdarna var italienaren Gipi’s pizzahouse som jag varmt 
kan rekommendera, likaså caféet The old Fire Station som serverade riktigt 
goda cappucinos. Nu var det dock dags att packa väskan för avresa till den 
efterlängtade värmen i Darwin. Vadå väska förresten? Vår packning bestod 
av åtskilliga väskor och lådor, en Europaturné stod för dörren och allt skulle 
nu med norrut. 

Väl framme i Darwin tog vi flygbussen in till vandrarhemmet YHA på 
Mitchell Street. Klockan var ca 23.00 på kvällen när vi med hjälp av en 
kundvagn och med mig som packåsna släpade vår packning till vandrarhem-
mets förvarings rum. Jag tog när allt var klart ett snabbdopp i poolen innan 
jag utmattad kröp ner i sängen, åh vad skönt att vara tillbaks i NT. 
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Tidigt nästa morgon promenerade vi iväg för att fixa en hyrbil som vi 
skulle använda i vår jakt på Mick Marrawa och Marshall Lalawi, två av med-
lemmarna i The White Cockatoo. Efter att vi fått bilen checkade vi först ut 
från vandrarhemmet och körde bort alla våra väskor till Art Backs kontor. 
Denise Officer hade slutat eftersom hon blivit erbjuden en ny tjänst i Can-
berra och en synnerligen trevlig man vid namn Tony var hennes ersättare. Vi 
morsade på personalen Andrew, Tony, Fabio och Janice som satt på kontoret 
innan vi lastade in vår packning i deras förråd, varpå vi begav oss iväg för att 
först leta efter Marshall.

På jakt efter våra vänner
Vi visste att han precis som de flesta andra från Maningrida brukade hålla 
till vid den lilla floden, Creek side i närheten av flygplatsen. Vi körde ut i 
riktning mot flygplatsen och parkerade bilen vid en kyrkogård och vandrade 
in i bushen på andra sidan vägen, det dröjde inte länge innan vi hörde röster 
och vi ropade för att påannonsera vårt besök. Någon svarade och vi kom fram 
till en grupp aboriginer som satt och drack öl och vin, något de förmodligen 
startat med tidigt på morgonen för de flesta var ordentligt berusade. Vi frå-
gade om de visste var Marshall från Maningrida höll till? Jodå, en av männen 
visste var han var och lovade att visa oss vägen efter han pinkat. 

Tillsammans gick vi tillbaks till bilen och hoppade in, mannen vars namn 
jag inte kommer ihåg satte sig fram för att visa vägen och efter en kort bilresa 
på knappt fem minuter parkerade vi vid en bro och gick in i bushen igen. 
Efter en stund kom vi fram till en lite lägerplats och mycket riktigt, där 
var Marshall med frun Cindy och några vänner. På den lilla elden stod en 
kastrull och puttrade, några filtar låg utslängda här och där. Det är så här de 
lever under bar himmel när de är i Darwin. Vilka kontraster, tänkte jag för 
mig själv, snart väntar lyxhotell i Europa och här lever de på marken. Fasci-
nerande att de än idag lever i bushen på samma sätt som de gjort i alla tider. 
Tillvaron i bushen är kanske inte så romantisk som man kan luras att tro då 
alkoholen ofta flödar. Marshall hade nyligen blivit knivhuggen i ljumsken i 
samband med ett rejält fyllebråk. 

Marshall trodde att Mick befann sig vid ett aboriginskt bostadsområde i 
närheten av Causarina shopping centre. Efter att ha tagit farväl av Cindy be-
gav vi oss dit för att leta efter honom. När vi kom fram möttes vi av beskedet 
att Mick och några andra aboriginer hade gått till shoppingcentret tidigare 
på morgonen. Huset som de bodde i såg ut som en mindre radhuslänga med 
4 lägenheter och en gemensam utomhusbetongveranda med tak. Överallt låg 
det skräp och några hundar sprang omkring och rotade efter matrester. Flera 
av aboriginerna var redan fulla och några grälade högljutt, allt ackompanjerat 
till en bergssprängare som på hög volym dunkade fram hiphop. Vi åkte iväg 
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till shoppingcentrumet där vi parkerade på kundparkeringen och började 
leta i de olika butikerna. Vi hittade inte Mick men passade medan vi hade 
chansen på att köpa presenter till barnen i Bolkdjam. De hade veckan innan 
ringt till Geoff och bland annat önskat sig rosa stövlar! Jag köpte med två 
rugbybollar och en pump som jag tänkte ge till barnen. När vi kom tillbaks 
till radhuset vid Lakevalla igen satt Mick och hans fru Eilia och drack öl på 
verandan. De blev överlyckliga av att se oss igen. Mick presenterad alla sina 
vänner och släktingar och ville att jag skulle fotografera dem. Mick hade året 
innan fått ett fotoalbum av mig och frågade om jag kunde göra ett nytt, fast 
nu med hans släkt och vänner. Självklart, svarade jag. 

Älskling ta med mig till Europa!
Även om det var kul att hälsa på alla så kändes det lite trist att se att så gott 
som alla kraftigt berusade trots att klockan inte ens slagit 12.00 på förmidda-
gen. ”Älskling ta med mig till Europa”, föreslog en ung och kraftigt berusad 
aboriginsk tjej samtidigt som hon flirtade vilt med mig. Jag avböjde dock 
inviten och tillsammans med Marshall, Mick och hans fru Eilia hoppade vi 
in i bilen och åkte iväg. Vi skjutsade först tillbaks vår guide som fick 20 dollar 
som tack för hjälpen innan vi körde in mot stan. Resten av gruppens med-
lemmar skulle vi hämta några dagar senare i deras hemby Maningrida. Geoff 
vågade, vis av erfarenhet om att de kunde försvinna, inte släppa ifrån sig 
Mick och Marshall nu när vi äntligen hittat dem och de fick därför övernatta 
tillsammans med oss hemma hos Janice och Gus på Ryland Street. Geoff var 
senare på kvällen bortbjuden på middag tillsammans med Janice hemma hos 
Tony på Art back. Jag och aboriginerna tog därför vår hyrbil och körde in till 
stan för att kolla läget, vi fastnade på Mitchell Street där didjeriduvirtuosen 
Mark Hoffman strax skulle uppträda. Vi småpratade med Mark Robinson, 
även han en väldigt duktig didjeriduspelare. Vi gick runt vid The Mall där vi 
köpte kyckling och hamburgare och hade det allmänt trevligt. 

Efter uppträdandet med Mark Hoffman och några gycklare åkte vi tillbaks 
till Ryland Street där vi lade oss för att sova, de andra hade inte kommit hem 
än. I samband med vårt besök i stan hade vi även träffat på Kim Lund från 
Finland, en av dem som skulle följa med oss på resan till Arnhem Land. 

Jag fick förresten ett lustigt samtal på mobilen samtidigt som Mark spe-
lade, jag kunde först inte höra vem det var då det var en massa ljud runt 
omkring mig, jag försökte koncentrera mig för att höra vem det var och det 
tog lång tid innan jag förstod att det var en gammal vän från Irak vid namn 
Ali som på kraftigt bruten svenska ringde för att kolla läget. Han hade haft 
en butik som låg granne med ett  café jag en gång i tiden för många år sedan 
drev i Uddevalla. Vi kom överens om att höras senare, han var något förvå-
nad över att höra att jag befann mig i Australien. 
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Vid niotiden nästa morgon så åkte jag och Marshall in till stan för att plocka 
upp de som skulle med på årets resa. Utanför Chilli ś på Mitchell Street stod 
min vän Scott, en australiensare bosatt i Sverige, tillsammans med Kim från 
Finlan och John från London. Vi körde därefter bort till Art back och mötte 
Geoff som hade varit och hyrt en släpvagn till vår 4WD Toyota. Vi packade allt 
omsorgsfullt och begav oss sedan iväg mot Jabiru i Kakadu National Park. 

Hade det inte varit för det faktum att The White Cockatoos turnépremiär 
2005 skulle ske i samband med den nya aboriginska festivalen The Dreaming 
Festival i Woodford så hade vi aldrig kunnat genomföra didjeriduresan med 
så få deltagare. Nu skulle vi ju ändå till Maningrida så de tre som bokat in sig 
drog en rejäl vinstlott. 

Halvvägs mellan Darwin och Jabiru stannade vi till vid butiken ”Didgeri-
doo Hut” samt vid de stora termitstackarna som man också passerar längs 
vägen. Aboriginerna som arbetade med att måla instrumenten vid didjeridu-
affären hade fångat en känguru som de förvarade i en lite bur på bakgården, 
blödig som jag är så fick jag ont i magen och ville släppa fri honom. Framme 
i Jabiru checkade vi in på campingen där vi snabbt slog upp våra tält innan 
jag, John, Scott och Kim begav oss till Nourlangie rock. På vägen passerade 
vi ett antal överkörda ormar samt en gigantisk goanna ödla som sprang över 
vägen. De överkörda ormarna var för övrigt de enda ormar vi såg på hela resan. 
Kamerorna användes oavbrutet vid Nourlangies klippor som är fyllda av fan-
tastiska klippmålningar. På hemvägen stannade vi till vid Bowali visitor center 
som tyvärr var stängt och körde därför vidare till det berömda och krokodil-
formade hotellet i Jabiru. Vi gick igenom sortimentet i deras butik som bestod 
av både konst och instrument. Det hänger även en hel del aboriginsk konst på 
väggarna i hotellet så det är väl värt ett besök om man är i närheten även om 
man inte har tänkt stanna över natten. När vi kom tillbaks till campingen så 
gick vi bort till serveringen och beställde in varsin barramundiburgare med 
pommes frites. 

Restriktioner i baren
Det märkliga var att våra aboriginska vänner inte fick beställa VB till maten, 
de fick endast beställa mellanöl, detta trots att de var nyktra och i sällskap med 
oss. Mick hade förresten tidigare när vi var i Darwin berättat att aboriginer är 
portförbjudna på så gott som alla barer och restauranger även om de är nyktra. 
Nåväl, vi hade en trevlig kväll och både Mick, Marshall och Eilia fick varsin 
VB, det var ju inget som hindrade att vi köpte! 

Kommande morgon rev vi vår camp och lastade ombord allt på släpvagnen. 
Vi körde in till det lilla centrumet där vi intog en stabil frukost på caféet vars 
ägare blev överlycklig över alla gäster som plötsligt strömmade in. Därefter var 
det dags att proviantera inför vår vecka i Bolkdjam. 
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På vägen senare stannade vi till vid Ubirr för att bevittna fler klippmål-
ningar och vacker natur innan det var dags att passera gränsen till Arnhem 
land vid East Alligator River. Det kändes bra när vi körde in i Arnhem Land 
och vi bjöds som vanligt på vackra vyer med vildhästar, kängurus och fåglar. 
Aboriginerna pekade ut en klippa som vi passerade och berättade att det var 
en drömtidskrigare vid namn Nimbua. Jag såg att Geoff hade en tår i ögat 
när han berättade att det kändes som igår när han och Blanasi hade åkt förbi 
klippan för första gången och Blanasi hade berättat legenden om den för ho-
nom. ”Fasen vad jag saknar den gamle mannen”, sade Geoff. Det var många 
minnen som väcktes när jag visade en bok, ”Rolf goes bush”, skriven av Rolf 
Harris som jag hade köpt hos Guan Lim i Melbourne. Boken handlade om 
Rolf och David Blanasis resa från Barunga till Maningrida år 1974. Rolf 
skrev bland annat om ett tillfälle när de var på väg att lämna Arnhem Land 
och Blanasi vandrade iväg ut i bushen. Rolf som gått efter för att se vad han 
skulle göra kunde då höra hur en tårögd Blanasi viskade till naturen ”Good-
bye my country”. Boken var dessutom fylld med gamla fotografier från både 
Maningrida och Barunga och White Cockatoo hittade flera foton av sina 
släktingar när de bläddrade igenom den. 

Min broder Thomas
Vi kom fram till Maningrida vid middagstid och det dröjde inte många mi-
nuter innan vi hittat fram till respektive hus där Darryl, Joe och Rex bor. 
När vi stod utanför Darryls hus fick jag syn på min bror Thomas Laiwonga 
komma gående från sin arbetsplats på Mud Factory. Han kom springande när 
han fick syn på oss och jag överräckte det fotoalbum som jag hade med mig 
till honom. Vi åkte även hem och hälsade på gamle David Yirrindili som satt 
utanför sitt hus beläget vid stranden. David påtalade om och om igen att jag 
måste ta med min fru nästa gång och komma och hälsa på honom. Han blev 
väldigt glad över det fotoalbum med bilder från förra årets Europaturné som 
jag gav till honom. Vi fyllde på med diesel vid bensinstationen innan begav 
oss söderut mot Bolkdjam outstation som ligger ca 3 mil söder om Manin-
grida. Efter att ha studsat fram på en väldigt smal och skumpig grusväg så 
kom vi till slut fram till den lilla stationen. Jack Nawalill och hans stora familj 
hälsade oss varmt välkomna. Vi körde bort till den plats som Jack valt ut att 
vi skulle övernatta på. 

Vi satte upp vår lägerplats på betongverandan intill ett öde hus som tidiga-
re tillhört några ungdomar på stationen. Det tog inte många minuter innan 
alla barnen nyfiket hade samlats runt oss. Med stora ögon betraktade de sina 
nyanlända gästerna som plockade fram påse efter påse fyllda med leksaker 
från släpvagnen, som vi köpt i en secondhand butik i Darwin. Vi såg hur Jack 
som satt vid sitt hus precis hade fått besök av en vit tjänsteman, det visade 
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sig att det om bara drygt tre månader skulle arrangeras en aboriginsk idrotts-
tävling på Bolkdjam. På ritningarna gick de nu igenom var man skulle bygga 
en basketplan, volleybollplan och löparbana på den lilla stationen. Detta var 
något man runt om i Arnhem Land gjorde en gång om året och aboriginer 
från olika stationer bjuds in för att delta i tävlingen. Det hela var ett projekt 
som stöttades av staten. 

Vi avvaktade en liten stund innan vi bar bort gåvorna vi hade med oss. 
Enligt traditionen är det stamäldste som ska ta emot gåvorna och sedan för-
dela dem i familjen. Glädjen visste inga gränser när barnen och kvinnorna 
plockade fram allt vi hade med oss. Det var fotbollar, leksaker, dockor, kläder 
och godis. Till Jack hade vi köpt ett gigantiskt köttstycke i mataffären och han 
var mycket nöjd med allt vi hade med oss. Framför oss väntade en spännande 
vecka med bland annat didjeridutillverkning och workshops med Darryl var-
vat med bad i floden och vandringar i bushen. Vi hade med oss en bensindri-
ven generator så jag satte omgående igång med arbetet med att slipa på mitt 
blivande instrument. Vi hade med oss urholkade eukalyptusstammar som vi 
köpt i Katherine. Geoff ropade på mig och pekade ut mot gården, ”Lars, ser 
du barnvagnen där borta”? Den skickade jag upp förra månaden från Mel-
bourne”. Jack hade ringt och berättat att han behövde en barnvagn. ”Vad i 
herrans namn ska du med den till, dina barn är ju stora?”, hade Geoff frågat. 

Tre fruar!
”Jag har precis fått en son, Danny, med min nya fru”, hade Jack svarat. 

”Din nya fru? hur många fruar har du nuförtiden?”, frågade Geoff? 
”Tre!”
”Tre? Du som klagade på att dina två fruar grälade så mycket?” 
Månggifte är något som i viss mån fortfarande existerar bland de aborigi-

ner som lever traditionellt. Jag blev nyfiken på om de andra i White Cockatoo 
hade fler fruar och hur det egentligen fungerar och frågade först Joe. 

Joe berättade att han hade haft två fruar men att den ena varit otrogen mot 
honom och han därför hade bett henne dra dit pepparn växer. Jag är nöjd 
med Peggy och det räcker med henne. Darryl berättade att en av flickorna 
hemma i Maningrida var bortlovad till honom och att hon skulle komma att 
bli hans fru när hon blivit tonåring och slutat skolan. Nu när hon bara var 9 
år gammal brukade hon komma förbi Darryls hus och hämta pengar då och 
då. Han hade redan nu skyldighet att se till så att hon och hennes familj hade 
det bra. Darryl berättade att han även fått godkänt av släkten till den kvinna 
han träffat året innan i Darwin om att ta henne som sin andra fru. 
”Fast min fru där hemma lär bli vansinnig”, erkände han. Hon hade heller 
inte varit helt nöjd när Darryl dröjt sig kvar först i Darwin och sedan i Port 
Keats med sin nyfunna flickvän innan han kom hem från Europaturnén året 
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innan. Marshall berättade att han inte ville ha någon mer fru än sin Cindy. 
Faktum är att jag hörde av någon att det finns speciella kvinnosånger och 

ceremonier där kvinnorna önskar livet ur sin gamle make så att de ska kunna 
skaffa sig en ung man. Precis som med så mycket annat inom den aboriginska 
kulturen var det svårt att få grepp om vilka regler som gällde för det här med 
månggifte, vilka som blev bortlovade o s v. Den första frun får i alla fall en 
högre ställning på sånt sätt att hon slipper fysiskt ansträngande sysslor. Geoff 
trodde dessutom att när mannen blir riktigt gammal kan han ibland släppa 
i väg de yngsta fruarna så att de kan gifta sig med en yngre man. Att Jack 
har så många fruar har till en viss mån att göra med hans höga ställning som 
ceremoniledare. 

De aboriginska barnen på stationen Narissa, Tyron, Kyli, Kormel, Amon, 
Thelia och Nathaniel hängde runt oss hela tiden. De ville spela fotboll, bada 
och leka tafatt vilket vi mer än gärna gjorde bara vi hade tid. Varje dag tog 
de med oss till floden där vi lekte och stojade med bollar och med alla hun-
darna. Visst var vi lite till mans oroliga för att stöta på någon giftorm när vi 
vandrade genom buskarna i bushen.

Ormspår
Vi såg flera spår efter slingrande ormar i sanden och barnen berättade att 
en av hundarna nyligen hade blivit huggen och avlidit. Detta var dock inget 
som bekymrade barnen som sprang omkring barfota överallt. Geoff berät-
tade att när han tillsammans med Kate och Angelique hade besökt Bolkdjam 
i april  hade lilla Narissa och en av killarna slagit ihjäl en Kings Brown som 
de stolt kom och visade upp. Det hade då varit på gränsen att de kunde köra 
dit eftersom vattennivån i floderna fortfarande var ganska hög, vattnet hade 
nått högt upp på bildörrarna. Vägarna är förövrigt helt oframkomliga under 
regnperioden. 

Det blev mörkt runt 19.00 tiden så varje kväll tände vi en stor eld som vi 
satt runt. Darryl och de andra spelade och sjöng för oss under den stjärnklara 
natthimmeln och sakta men säkert fick vi lära oss allt mer om hur man spelar 
på traditionellt vis i området vi befann oss i. Under en av nätterna hade ung-
domarna på stationen varit ute och jagat. Deras byte hade blivit en ko vars 
kött man nu delade upp bland familjerna. Mick fick med sig ett bakben till 
sin station Cadell och Joe fick med sig ett bakben till sina föräldrar på Ginda 
station. Jägarna hade vänligt nog delat med sig av en rejäl köttbit även till oss 
som de hängt upp i en krok i taket ovanför våra tält. Jag kunde först inte se 
vad det var som hängde där när jag slog upp ögonen på morgonen, men insåg 
till slut att det var en stor köttbit som dinglade i luften. Vi frågade vems ko 
det var och var de hittat den? Aboriginerna berättade att det finns en massa 
vilda kor som blivit kvar i vildmarken och att de ibland brukar jaga dessa.
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Darryl Dikarrna, Mick Marrawa, Luxemburg 2005
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Datorer i bushen
Vi satt och pratade australisk fotboll när Mick berättade att de har satellittv 
på hans station Cadell och att vi skulle kunna se på fotboll om vi åkte dit. 
Demons hade hemmamatch och Geoff var uppspelt som ett barn på julafton. 
Vi åkte först in till bensinstationen i Maningrida där vi köpte chips, läsk och 
iskaffe innan vi begav oss till Cadell som ligger ca en timmas bilkörning från 
Maningrida. Jag hade besökt stationen tidigare men då inte upptäckt att det 
fanns någon skola där. Jag blev därför väldigt överraskad när läraren Chris 
Noc, en vit australiensare från Darwin som bodde med sin familj på den sta-
tionen, bjöd oss in på besök i den lilla skolan Gochan Jiny – Jirra. I klassrum-
met fanns det datorer och webbkameror vid varje bänk. Via webkamerorna 
kunde barnen kommunicera med barn på andra stationer. Det fanns till och 
med ett serverrum! Snacka om att ha ett ben i den gamla världen och ett i den 
nya! Chris berättade att skolan har ca 20 barn som regelbundet går hos dem 
och jag blev glad att höra att de förutom att lära sig data vid sidan om matte 
och språk, även lever så nära sin ursprungliga tradition. Chris berättade att de 
ofta är ute i naturen och där lär sig allt de kan om växter och djur. 
Att det skulle finnas datorer i Cadell var verkligen otippat, stationen består 
nämligen i övrigt bara av 5 tämligen primitiva betonghus. 

När vi kom fram till Cadell satt Eilia och en släkting till Mick vid en 
lägereld mitt på gården, marken runt omkring var täckt med allsköns skräp 
och bråte. Här fanns även ett och annat bilvrak och vi körde förbi flera bil-
vrak längs skogsvägarna. Det fanns en historia bakom varje bil, någon hade 
krockat mot ett träd, någon hade flugit av vägen då de kört berusade o s v. 
En av bilarna hade tillhört Micks far och var vraket av den allra första bilen 
de hade haft. 

Köttstycket som Mick fått på Bolkdjam lades rakt i elden, inga krusiduller 
här inte! Medan de väntade på att köttet skulle grillas så gick en tillbring-
are med hemmagjord Kava runt bland dem som satt runt elden. Kava är en 
dryck som ger ett rus liknande det efter alkohol. Det såg inte så där väldigt 
aptitretande ut då det var alldeles grönt och grumligt. Jag smakade på det, 
men föredrar nog fortfarande en flaska Chianti i stället. Det var i det hela ett 
väldigt intressant besök som gjorde intryck på mig.

När vi kom tillbaks till Bolkdjam senare på eftermiddagen så tog Mick 
med oss till en plats vid namn ”dreaming billabong”. Det är en flod belägen 
bara 5 minuters promenad från stationen och där det är strängt förbjudet att 
bada. Anledningen är att en stor bläckfisk från drömtiden slukar alla som 
trotsar förbudet och drar ner dem till botten där de dränks. Vi hoppade där-
för inte i vattnet trots att det såg väldigt inbjudande ut och trots att det var ca 
30 grader varmt i luften. Här fanns även saltvattenskrokodiler så jag respek-
terade mer än gärna förbudet att bada. 
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Kommande förmiddag reste vi in till Maningrida för att besöka Art centret 
och jag köpte en massa fantastiska aboriginska föremål och skulpturer till rena 
vrakpriserna jämfört med i Darwin. Hittade även en helt ok mago. Senare på 
kvällen använde jag mitt nyinköpta instrument när jag fick spela samtidigt 
som Jack Nawalill sjöng, gissa om jag rös av välbehag. 

Vi skulle precis krypa till kojs när vi hörde en bil närma sig stationen, det 
var kolsvart ute men vi såg på ljusen att de körde till Jacks hus för att sedan 
snabbt vända tillbaks igen. Det visade sig att bebisen hade blivit sjuk och Jack 
hade ringt till sjukhuset i Maningrida. Mamman och bebisen hade först körts 
dit för vidare transport med flyg till Darwins sjukhus. Jag och Geoff åkte 
nästa morgon in till sjukstugan med Jack för att han skulle hämta sin diabe-
tesmedicin innan turnén. De andra valde att slappa lite vid vår lägerplats då 
de visste att en lång och skumpig bilresa väntade.

När vi kom tillbaks till Bolkdjam fyllde vi släpvagnen med all vår pack-
ning, det var dags för avresa söderut genom det vackra Arnhem land. Nu 
var det betydligt trängre i bilen då hela White Cockatoo; Joe, Mick, Darryl, 
Marshall, Jack och Tim var med. Vi stannade vid en av floderna längs vägen 
och lagade mat över en liten eld. John blev mäkta imponerad av Tim som helt 
sonika fångade ett par fiskar med händerna som sedan grillades på elden.

Efter vår lunch, som förutom fisken bestod av ett antal konservburkar med 
diverse sunkigt innehåll, försökte vi städa upp efter oss så gott det gick. Jag 
har nog aldrig mött någon som skräpar ner så mycket som de aboriginer vi 
reste med gjorde. Genom fönsterrutan kastades burkar och allt möjligt skräp 
ut när vi körde längs vägarna. Samma visa var det vid varje rastplats, fast både 
jag och Geoff hjälptes åt med att plocka upp skräpet, åtminstone så länge vi 
befann oss i Arnhem Land. Under övriga turnén var det dock bara jag som 
försökte hålla naturen ren. Det är utan tvekan en och annan föreställning om 
hur livet här fungerar som ställs på ända från alla romantiserande böcker man 
läst om aboriginer. Både på gott och ont vill säga. Det kändes dessutom fel att 
tala om för aboriginerna hur de skulle bete sig i sitt egna land. Vem är jag att 
påpeka något sådant?

Skorpion i ryggsäcken
Förutom alla vackra fåglar, kängurus och hästar som vi passerade så fick vi 
den här gången även syn på en stor saltvattenskrokodil som simmade vid 
strandkanten på East Alligator River. Vi satte upp våra tält vid Border Stores 
campingplats endast ett par stenkast från floden. När John skulle plocka fram 
sin sovsäck ur ryggsäcken fick han en skräckupplevelse som jag är säker på att 
han kommer att minnas för resten av sitt liv! På necessären som låg överst i 
ryggsäcken promenerade en liten skorpion fram. Marshall berättade att den 
var extremt giftig och tog livet av den med hjälp av en pinne. 



182

Mygginvasion
Campingen låg ganska nära floden och det innebar att det var något alldeles 
djävulskt gott om blodtörstiga myggor som fyllde luften så fort solen hade 
gått ner. Det var bara Jack av aboriginerna som hade eget tält så jag och Scott 
gav ett av våra till Darryl. De andra kröp ner i sina ”swags” och drog filtarna 
så långt de kunde över huvudet. 

Tidigt nästa morgon begav vi oss mot Darwin, en resa på drygt 25 mil. 
Vi stannade till för frukost vid bensinstationen vid West Alligator River. När 
vi kom fram till Darwins utkant krypkörde vi för att Jack skulle peka ut hos 
vilken bilhandlare som han beställt en ny bil. Tanken var att vi skulle stanna 
till så att han skulle kunna skriva på köpekontraktet. Vare sig bilen eller bil-
handlaren var dock på plats så vi fick återkomma senare på eftermiddagen. 

Vi körde vidare in till centrum där vi släppte av John och Scott på Cave-
nagh Street och Kim på Esplanaden. Därefter åkte vi hem till Tony på Gul-
nare Street, han hade inte bara efterträtt Denise utan även flyttat in i hennes 
hus. Vi köpte med oss lite kinamat och gjorde det bekvämt i trädgården med 
tält etc. Den enda som var hemma när vi kom var en vän till Tony. Killen hade 
precis anlänt från Sydney och hade redan första natten varit ute och strulat 
med pojkar som nu desperat ville träffa honom igen. Någon hade till och med 
varit inne i huset tidigt på morgonen och stuckit in en lapp under dörren till 
hans rum. Jag vet att det låter som en klyscha, men de allra flesta homosexuella 
killar, åtminstone de jag träffat, har alltid varit förbaskat trevliga, välklädda 
och otroligt sociala. Detta faktum var något vi hade väldigt roligt åt lite senare 
när vi befann oss i Brisbane. Både jag och Tony drev friskt med Geoff om hur 
han borde umgås oftare med homosexuella för att lära sig lite vett och etikett! 
Att Geoff spenderade en hel del tid med Tony på Dreaming festivalen gjorde 
honom gott och hans macho attityd fick vika ned sig lite. 

Aboriginerna var nöjda av att få vila i trädgården, för mig och Geoff vän-
tade dock ingen vila. Först var vi tvungna att lämna tillbaks släpvagnen som vi 
hade hyrt. Därefter åkte vi till Artback och lastade ur tält och köksutrustning 
som Tony och de andra på kontoret vänligt nog låtit oss förvara i deras förråd. 
Därefter skjutsade Geoff mig och Jack till bilförsäljaren som nu var på plats 
och tillsammans åkte vi iväg i hans bil till en parkering vid flygplatsen där 
Jacks nya bil stod parkerad. 

Bilförsäljaren var mäkta upprörd över hur aboriginerna ute i byarna blev 
utnyttjade av diverse hantverkare. Han berättade att i Maningrida tar bilme-
kanikerna ut tre gånger så mycket betalt vid en reparation eller för reservdelar 
jämfört med i stan. 

Det var en väldigt fin 4-hjulsdriven Nissan som Jack hade köpt, en av hans 
söner skulle senare komma in till Darwin och köra hem bilen. Jag och Geoff 
spekulerade i hur i hela friden han kunde ha råd att köpa en sådan fin bil, det 
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kändes oartigt att fråga men vi gissade att med tre fruar så blir det en hel del 
pengar i bidrag, och kanske gick det att lägga undan en liten summa varje 
månad? Dessutom brukade Jack efter varje turné sätta in pengarna på ett 
konto i Darwin för just bilinköp. 

När alla papper var påskrivna åkte vi iväg till sjukhuset för att se hur det 
gick för Jacks nyfödde son Danny som till allas lättnad och glädje var frisk 
igen och skulle få åka hem nästa dag. 

Efter frukost nästa morgon körde jag och Geoff först upp allt vårt bagage 
till flygplatsen, därefter åkte Geoff tillbaks för att hämta aboriginerna. Di-
verse släktingar och vänner till gruppen flockades runt Jack och de andra, det 
som pågick var vad de brukar kalla för humbug, alla ville ha pengar till sig 
och sin familj. Enligt de sociala regler och lagar som gäller hos aboriginerna 
så måste de dela med sig.

Dreaming festival
Alla visste att alkoholförbudet var på väg att inträda, inget drickande under 
turnén. Just nu befann vi oss dock i något av en gråzon, turnén hade ju inte 
riktigt börjat än och Tim, en av dansarna var så full av allt smygdrickande 
ur diverse bruna påsar att han knappt kunde stå men han försökte dölja det 
så gott det gick. Trots allt smygdrickande och humbug som pågick uppstod 
inga problem och vi kom ombord på vår flight till Brisbane om än två tim-
mar försenade. Vi landade vid 20.00 på kvällen och klev direkt ombord på 
en festivalbuss som stod parkerad utanför entrédörrarna för transport vidare 
till Woodford. Först blev jag lite besviken när det visade sig att vi skulle 
övernatta i tält och inte på hotell. En stor camp var uppsatt till alla artisterna 
på backstageområdet med två sängar i varje tält. Annars var allt av yppersta 
klass, maten var helt fantastisk och det bjöds på gourmetmat till både fru-
kost, lunch och middag. 

Det var en hel del som lockade i programmet på denna nya festival. Wood-
fordfestivalen har ju funnits väldigt länge, men nu var det premiär för den 
aboriginska festival som man valt att kalla The Dreaming Festival. Jag hade 
bokat in mig på den f d Yothu Yindi spelaren Milkay Mununggurrs yidaki 
workshop som skulle äga rum under alla festivaldagarna. Extra kul var det 
att amerikanen Randy Graves var med och arrangerade kursen. Den abso-
luta höjdpunkten på festivalen var nog när George Rrurrambu och Randy 
tillsammans med några gästartister körde ett spontan gig på en minimal ut-
omhusscen där de framförde en ruffig version i sann Hellacoptersanda av 
Warumpi Bands hitlåt ”Blackfella Whitefella” ruskigt bra! Randy var helt i 
extas efteråt och ringde till sin flickvän hemma i Kalifornien trots att det där 
var väldigt tidigt på morgonen. ”Jag har alltid älskat Warumpi Band”, berät-
tade Randy. ”Deras texter och musik kändes mer ärlig på något sätt”. 
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Texterna handlar inte så mycket om någon romantiserad drömtid utan 
mer om den brutala verkligheten med alkoholism, bensinsniffning, arbetslös-
het, polisbrutalitet som tillhör vardagen för många aboriginer. 

En svart Mick Jagger
Det är inte för intet som musiktidningen Rolling Stone valde att kalla George 
för en svart Mick Jagger. Föreställningen han senare framförde på festivalen 
kallad ”Nerrpu Dhawu Rrurrambuwuy” var även den fantastiskt bra med en 
mix av stå upp, teater och ren konsert och hans show var både underhållande 
och gripande. George som ensam på scenen berättade om sin barndom och 
sin tid i Warumpi band tog även upp det känsliga ämnet om sin alkoholism 
som han nu var fri ifrån. Han berättade om hur mycket han hade saknat 
havet och sitt folk i östra Arnhem Land när han under många år levde i cen-
trala Australien. Det var då han skrev den klassiska låten ”My Island home” 
som Christine Anu fick en jättehit med och som hon framförde vid OS in-
vigningen i Sydney 2000. Hon uppträdde förresten även på festivalen och 
framförde då givetvis sin version av låten. Personligen föredrar jag Warumpi 
Bands version då jag tycker att Georges sångröst är makalöst vacker. 

Vi umgicks en hel del med George under festivalen, dels för att han var 
kompis med Mick och Joe, men också av den anledningen att han var den 
som kunde fixa fram gundalk åt dessa båda herrar! Mick och Joe var som flu-
gor runt honom. Redan första natten beslöt sig Geoff för att följa med Tony 
och bo på hotell i en närbelägen stad. Det krävdes dock att någon höll ett öga 
på grabbarna nattetid så någon fick stanna... gissa vem? 

Geoff och Tony hade hamnat på ett rena rama vilda västernhotell. När 
vi träffades vid frukosten dagen efter berättade de att det varit fullt sjöslag 
vid hotellets bar kvällen innan. Från sitt fönster hade de bland annat sett tre 
berusade äldre damer som ute på trottoaren lyfte på kjolen varje gång det pas-
serade en lastbil, chaufförerna tutade glatt tillbaks. De hade också sett hur en 
hjälpsam dam höll i snoppen på en man då han kissade, han var för full för 
att stå upp utan att hålla båda händerna mot väggen. 

The White Cockatoo var fantasiskt bra under den vackra invigningscere-
monin och hamnade på omslaget till flera dagstidningar dagen efter. Även 
George som uppträdde tillsammans med Milkay Mununggurr var ohyggligt 
bra under invigningen. Festivaldagarna var späckade med konserter och work-
shops där jag med stor entusiasm deltog i Milkays samtliga kurser. Festi-
valområdet var beläget i en dal med höga berg runt omkring vars sluttningar 
kantades med grönskande träd. Jag och Geoff vandrade upp till toppen på 
ett av bergen och bjöds på en sagolikt vacker utsikt. Bergen i horisonten såg 
ut som egyptiska pyramider. På toppen fanns ett skjul där en av de anställda 
på festivalen arbetade med att iordningställa skyltar etc. Geoff hade tidigare 
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frågat om det fanns någon tv på området, det var fotbollsmatch på gång i 
Melbourne. På grund av bergen gick det dock inte att få in någon bild nere i 
dalen, men alla hade tipsat honom om att uppe på berget skulle det fungera. 
Sagt och gjort, Geoff fick av den vänlige hotellägaren där de bodde, låna med 
sig en tv som han tog med upp till skjulet vid toppen av berget. Tony hade 
som tur var en hyrbil till hands så vi slapp bära teven upp. Vi använde även 
bilen för att åka in till staden Wooford där vi bland annat kunde kolla mejl 
och hålla kontakt med omvärlden. 

Till min glädje skulle även en av mina favoritartister, Shellie Morris, upp-
träda på festivalen. Vi fick syn på varandra vid en av serveringarna på back-
stage området, hon ropade ”Hi Lars”, så fort hon fick syn på mig! Tjejen har 
bra minne för det var drygt två år sedan vi som hastigast träffats i Darwin. 
Hon berättade att en ny platta var på gång och att hon skulle skicka ett ex så 
fort den var utgiven. 

En lustig sak hände när ett par fotografer från Sydney skulle plåta grup-
pen på en kulle intill festivalområdet. När gruppen poserade i det höga gräset 
hörde jag hur kvinnan mumlade, tyst för sig själv, på svenska! Gissa om jag 
blev förvånad. Hon hade bott i Vänersborg men sedan 30 år tillbaks så arbe-
tade och levde hon i Sydney tillsammans med sin tyske man. 

Avslutningsceremoni
Efter avslutningsceremonin på söndagskvällen satt vi i restaurangtältet till-
sammans med Milkay och Randy. Geoff tyckte att gruppen hade gjort ett 
så bra arbete att de kunde få fira med två, kanske tre öl! Mick, Joe, Darryl, 
Tim och Rex jublade och var glada som barn på julafton. Jack som inte drack 
alkohol var lika glad han. 

Det pågick en hel del uppträdanden på den lilla scenen inne i tältet och 
stämningen var hög. Alla tittade med bedjande ögon på Geoff: ”Snälla en öl 
till, sista för ikväll vi lovar!” Geoff gick och beställde en runda till innan han 
och Tony sade god natt och åkte iväg till hotellet. Jack började bli trött och 
klockan sen så jag och Rex följde honom upp till tälten. Jag gick sedan tillbaks 
ner till festen för att kolla läget, nu visade det sig att Milkay som förutom att 
han sålt två av sina instrument till mig även hade fått sitt gage hade köpt in 
en runda med öl. Nåväl, det kan dom väl vara värda tänkte jag innan jag till 
slut vandrade upp till mitt tält och kröp ner i den vingliga sängen. När jag 
vaknade vid sjutiden på morgonen så hade de andra fortfarande inte kommit 
tillbaks, deras sängar stod orörda. Hjälp, vad har nu hänt, tänkte jag och tog 
mig ner på restaurangtältet. På vägen ner mötte jag tre glada spelemän, Joe, 
Mick och Darryl som kom fnissande och vinglandes emot mig. Joe fnissade 
mest och berättade att Milkay köpt öl till dem hela natten, dessutom hade en 
vit tjej lockat med sig honom till sitt tält där hon klätt av sig naken och sagt, 
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”kom skynda dig på”. ”Nej, jag vågar inte för polisen kan komma”, hade Joe 
svarat, livrädd för att bli arresterad. Han berättade om och om igen hur hon 
hade klätt av sig naken! Kan tillägga att han är väldigt blyg och tystlåten till 
vardags. Mick var mycket nöjd då han och Georg rökt gundalk hela natten. 
Den som fick mig att skratta mest var dock Darryl som lite ursäktande och 
fortfarande berusad förklarade att han hela natten ”been drinking and wor-
rying!”. Nåväl ingen skada var skedd och festivalen var slut. Jack och Tim 
skulle resa hem till Maningrida medan det för oss andra väntade en lång 
flygresa till Sverige. 

Att Jack inte skulle följa med på turnén berodde på att hans hälsa inte är 
den bästa och det hela skulle bli för påfrestande för honom. Mitt flyg skulle 
gå först på onsdag och aboriginernas på torsdag kväll. Jag beslöt mig för att 
åka in till Brisbane och ta in på ett hotell istället för att hänga på ett öde 
festival område i tre dagar. Tillsammans med Randy och Milkay som också 
skulle till flygplatsen tog vi bussen in till Brisbane på eftermiddagen. 

Knivslagsmål med filmstjärna
Vi tog farväl av varandra vid busshållplatsen och jag ropade in en taxi. Jag 
bad chauffören köra mig till centrum där jag checkade in på Metro Hotel 
Tower Mill i hjärtat av Wickam Terrace. Hotellet låg förövrigt granne med 
Brisbanes äldsta byggnad, The Wind Mill. Jag tog en Bundaberg & Coke 
på rummet innan jag vandrade ner mot centrum där jag strosade runt på 
Queens Street och Edward Street. Köpte lite skivor på Skinnys, hittade bland 
annat The Stoneage Hearts samt en soloplatta med Dom Mariani. Jag slog 
mig sedan ner på en uteservering och beställde in en öl. 

När jag satt där för mig själv och filosoferade kom jag att tänka på vad 
Darryl hade sagt då Rex hade nämnt att han förmodligen skulle flytta till-
baka till Wugularr eftersom hans mor bodde där. ”Gör det”, inte hade Darryl 
sagt, ”dom kanske tar livet av dig!” Darryl berättade att aboriginer när de 
ville ta livet av någon brukade hälla batterisyra i en nyöppnad ölburk som 
man sedan bjuder på. Efter en sådan öl vaknar man aldrig mer och ingen 
förstår vad som har hänt berättade Darryl. Att tanken om att något så fruk-
tansvärt skulle kunna hända den godhjärtade Rex kom sig av att halvblod-
saboriginen Tom E. Lewis, en stor filmstjärna i Australien som medverkat i 
filmer som ”We of the never never”, ”The chant of Jimmie Blacksmith”, och 
nu senast ”The Proposition” kommit fram till Geoff på backstageområdet 
och sagt att vi i Wugularr vill ha ett möte med er angående White Cockatoo. 
Det låg en hel del politik och spänning i luften speciellt när man vet att Tom 
E. Lewis senast han och Geoff sågs på en bar i Melbourne hade dragit kniv. 
Geoff hade med en rak höger lyckats knocka honom innan han hunnit dela 
ut några knivhugg. Det är ingen hemlighet att Tom E. Lewis under sin tid i 
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Melbourne haft svåra problem med alkohol och i samband med knivattacken 
fått för sig att Geoff hade legat med hans dotter i Wugularr! Tom hade som 
barn blivit bortförd av myndigheterna och är därför vad man idag kallar ett 
stulet barn. Efter en problemfylld ungdomstid i Melbourne hade han flyttat 
tillbaks till Wugularr där de äldste inte bara välkomnat honom utan även 
initierat och lärt honom allt om sin ursprungliga kultur. När Tom E. Lewis 
några år senare åter reste tillbaks till Melbourne avslöjade han flera hemliga 
riter och ceremonier i en film varpå han blev han förbjuden av de äldsta 
att någonsin sätta sin fot i Wugularr igen. Sveket var enormt, man avslöjar 
inte heliga och hemliga ceremonier. Vissa förespråkade dödsstraff för det han 
hade gjort. Nu hade det dock gått 25 år och de äldste som en gång i tiden 
utdömt straffet finns inte längre kvar i livet. Tom flyttade därför tillbaks till 
Wugularr för att starta om igen. 

Som en etablerad skådespelare och sångartist med ett businesstänkande 
hade han nu reagerat på att The White Cockatoo turnerar världen runt samt 
säljer skivor med sånger som en gång i tiden delvis skapats i Wugularr. David 
Blanasi bodde med sin familj i Wugularr sina sista år. Numera är både han 
och hans fru samt äldste sonen bortgångna. Faktum kvarstår dock att när 
Blanasi kände att han började bli gammal överlät han ansvaret och ägande-
rätten av ceremonin till sina två vänner och stamäldste från Maningrida, Jack 
Nawalill och David Yirindilli. Han berättade för alla att det inte fanns någon 
i Wugularr som kunde ta över, att alla här dricker för mycket. Jack Nawalill 
blev rasande när han hörde vad Tom E. Lewis hade sagt om att de ville ha 
tillbaka ceremonin. Dels finns det ingen som kan sångerna i Wugularr, dels 
äger Jack och David ceremonin och de båda bestämmer vem som ska för den 
vidare in i framtiden. Visst, låt oss ha ett möte i Wugularr bestämde Jack, 
så kan vi prata om det. Stämningen var mycket upprörd och alla var oroliga 
för Rex som ville flytta dit för att ta hand om sin gamla mor. Geoff frågade 
om de ville att han skulle vara med på det kommande mötet. Tom E. Lewis 
kan ju de vitas sätt att ha möten på med kontrakt, upphovsrätt etc. ”Nej, vi 
kommer att göra det på vårt sätt” svarade Jack, ”och det är för farligt för dig 
att vara med!” Tom E. Lewis blev lite orolig när han såg hur upprörd Jack var, 
man muckar inte med de äldste i onödan, om man har livet kärt. Han sade 
därför lite ursäktande att vi vet att Jack och David äger ceremonin, det är inte 
det vi ifrågasätter men vi vill ändå ha ett möte. 

Efter två trevliga dagar bestående av shopping och vila i Brisbane så var 
det dags för den långa flygresan hem, en resa som skulle gå via Singapore till 
Köpenhamn och vidare till slutdestinationen Göteborg. Jag skrattade tyst 
och igenkännande när jag på flyget läste ut Rolf Harris bok ”Rolf goes bush”. 
Vägarna i Arnhem Land var givetvis i ännu sämre skick 1974 än de är idag så 
Rolf och de andra fastnade om och om igen med sina bilar när de skulle köra 
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igenom alla de vattendrag och floder som finns längs vägen. När Rolf och 
hans vänner, för vilken gång gången mindes han inte, helt utmattade stod till 
midjan ner i gyttjan för att försöka skjuta på bilen så satt aboriginerna under 
ett träd i skuggan och tittade på. Rolf ropade ironiskt: ”Det är väl inte för 
varmt för er däruppe?” Ironin hade inte gått fram utan svaret hade blivit ”Nej 
då, här i skuggan är det ganska skönt”. Samma sak hade gällt när det var dags 
för mat eller te, alla bara satt och väntade på att bli serverade skrev Rolf. 

Till och från har jag upplevt liknande händelser, speciellt i början. Då 
kunde scenariot exempelvis vara att jag först kört bussen nonstop i 70 mil, 
lastat in allt på hotellet, checkat in gruppen, därefter riggat scenen, sålt biljet-
ter, uppträtt som supportartist, rusat till försäljningsbordet för att sälja skivor. 
Därefter riggat av, kört tillbaka till hotellet, lagat mat och serverat. Vid dessa 
tillfällen kan det vara påfrestande när någon halvligger i en soffa och ber mig 
hämta två sockerbitar, ge mig dricka etc. Speciellt med tanke på att allt de 
gjort innan konserten varit att sova på hotellet och allt de gjort efter varit att 
sova. Jag frågade Geoff varifrån dessa idéer med passopp börjat och han sva-
rade att det var i början när gruppen bildades och de äldste hade bett honom 
fixa te, fylla på med mjölk mm. Han hade då inte vågat protestera och nu hade 
de yngre tagit efter. 

I början av årets turné fick jag ha en liten maktkamp, speciellt med Mick 
och varje gång han låg på sin säng eller halvsov i soffan och ropade att han 
var törstig svarade jag: ”Visst inga problem! Kom så ska jag visa var kylskåpet 
står! Kan i och för sig erkänna att min respekt för de äldste är så stor att jag 
gärna betjänar dem, dock inte åt de yngre. Respekt har jag, men inte så att jag 
tänker agera betjänt då jag anser oss jämlika. Ibland kändes det som om Mick 
gjorde det bara för att jäklas och när jag röt tillbaks att han kunde hämta det 
han ville ha själv garvade han bara. Geoffs fru Kate vägrar åka med på turnéer 
på grund av Micks krav på service, hon fixar det helt enkelt inte då han retar 
gallfeber på henne.

Sverige
Jag kom hem till Sverige nästan ett dygn innan White Cockatoo skulle an-
lända till Göteborg. Jag och frugan förberedde med att lägga ut madrasser i 
barnens rum samt fixa i ordning ett rum på vinden för Geoff. Aboriginerna 
snarkar så att väggarna skakar så Geoff vill alltid sova så långt ifrån dem som 
möjligt. Vi väntade sex gäster från Australien och dessutom ringde didjeridu-
spelarna Thorolf och Joshua från Malmö och frågade om de kunde sova över, 
de tänkte komma och se konserten i Uddevalla. Spelningen arrangerades med 
hjälp av Bohusläns Museum och Kultur & fritid. Efter konserten passade jag 
på att träffa lite vänner och tillsammans med den sjungande hockeymålvak-
ten Kai Martin, Thorolf, Joshua och hans flickvän samt Putte & Gunilla gick 
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vi för att ta en öl på Mortens Krog. 
Aboriginerna var hemma och plöjde igenom ett berg med dvdfilmer. Geoff 

satt som vanligt och läste fotbollsresultat vid datorn. 
Efter en skön sovmorgon reste vi på söndagsförmiddagen till Billingen 

utanför Skövde. Det var en ljuvlig junidag och Sverige visade sig från sin allra 
bästa sida då vi reste igenom ett grönskande landskap samtidigt som solen 
sken från klarblå himmel. Vi skulle uppträda vid en sjö och arrangemanget 
kallades därför ”Musik vid Billingen”. Platsen var otroligt vacker och till al-
las glädje kom det en storpublik på ca 200 pers. Geoff kunde knappt tro sina 
ögon, här befann vi oss vid en sjö långt ute i skogen och så kommer det så 
här mycket folk! 

Efter söndagsspelningen hade gruppen ledigt några dagar innan vi skulle 
flyga till Luxemburg. Min fru arbetar som personlig assistent så tillsammans 
med en underbart ljuvlig autistisk flicka som vi kallar för ”Trollet” gjorde vi 
utflykter med aboriginerna till bland annat utomhusbadet ”Landbadet”. Vi 
besökte även den gamla kurorten Gustavsberg, åt glass på stan och hade det 
allmänt mysigt. En av eftermiddagarna tog jag och min fru Sari med dem till 
Mortens Krog där jag beställde in varsin Irish coffe samt varsin lättöl. Vi kom 
överens om att det fick bli vår hemlighet. 

Efter en god midsommarlunch med sill, potatis och allt som hör till, ja till 
och med en jordgubbstårta, var det dags för avresa till flygplatsen på Säve för 
flyg med Ryan Air till Haan i Tyskland. Det var väldigt varmt när vi klev 
ur planet, närmare 30 grader. Vi skulle bli upplockade av Lex Gillen, en 
didjeridu spelare från Merch i Luxemburg. 

Staden Merch i Luxemburg
Vi satt och väntade utanför entrén i närmare en timma innan Lex och hans 
kompis Io med sin flickvän Nathalie dök upp. Vi lyckades efter lite huvudbry 
om hur allt vårt bagage skulle få plats i bilarna komma iväg till Luxemburg. 
Efter ca två timmars bilresa var vi framme i den lilla staden Merch. Lex 
bodde i ett kollektiv, nu var det bara han och en cool snubbe vid namn Bernie 
som bodde där så det var gott om plats för oss. Huset som var gammalt och 
charmigt med en stor trädgård låg mitt i centrum. Aboriginerna fick eget 
rum på bottenvåningen där Lex redan lagt ut madrasser. Jag såg att Mick och 
Joe log stort när vi klev in i lägenheten och möttes av den välbekanta söta dof-
ten av hasch. Det visade sig till Mick och Joes glädje att Bernie hade gott om 
den varan. Lex hade inför besöket fixat kängurukött som vi tillsammans med 
flera av hans vänner skulle grilla senare på kvällen. Det blev en trevlig kväll 
och sent innan jag kom i säng. Skönt nog så hade även jag fått eget rum. 

Första officiella spelningen skulle ske först två dagar senare i Merch ny-
byggda kulturhus som låg vägg i vägg med huset vi bodde i. Vi bestämde vid 
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frukosten dagen efter att vi skulle ta tåget in till huvudstaden Luxemburg 
för att försöka tjäna lite extrapengar genom att spela på gatan. Vi promene-
rade från centralstationen till hörnet vid Grand Rue och Rue Des Capucin 
där vi plockade fram didjeridu och slagpinnar. Jag och Geoff försökte sam-
tidigt sälja lite skivor till förbipasserande. Det hela gick väl ok och vi sålde 
ett tjugo tal skivor. Vi vandrade sedan tillbaks genom den vackra staden till 
central stationen. Väl hemma igen lagade jag middag bestående pasta och 
köttfärssås. Lex hade byggt en inspelningsstudio på övervåningen och vi kom 
överens om att spela in ytterligare material till Darryls ”Teach and play”-
skiva. Marshall som älskar att spela gitarr fick låna en av Lex och satt och 
spelade när jag började kompa honom med didjeridu. Det hela lät bra så vi 
kom överens om att testa en spelning ihop vid nästa uppträdande. Vi satt och 
spelade i trädgården förmiddagen därpå när vi fick besök av den vackra Lisa 
Berg, en cellovirtuos från Luxemburg samt Cynthia, Lex exflickvän och til-
lika föreståndare för kulturhuset. Lisa plockade fram sin cello, ett gammalt 
och antikt instrument som hon betalat 125 000 kr för. 

Tiwi Warrior
Tyckte själv att det lät väldigt vackert när vi spelade ihop. Marshall spelade 
gitarr och sjöng sången ”Tiwi warrior”, ackompanjerad av Lisa på cello och 
jag på didjeridu. Jag frågade Lisa om hon kunde tänka sig att spela med oss 
nästa dag i kulturhuset. ”Javisst”, svarade hon!

Lex hade planerat att spelningen skulle vara en mix av film, The White 
Cockatoo samt hans grupp Luma Luma där även Lisa skulle gästspela. Luma 
Luma bestod av en spännande sättning med Lex på didjeridu, Lisa på cello, 
Emere som DJ, Jita på saxofon samt en duktig jazzbassist vid namn John. 
Konserten blev utsåld och allt var grymt bra. Till min stora glädje fick jag 
framföra extranumret på didjeridu tillsammans med Marshall och Lisa. I 
pauserna mellan Darryls inspelningar passade vi på att spela in när Marshall 
spelade gitarr och sjöng, något han tyckte var fantastiskt kul. Han satt i tim-
mar och lyssnade igenom inspelningarna varje kväll. 

Tyvärr visade sig Geoff från sin sämsta sida när vi spelade in med Marshall, 
han kände att han inte hade kontroll över inspelningarna och över vad som 
skulle kunna hända med materialet och förde därför demonstrativt oväsen så 
fort Marshall var i studion. Den enda datorn med internetuppkoppling var 
i samma rum och när Lex bad Geoff vara tyst och inte knappa på tangent-
bordet så frågade han om inspelningarna var viktiga. ”Nej, det är de väl inte, 
vi gör det för att det är kul”, svarade Lex. ”Då så”, svarade Geoff. ”Mejlen 
jag skickar och läser är viktiga, därför fortsätter jag”. När sedan Geoff satte 
på högtalarna för att lyssna på livereferat från Australisk fotboll gjorde Lex 
stryptecken i smyg till mig. 
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Jag sade dels på skämt, dels på allvar att jag tyvärr måste ringa till Tony 
och berätta att han måste umgås mer med Geoff så att han lär sig lite mer vett 
och etikett. Det har faktiskt varit lite av ett problem när vi bor hemma hos 
folk att Geoff är något för burdus och arrogant medan jag får försöka lappa 
ihop det hela. Alltför många har berättat för mig att jag och aboriginerna är 
välkomna tillbaks bara de slipper Geoff. Vi hade många diskussioner om detta 
i turnébussen, jag och Geoff. Visserligen behövs det ibland en ”good guy” och 
en ”bad guy”, speciellt när det gäller att få betalt efter spelningar. Jag har nog 
aldrig skällt på Geoff så mycket som jag gjorde under denna turné. Irritationen 
blir dessutom större när man lever så tätt inpå varandra som man gör under 
en så lång tid som vi gjorde. Geoff har en grym erfarenhet av turnéer och har 
bland annat jobbat i 30 år med cirkus OZ som han rest världen runt med. 
Han har dessutom under 1 års tid varit manager för en afrikansk trumgrupp 
och han har rest runt med White Cockatoo under den period när de fick lov 
att dricka bäst de ville så hans kunskaper kan man inte ifrågasätta. Detta 
hindrade dock inte att jag vissa stunder blev så förbannad att jag ville slå något 
hårt i huvudet på honom. När vi kommande kväll skulle spela i en liten bio-
salong i Esch höll jag på att explodera. Det var väl en bagatell egentligen men 
eftersom vi redan tjafsat om det faktum att han vägrade köpa tandkräm och 
deodorant till aboriginerna, det är bara medelklassfasoner att använda sådant 
ansåg Geoff och påpekade att ingen av hans vänner i Australien använder deo-
dorant. Tandkräm är också medelklasstrams och fullständigt onödigt. ”Tror 
du verkligen att aboriginerna använder det hemma i bushen”, frågade han? 

”Det spelar ingen roll, de vill ha det nu och jag tycker att de kan få det”, 
svarade jag. 

Jag litar inte på en clown!
Dessutom litar jag mer på tandläkarnas kunskap än på en gammal Clowns 
tandvårdstips (Geoff var clown på cirkusen). Jag skulle visserligen kunnat 
köpa det själv till dem men det var en principsak då jag dessutom arbetade 
ideellt utan ersättning för gruppen. Vi hade också haft en hetsig diskussion 
om att han serverade pizzarester som legat kvar i kartongen i trädgården helat 
natten samt en halv dag i solsken. ”Fan, de kommer att bli magsjuka och jag 
tänker inte äta den skiten”, sade jag. ”Man blir inte magsjuk om man värmer 
det”, sade Geoff, ”du skulle ha varit med när jag bodde i centrala Australien 
och åt gammal katt.” Kan till Geoffs försvar säga att även han åt av pizzares-
terna. Jag gick ut och köpte mig en kebab. Jag tyckte dock att budgeten hölls 
alltför stram även om vi inte fick in några Carolagager. 

”Vår manager är korkad”, sa Joe, ”kan inte du bli vår manager?” 
Geoff hade dessutom smällt i bildörren på Ios bil mot en mur utan att säga 

något, och Io var nu helt förtvivlad över bucklan. 
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Nåväl, jag var som sagt fortfarande irriterad när vi befann oss i den lilla 
entrén som knappt var en meter bred. Vi skulle uppträda i en liten biosalong 
och hade nu satt upp ett litet bord där vi skulle sälja biljetter. Geoff ville att 
jag ca en timme innan showen skulle stå bakom honom och riva biljetterna. 
Detta samtidigt som vi båda bar varsitt svart åskmoln över huvudet. Jag på-
pekade att det inte var något folk, det kom kanske 1 person var tionde minut, 
varför kunde jag inte stå utanför med aboriginerna? 

”Det är så här man sköter en entré professionellt och vad vet du om att ar-
rangera konserter? Ingenting! Jag har arrangerat flera tusen konserter och du 
kan ingenting! En säljer biljetter och en river, så är det”. ”Men här är ju inget 
folk och salongen tar max 70 pers”, försökte jag! Alla som befann sig i närhe-
ten och hörde Geoff skruvade besvärat på sig. ”Varför är han så sur?” viskade 
en kille till mig. Jag ställde mig demonstrativt bakom honom och rev 3 biljet-
ter på en halvtimma. Jag förklarade för honom att jag lätt kunde ta hand om 
både försäljningen samt att riva biljetten, detta trots att jag inte arrangerat 
lika många konserter som honom! Efter en ca 10 minuters tyst maktkamp 
gav han med sig. Jag kan garantera att han fick äta upp sitt uttalande både en 
och två gånger under den resterande delen av turnén. Så fort han gjorde ett 
misstag frågade jag med ett garv: ”Hur många konserter var det som du sa att 
du hade arrangerat, och ändå klarar du inte av det här?” Nåväl det hör väl till 
att man brakar ihop då och då när man är trött och har jobbat mycket. 

Att Geoff inte var på sitt bästa humör under turnén kan till stor del förkla-
ras med att hans fru sagt att hon ville skiljas just innan vi åkte. De hade under 
en längre tid haft stora problem i äktenskapet. Vi hade därför många och 
långa samtal i turnébussen om relationer. Geoff fick om och om igen lätta 
sitt hjärta medan jag försökte komma med goda råd och uppmuntra honom. 
Darryl och Marshall försökte trösta Geoff med att när de kom hem skulle de 
ge honom en speciell bushkräm som man smörjer in kroppen med, och när 
man sedan ber om att en speciell person ska älska en så gör hon det. 

Tandkräm och deodorant fanns förövrigt hela tiden tillgängligt eftersom 
vi oftast bodde hemma hos folk. Visserligen var frugan förtvivlad över det 
faktum att 3 flaskor med balsam, 4 flaskor schampo samt ett stort antal tvålar 
gick åt på blott tre dagar! 

Vi gjorde förutom en radiointervju ytterligare tre spelningar i Luxemburg 
varav en var på skolan Lycée de Garcons där Lex arbetade som lärare. Där 
uppträdde vi två gånger mitt på dagen i en aula inför ett stort antal entusi-
astiska och jublande högstadieelever. En av de mer spektakulära scenerna 
som vi uppträdde på var i en grotta, Berdorf Cave, belägen mitt i skogen. Vi 
uppträdde även inne i staden Luxemburg i samband med att Lex arrangerade 
en aboriginsk konstutställning. Vi hade under vår tid i Luxemburg gott om 
tid för diskussioner och samtal. 
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Djunggurring
En av dagarna när vi satt i köket frågade jag Darryl om han kände till det he-
liga och extremt kraftfulla didjeriduinstrumentet ”Djunggurring” på Croker 
Island? Ett instrument som är så kraftfullt att det kan användas vid döds-
straff och vid sjukdomar etc. 

”Jodå, jag känner till instrumentet, det finns vid strandkanten på Golburn 
Island och syns vid lågvatten. Nyligen användes det när orkanen Ingrid när-
made sig. Man tog den stenformation som idag symboliserar instrumentet 
och pekade den upp mot himlen varpå vinden tog en annan väg och ön sko-
nades helt, inte en regndroppe föll.” berättade han. 

Efter Luxemburg reste vi tillbaks till Sverige och på flygplatsen i Göteborg 
mötte den gamle punkhjälten och GTskribenten Kai Martin oss för transport 
till Uddevalla. Det blev ingen lång vila för redan tidigt nästa morgon körde vi 
iväg i vår minibuss till Sundsvall. Här hade Lars Rubensson från Skandina-
visk Australiska Nya Zeeländska vänskapsföreningen ordnat en spelning för 
oss i det vackra samhället Stöde. Hemma i lusthuset hos Lars bjöds vi på kall 
lingonsaft samtidigt som vi gav TV och tidningsintervjuer. 

Första snöbollen
Vi övernattade på vandrarhemmet på norra berget där vi vid utsiktsplatsen 
bjöds på magnifik utsikt över staden. Efter Sundvall reste vi norrut längs kus-
ten till det vackra Luleå där vi skulle spela på norra hamnens utomhusscen. 
Bakom arrangemanget låg den störtsköne kulturarbetaren Kamar som bjudit 
in oss. 

Vi fick övernatta hos kvinnoföreningen Esperanza vars lokal var belägen i 
centrala Luleå och där föreståndarinnan Magdalena bjöd på nybakta bullar 
och kaffe. Vi stannade tre nätter i Luleå så vi hann med både utflykter och 
vandringar på stan vilket var väldigt kul. Jag hade inte varit här på flera år. Sist 
var 1999 då min vän Mira arrangerat en didjeridukurs med mig som lärare. 

En av kvällarna gick jag och Joe ner till kajen där vi gick ombord på en båt 
som fungerade som pub. Det var en underbar sommarkväll och jag beställde 
in varsin öl till Joes stora glädje. Det märkliga var att det kom fram en man 
som hade besökt Maningrida på 1970-talet och började prata med oss. Det 
är en liten värld ibland. 

Sista kvällen grillade vi på stranden vid Svartöstaden tillsammans med 
Kamar och hans vänner. 

Efter Luleå reste vi via Kiruna vidare norrut mot Nordnorge där vi först 
skulle besöka didjeridutillverkaren Örgen Karlssen. Vilken väg, det var otro-
ligt vackert och gissa om aboriginerna blev överlyckliga över att för första 
gången i sitt liv få krama en snöboll! Alla hade väldigt kul över Rex som 
knappt vågade gå ur bilen för att kissa då han var livrädd för björnar! Vi kom 
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fram till ön Senja sent på eftermiddagen och efter lite snurrande med bilen 
hittade vi till slut Örgens hus. Det var givetvis väldigt spännande och kul 
att få kika in i Örgens verkstad där han tillverkar de berömda instrumenten. 

Dagen efter var det dags för en utsåld spelning i den lokala same föreningens 
lokal i närheten av Nybygda. Efter två dagar hos Örgen reste vi vidare norrut 
till Riddu Riddu-festivalen i Manndalen. Vägen dit var sagolikt vacker. Höga 
berg med snö på topparna och djupa fjordar kantade vägen vi for fram på och 
det var som att köra i ett vykortsmotiv. Boendet var fantastiskt då vi fick två 
inredda sjöbodar på en brygga att bo i, där utsikten var helt makalöst vacker! 

Spelningarna gick bra och det var en kul festival även om aboriginerna höll 
på att frysa ihjäl i samband med konserterna. Det var spännande för aborigi-
nerna att möta samer och lyssna till jojk. De fick även möjlighet att för första 
gången lyssna på strupsång. 

Myggor överallt!
Efter intensivt kartstuderande samt rådfrågande beslöt vi oss för att köra 
genom Sverige på hemresan istället för genom Norge. Vägarna är mindre 
i Norge och hastigheten endast 60 km och tillsammans med att man även 
måste åka färjor så skulle det ta ungefär dubbelt så lång tid jämfört med att 
köra via Finland och Sverige. 

Det blev en resa jag kommer att minnas hela livet, inte bara för att den var 
brutalt vacker utan mer för att jag kvällen innan ätit två dåligt grillade fes-
tivalkotletter och blivit rejält matförgiftad! Jag kände redan när jag gick och 
lade mig att något inte var som det skulle. Hela natten låg jag och snurrade i 
sängen. Jag ömsom frös ömsom svettades. Vi åkte iväg ca 05.00 på morgonen 
och jag hade redan varit på toaletten minst 10 gånger. När jag nu rattade oss 
fram genom nord Norge och för att ta vägen via Finland mot Sverige kände 
jag att det snart var dags för toalettbesök, det rumlade runt rejält i magen. 
Det var bara det att det enda jag såg var vildmark och öde vidder så långt ögat 
kunde nå. Aboriginerna frågade om vi inte kunde stanna för kisspaus. ”Jag 
ska bara hitta en toalett”, svarade jag. ”Här finns inga toaletter” sade Geoff, 
”det är bara att göra vad som göras ska i naturen.” Jag insåg att han hade rätt 
så jag stannade till vid vägkanten och rusade ut i ljungen. Bland buskar och 
träd blev det till att med toarullen i ena handen hålla balansen samtidigt som 
jag skulle vifta bort mygg med den andra. Jag visste inte om jag skulle skratta 
eller gråta när jag såg att det satt myggor överallt på mig, och då menar jag 
överallt. Jag fick nästan panik när jag insåg att vi hade en resa på drygt 200 
mil framför oss och redan nu var jag nästan medvetslöst trött. Alla tyckte 
synd om mig när jag med jämna mellanrum tvingades stanna bilen för att 
rusa ut i buskarna. Aboriginerna bönade om att jag skulle köra då de var 
livrädda när Geoff satte sig bakom ratten. 
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Till slut så orkade jag inte köra mer och frågade Geoff om han kunde köra 
lite. Inga problem, vi bytte plats och jag satte mig i passagerarsätet och slöt 
ögonen. Det dröjde dock inte många minuter innan vi var utanför vägkanten 
och körde i gruset, detta i en hastighet på drygt 160. Det fanns inte en chans 
att sova då jag var fullständigt vettskrämd när Geoff körde. När vi hade 
varit utanför vägkanten för tredje gången i ordningen så vågade jag inte sitta 
bredvid längre utan sa att jag kör. Både Darryl och Joe bad mig köra resten 
av sträckan, de vågade inte heller sova när Geoff körde. Resan fortsatte på 
samma vis med korta stopp där jag fick rusa ut i skogen. Jag hade ömsom 
feber och svettades för att i nästa minut frysa så jag skakade. 

Till slut tvingades jag byta med Geoff igen då jag var helt slut men det 
dröjde inte länge innan vi var utanför väggrenen igen, trots att jag sagt till ho-
nom att sänka farten och hålla sig på vägen. ”Du riskerar livet på oss alla ge-
nom att köra så fort och om och om igen vara ut på väggrenen” muttrade jag 
till honom. Rex gjorde ett försök att hela mig och han formade ena handen 
som en strut varifrån han sög bort det sjuka från min kropp. Geoff tipsade 
om banan och coca cola, det är vad man använder i Indien, landet där alla 
har diarré. Bananen binder ihop vätskan och drickan gör så att blodsockret 
inte sjunker för lågt. Behandlingarna hjälpte faktiskt åtminstone lite grann. 

Rex hade även helat en kompis till Bernie i Luxemburg som nyss brutit 
benet. Jag tittade på när han genomförde samma ritual som han gjort så 
många gånger tidigare. Samtidigt som Rex säger en formel stryker han med 
händerna på det skadade området för att slutligen suga bort det sjuka via 
handen och sedan spotta iväg det. 

Vi avverkade drygt 200 mil på osannolika 21 timmars sträckkörning inn-
an jag helt utmattad kunde krypa ner i min säng hemma i Uddevalla. Jag sov 
därefter mer än ett dygn i sträck. Jag var av familjeskäl tvungen att hoppa av 
den sista delen av turnén i Italien då jag skulle hjälpa min mor att flytta till ett 
äldreboende. Minnen och fotografier att njuta av när höstmörkret faller hade 
jag redan gott om och jag kände att kroppen behövde vila så det gjorde inte så 
mycket, fast visst sved det att gå miste om en god pizza i Neapel. 

Geoff berättade senare för mig att Joe hade ringt från häktet i Darwin. 
Firandena som hade inletts på flygplatsen i Sydney slutade med att Joe hade 
blivit arresterad och handfängslad. Han hade fått sitta med handbojor under 
hela flygresan till Darwin. Geoff visste inte vad han hade gjort. ”Jag var lite 
dum” hade Joe berättat för Geoff när han ringt för att be honom att betala 
borgen. Jag skulle ge mycket för att få veta vad han egentligen gjort. Joe är så 
extremt tystlåten och blyg så jag har svårt att förställa mig vad som kan ha 
hänt. Kanske var det så enkelt att han bara var full. 

Darryl och Marshall ringde två veckor efter hemkomsten för att be om 
mer pengar, gaget var redan slut.
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George Rrurrambu. Dreaming Festival, Woodford 2005

Milkay Mununggurr , Lars Wallin, Darryl Dikarrna. Dreaming Festival, Woodford 2005
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White Cockatoo. Haan, Tyskland 2005

George Rrurrambu, Randy Graves & band. Dreaming Festival, Woodford 2005
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David Blanasi. Foto: Geoff Toll
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David Blanasi

“You knock knock that tree and cut it down...”
Så svarade David Blanasi när jag vid en filminspelning bad honom för-

klara hur man tillverkar en didjeridu. Märkvärdigare än så behöver det inte 
vara och jag älskar beskrivningen. På något sätt sammanfattar citatet i en och 
samma mening hela hans karaktär, ödmjuk som få. 

Den 6 augusti 2001 försvann didjeridumästaren David Blanasi under mys-
tiska omständigheter från sitt hem i Wugularr Community. 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. Aboriginerna 
i Wugularr känner sitt område mycket väl, men trots intensivt sökande från 
både aboriginer och polis dröjde det lång tid innan två ridande aboriginska 
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.

Sista mötet
Jag träffade David Blanasi så sent som tjugo dagar innan han försvann. I 
bushen utanför Wuguarr genomförde jag och Geoff 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 instrument 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. 
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Fråga: Det sägs att du har varit på många platser och spelat didjeridu, var?
Svar: Jag har varit överallt, New York, Mexico, Europa, 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 det samma som nattfågeln?
Svar: Ungefär så.
Fråga: Den som på engelska kallas uggla?
Svar: Ja, MukMuk (Uggla). Jag kopierar ibland lätet från MukMuk, Kooka-
burra och dingos när jag spelar.
Fråga: Är det ok för oss ”balanda” att spela didjeridu?
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 kommer sent på natten eller i gry-
ningen 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 didjeridu?
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.



201

Till England
David Blanasi föddes någon gång runt 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 natur-
läten, 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 Eng-
land, 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 Da-
vid Blanasi 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 samt 
med gruppen The White Cockatoo besöka många länder runt om i världen. 
Hemma i Arnhem Land var David Blanasi ansedd som den viktigaste didje-
riduisten och han ansvarade för flera ceremonier.

Förutom att han lärde de unga i sin hemby att spela så lärde han även 
flera vita didjeriduspelare 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 vid slutet av 1990-talet bildade han 
1998 supergruppen The White Cockatoo Performing Group. David Blanasi 
hann med mycket under sin karriär, här är ett litet urval. 
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På turné
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 Japan turné 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 solo turné. 
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 Abori-

ginal Test Team och The Mialili Dancers Group. 
1994 medverkade Blanasi på en konstutställning i Darwin med sina konst-

verk. 
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 utmärkel-
sen 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 genomfördes en stor turné i Österrike, Schweiz, Sverige, 
England och Irland. 

2001 David Blanasis sista show var tillsammans med sin grupp The White 
Cockatoo Performing Group på WOMAD festival i Adelaide, Australien.
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Darryl Dikarrna Brown

Darryl Dikarrna Brown född 1965 i Mudginberry är den som idag tagit över 
rollen som Magomästare i Arnhem Land. Darryl för stolt vidare de traditio-
ner som han lärt sig av Blanasi och varje gång han uppträder förs minnet av 
den store mästaren vidare. Darryl är precis lika ödmjuk, rolig och vänlig som 
Blanasi var, så det råder ingen tvekan om att den gamle visste vad han gjorde 
när han valde ut Darryl till sin efterträdare. 

Traditionen går tusentals år bakåt i tiden, från generation till generation. 
I en obruten tidslinje som är minst 2000 år gammal är det nu Darryls tur att 
föra den vidare. Darryl Dikarrna var under många år lärling till legendariske 
didjeridumästaren David Blanasi. Stilen som de spelar kallas för Gunbork, en 
stil där man synkoperar med sångaren och slagpinnarnas rytmer. Jag träffade 
Darryl för första gången sommaren -00 då han turnerade tillsammans med 
David Blanasi & The White Cockatoo Performing Group. Darryl och David 
turades under turnén om med att spela didjeridu. Sedan dess har vi träffats 
många gånger både i Europa och i Australien. När Darryl inte spelade sjöng 
han tillsammans med Tom Kelly. 

Det har varit spännande att följa Darryls karriär, jag har sett White Cock-
atoo uppträda åtskilliga gånger och Darryls didjeriduspel blir allt kraftigare. 
Enligt aboriginernas familjesystem med skinname så är Darryl min farfar. 
Darryl har flera gånger bott hemma hos mig i samband med gruppens tur-
néer. Jag har även besökt Darryl i hans hus i Maningrida. 

Efter en konsert i Barunga -02 satte vi oss ned vid lägerelden och jag frå-
gade Darryl om han ville berätta lite om sig själv och instrumentet didjeridu, 
något som Darryl gärna ställde upp på. 

Intervju med Darryl
Fråga: Vilket är ditt skinname? 
Svar: Gojak. 
Fråga: Vilken klan/språkgrupp tillhör du? 
Svar: Miali Langauge Group. 
Fråga: Var bor du? 
Svar: I Maningrida Community, Arnhem Land, Norra Territoriet. 
Fråga: Familj? 
Svar: Jag har en fru och en liten dotter, Kathrina Brown. 
Fråga: Hur gammal är du? 
Svar: Hmmm...21 tror jag! (passet visade född 1965). 
Fråga: När började du spela didjeridu? 
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Svar: När jag var ett litet barn fick jag en didjeridu av min far, tror jag var 6 
år gammal. 
Fråga: Har du alltid varit didjeriduspelare? 
Svar: Jag började som didjeriduspelare för David Gulpili’s grupp. Var även 
under en period dansare för Djoli Laiwonga & The old man ”David Blanasi”. 
Har också jobbat som turistguide i Kakadu, lärde mig faktiskt några italienska 
fraser ”andiamo”. 
Fråga: När började du som lärling för David Blanasi? 
Svar: Det är många år sedan, kanske 10-15 år sedan. 
Fråga: Hur har du lärt dig rytmerna? 
Svar: ”The old man” (Blanasi) har lärt mig. Man sitter och lyssnar och lyss-
nar. 
Fråga: Vad händer om man hittar ”The old man” avliden? 
Svar: Jag får inte spela didjeridu på 1-2 år av respekt och sorg, ”The old man” 
var min lärare. 
Fråga: Vad heter didjeridu på Miali? 
Svar: Mago! 
Fråga: Vilken tonart på didjeridu föredrar du? 
Svar: ??? F, det är den tonarten som passar sångarna bäst. 
Fråga: Spelar du någonsin på didjeridun som vi vita gör? 
Svar: Aeroplane style! Nej, men det är roligt att lyssna till ibland, jag gillar 
Charlie McMahon och Mark Hoffman. 
Fråga: Vad heter förresten vit man på Miali? 
Svar: Mooniga. 
Fråga: Använder du didjeridu vid healing? 
Svar: Nej! 
Fråga: Får kvinnor spela didjeridu? 
Svar: I vår kultur är det ett mans instrument och aboriginska kvinnor får inte 
spela. 
Fråga: Vilka instrument föredrar du? 
Svar: Jag har fått en didjeridu från Norge gjord av Örgen (Bigbear) som är 
jättebra, lätt och starkt ljud med rätt tonart. 
Ska snart få ett till som är omålat och som jag kan pryda själv med eget möns-
ter. 
Fråga: Använder ni även dessa instrument hemma i Maningrida? 
Svar: Javisst! 
Fråga: Hur är det att turnera? 
Svar: Jättekul, en fantastisk chans för oss att dels få se andra länder och samti-
digt sprida kunskap om vår kultur. Skulle faktiskt vilja ha en lägenhet i Stock-
holm som jag kunde vara i ibland, jag gillar klimatet, det är inte så varmt. 
Fråga: Har du spelat in någon skiva? 
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Svar:Vår nya skiva har precis kommit ut. The White Cockatoo Performing 
Group. Det är en hyllnigsskiva till ”The old man” David Blanasi. 
 
Skivinspelning
När vi var i Barunga frågade jag Darryl om han skulle vara intresserad av 
att spela in en instruktionsskiva i hur man spelar Gunbork. Han svarade 
ja, och jag berättade för Geoff att detta var något vi borde ta tag i. Min idé 
resulterade i att Geoff tog med sig sin bandare på turnén 2004 och vi spelade 
in samtliga kurser med Darryl. När vi sommaren 2005 besökte Luxemburg 
passade vi på att göra klart inspelningarna hemma hos Lex i staden Merch. 

2006 släpptes skivan ”Mago masterclass” med Darryl Dikarrna.

Darryl Dikarrna Brown, Calgary 2003



206

White Cockatoo – Darryl, Mick, Marshall, Joe och Rex

David Yirindilli, David Blanasi, Jack Nawalill, David Gulpilil White Cockatoo. 
Arnhem Land 1998. Foto: Geoff Toll

White Cockatoo, Adelaide 2001. Foto: Geoff Toll



207

The White Cockatoo Performing Group

The White Cockatoo Performing Group var något av en supergrupp när de 
bildades i Arnhem Land 1998. Medlemmarna bestod av David Blanasi på 
didjeridu, Jack Nawalill och David Yirrindili på sång samt den världsberöm-
de skådespelaren David Gulpilil på dans. Musikerna var de skickligaste som 
fanns inom Gunbork. Geoff Toll, gruppens manager, berättade för mig att 
när han arbetade i Wugularr Community som ansvarig för deras Art Center 
så hade han och Blanasi suttit en kväll och pratat över en kopp te. Geoff hade 
då föreslagit att Blanasi skulle bilda en egen grupp. Davids gamla sångpartner 
och vän Djoli Laiwonga hade för en tid sedan gått bort, och det var dags för 
Blanasi att starta något nytt. Sagt och gjort, tillsammans gav de sig iväg till 
Maningrida för att fråga sångmännen Jack Nawalill och David Yirrindili 
samt David Gulpilil om de ville vara med i gruppen, alla svarade ja! Namnet 
på gruppen är efter Blanasis dröm The White Cockatoo, Djolis dröm var 
The Black Cockatoo. 

Första turnén
Den första utomlandsturnén genomfördes 1998 i USA. Därefter har gruppen 
genomfört turnéer över hela världen. Gruppens medlemmar har i samband 
med turnéerna skiftat. På turnén 1998-99 var Jack Nawilill, född i Maningrida 
Community, Arnhem Land den 12 maj 1945 samt David Yirindilli, född i 
Maningrida Community, Arnhem Land den 1 Januari 1941 sångare. De båda 
är stamäldste från ”Rembarrnga language group”, och är numera även ansva-
riga för ”The White Cockatoo/Manngalinj (Bush Potato / Yam) Corroboree”. 
Darryl är en av dem som varit med i gruppen längst och han är nu känd över 
hela världen som den nya Magomästaren. I samband med turnén år 2000 som 
kom att bli Blanasis sista utomlandsturné, stannade Jack och David Yirindilli 
hemma och Blanasi tog med sig sin vän Tom Kelly från Wugularr Community 
som sångare. Darryl Dikarrna agerade då både sångare och didjeriduist. Dan-
sare var Horrace Walla Walla, Salomon, och David Lane. 

2001 var David Yirindilli tillbaks, nu tillsammans med Geoffrey Maliwanga 
på sång. Båda är från Maningrida. Dansare var Mick Marrawa och Thomas 
Laiwonga (barnbarn till Djoli Laiwonga) även de från Maningrida. 2002 valdes 
Joe Watson och Marshall Campion ut som sångare, Darryl spelade didjeridu, 
Thomas och Mick var dansare, alla från Maningrida. 2003 reste Jack Nawalill 
tillsammans med Marshall Campion till Kanada som sångare. Darryl spelade 
didjeridu och Thomas Laiwonga var dansare tillsammans med Rex Wood från 
Oenpelli. Rex hade tidigare varit med i The Marrugeku Company. 
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2004 genomförde David Yirindilli sin avskedsturné i samband med Eu-
ropaturnén, han var då med som ensam sångare kompad av Darryl på did-
jeridu, medan Thomas och Rex var dansare. Tidigare år har även Crusoe 
Gurdal, Lyle McGuinness och George Rurramba, ”Warumpi Band” varit 
med i The White Cockatoo som dansare. 

Att nya dansare och sångare regelbundet får chansen att följa med på turné 
utomlands fungerar som en viktig morot för de yngre i byarna till att lära sig 
sångerna och danserna. Darryl och de andra i gruppen uttalar fortfarande 
inte Blanasis namn utan kallar honom ”The old man”. Detta är brukligt 
bland aboriginerna för att inte störa anden på dennes väg till andra sidan. 

Det har varit spännande att följa Darryls karriär, jag har ju sett honom 
uppträda ett flertal gånger och Darryls didjeriduspel blir allt kraftigare. En-
ligt aboriginernas familjesystem är Darryl min farfar och David Blanasi min 
bror. I Barunga Communtiy 2002 genomförde The White Cockatoo en stor 
hyllningsspelning till David Blanasi. Uppträdandet skedde inför ca 4500 per-
soner. Dansare från både Maningrida och Wugularr deltog i hyllningarna. 
Det var en oerhört stark konsert som inleddes med tal av tårögda släktingar. 
Många hoppades på att Blanasi skulle dyka upp i samband med ceremonin. 

Barunga 2002
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Turnédatum 2005 – 1998

2005
22-24 juli Cesenatico Festival of Music & Arts Italy
20 juli Ethnos Festival Torre Del Greco Italy
15 juli Riddu Riddu Norway 
14 juli Riddu Riddu Norway 
12 juli Silsand Norway 
9 juli Luleå Norra Hamnen Sweden
7 juli Sundsvall Stöde Sweden
3 juli Abbaye de Neumünster Luxembourg
2 juli Kulturfabrik Esch-Alzette Luxemburg 
1 juli Amphitheater Berdorf Luxemburg 
29 juni Kulturhaus Mersch Luxemburg 
19 juni Skovde/Billingen Sweden
18 juni Bohusläns Museum Uddevalla Sweden
13 juni Dreaming festival Australia 
12 juni Dreaming festival Australia
11 juni Dreaming festival Australia
10 juni Dreaming festival Australia

2004
11 juli Vålådalen, Turiststationen, Sweden
10 juli The Jyvaskyla Arts Festival, Finland 
9 juli The Makasiini, Lahti, Finland 
8 juli Viking Line, Sweden
7 juli Bohusläns Museum Uddevalla, Sweden
5 juli Teramo, Italy
4 juli The Rudolstadt Festival, Germany 
3 juli The Rudolstadt Festival, Germany 
2 juli The Rudolstadt Festival, Germany 
30 juni Mångkulturellt center Helsingborg, Sweden 
29 juni Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Sweden
26 juni Didjeridu & Art Festival, Amsterdam 
25 juni Didjeridu & Art Festival, Amsterdam 
24 juni San Domenico, Alba, Italy 
22 juni Roots Festival, Melkweg, Amsterdam 
21 juni Roots Festival, Melkweg, Amsterdam 
20 juni Roots Festival, Amsterdam
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2003
27 juli Calgary, BC (Folk Festival), Canada
26 juli Calgary, BC (Folk Festival), Canada
24 juli Vancouver, BC Granville Island, Canada
20 juli Vancouver, BC (Folk Festival), Canada
19 juli Vancouver, BC. (Folk Festival), Canada
11-13 juli Winnipeg Manitoba Folkfest, Canada
10 juli Ottawa Bluesfest, Canada
9 juli Montreal Nuits d Áfrique, Canada
7-8 juli Quebec Festival Déte, Canada
5-6 juli London Ontario (Sunfest), Canada
3 juli Festival Musicale del Mediterrano Genova, Italy

2002
1-4 augustii Dranouter Folk Music Festival, Belgium
25 juli Bremen, Germany
24 juli Heidelberg, Germany
20 juli Ethnoambient Festival Salona, Croatia
19 juli International Folklore festival Zagreb, Croatia
16 juli Savoy Theatre Helsinki, Finland
15 juli Lahti, Finland
14 juli Kaustinen Folk Music Festival, Finland
13 juli Etnografiska Museumet, Stockholm
11 juli TV4 Göteborg, Sweden
11 juli Kulturhuset Oceanen Göteborg, Sweden
10 juli Bohusläns Museum Uddevalla, Sweden
4 - 7 juli Forde Festival, Norway
2 juli ULM Arts Festival, Germany

2001
13 - 15 oktober The National Museum Canberra, Australia
6 - 9 september Wexford Festival, Ireland
2 september Streichenberg, Germany
1 september Streichenberg, Germany
29 augusti National Museum Copenhagen, Denmark
28 augusti Kajplats 305 Malmö, Sweden
27 augusti Frölundakulturhus Göteborg, Sweden
26 augusti Cafe Hvitfelt Uddevalla, Sweden
25 augusti Folkets hus Trollhättan, Sweden
24 augusti Etnografiska Oslo, Norway
23 augusti Hörsalen Norrköping, Sweden
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22 augusti Etnografiska Stockholm, Sweden
22 augusti TV4 nyhetsmorgon, Sweden
20 augusti Åbo, Finland
18 augusti Pori, Finland
17 augusti Helsinki, Finland
16 augusti Jyvaskyla, Finland
15 augusti Tampere, Finland
13 augusti Assembly Rooms Glastonbury, England
12 augusti Ruigoord Church Amsterdam, Holland
15 feb Museum of South Australia Adelaide, Australia

2000 
1 augusti Berlin, Germany
30 juli A-st Johann Tirol, France
29 juli Innsbruck, Austria
27 juli Wien, Austria
25 juli Munchen, Germany 
25 juli Feirewerk Munchen, Germany 
24 juli Bern Musikwerkstatt, Switzerland
24 juli Bern Musikwerkstatt, Switzerland
22 juli Ohrnberg, Germany
21 juli Tollhaus, Karlsrue
20 juli Heidelberg, Germany
18 juli Ansgar Stein Hannover, Germany
16 juli Charlottenlund Grebbestad, Sweden
13 juli Bygdegården Ödsmal, Sweden
14 juli Kulturföreningen Tåget Borås, Sweden
12 juli Bohusläns Museum Uddevalla, Sweden
9 juni Centrum voor Amateurkonst Tilburg, Holland
9 juni Dans en Muziekschool Tilburg, Holland
8 juni Katholieke Universiteit Brabant Tilburg, Holland
6 juni Kogaraah Bielfeld, Germany
4 juni Hannover Expo, Germany
3 juni Hannover Expo, Germany
2 juni Hannover Expo, Germany
1 juni Hannover Expo, Germany
Maj Arafura games Darwin, Australia

1999
5 september North Colombia School House Cultural Centre Nevada City, 
USA
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4 september St Johns Church Berkely, USA
3 september ODC Theatre, San Fransisco
2 september Clarion Music Centre, San Francisco
28 augusti San Diego Centre for the Moving Arts, USA
23 augusti Westin Hotel LAX Los Angeles, USA
21 augusti South Western Association of Indian Arts inc Santa Fe, USA

1998
10 november Multnomah Arts Centre Portland Oregon, USA
6 november Duke University Durham N Carolina, USA
2 november Assembly Room Glastonbury, England
1 november Hebden Brideg Picture House Yorkshire, England 
29 oktober Union Chapel Islington London, England
27 oktober Big Breakfast TV4 London, England (With Rolf harris)
24 oktober International House World Music Series Philadelphia, USA
23 oktober World Music Institute New York, USA
20 oktober Kimberton Waldorf School Kimberton PA, USA
19 oktober White Clay Creek Preserve Landenburg PA, USA
17 oktober Canadian Museum of Anzient Civilizations Ottawa, Canada

White Cockatoo,Dreaming Festival 2005.
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Lars och Marshall. Silsand, Norge 2005

Riddu Riddu, Norge 2005
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White Cockatoo. Stöde, Sundsvall 2005

White Cockatoo. Billingen, Skövde 2005
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Tom Kelly, David Blanasi. Gustavsberg, Uddevalla 2000

Barunga 2002
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Thomas Laiwonga. Barunga 2002

Calgary 2003
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Djalu Gurruwiwi
En av de största Australiska dagstidningarna utnämnde nyligen Djalu Gur-
ruwiwi till Arnhem Lands nya kultfigur. Djalu Gurruwiwi är stamäldste 
medlem från Galpuklanen i nordöstra Arnhem Land. Han föddes år 1931 
i Millingimbi Community i norra Arnhem Land. Djalus ursprungliga land-
område andligt sett härstammar till Wirriku Island, en liten ö vid Wessel 
Island Complex. På ett mystiskt och samtidigt tragiskt sätt drabbades Djalu 
Gurruwiwi av en åkomma som förstörde delar av hans stämband, något som 
samtidigt innebar att han inte längre kunde spela lika kraftfullt som tidigare. 
Orsaken hävdar Djalu vara att han en gång vägrat att betala en skuld till 
en klanman som därefter placerat en ceremoniell förbannelse över honom, 
påföljden blev att han numera har en väldigt svag röst som man måste an-
stränga sig för att höra. 

I samband med att Yothu Yindi vid sitt genombrott i slutet av 1980-talet 
berättade att de föredrog instrument gjorda av Djalu Gurruwiwi så väcktes 
intresset för mästaren i öst. Djalu Gurruwiwi har idag uppnått samma stjärn-
status runt om i världen som endast David Blanasi tidigare haft. De båda har 
blivit kända för att tillverka exceptionellt fina instrument samt för att vara 
skickliga musiker inom sin stil. Djalus europeiska namn är Willie, och hans 
skinnamn är Wamut, klantillhörigheten är Galpu och folket Yolngu. Hem-
området i nordöstra Arnhem land kallas Ngaypinya. Djalu Gurruwiwis far 
hette Monyu Gurruwiwi och mor hette Djikulu Yunupingu. Djalus kunska-
per om instrumentet Yidaki och kulturen är nedärvda av fadern Monyu Gur-
ruwiwi, tidigare känd som en stor Galpu ledare. Djalu fick ansvaret av sin far 
att övervaka och bevara Yidakin för Galpuklanens räkning. Detta uppdrag 
har blivit än mer viktigt i och med det faktum att flera av klanerna i Arnhem 
Land ser Galpu som de ursprungliga ägarna av instrumentet. 

Milkayngu Mununggurr
”I just want to say that people should respect yidaki. Because of where it co-
mes from, where it originated. Don’t make it or use it for bad reasons. Respect 
it. Don’t make fun of it. Play for fun, to entertain. Use it, and keep it, and 
respect it always”. 

Jag träffade Milkay som han till vardags kallas i samband med The Drea-
ming Festival i Queensland våren 2005. Jag var där tillsammans med White 
Cockatoo och hade därför passat på att boka in mig på Milkays workshops 
som han skulle ha tillsammans med Randy Graves. Det dröjde inte länge 

Mästarna i öst



218

innan vi fick syn på varandra på backstageområdet, Darryl tyckte det var kul 
att möta Milkay och vice versa. Båda har ju det gemensamt att de är de nya 
mästarna inom Mago respektive Yidaki och något av arvtagare till David 
Blanasi och Djalu Gurruwiwi. Milkay blev världskänd när han som original-
medlem i Yothu Yindi turnerade världen över. Han har även varit med sedan 
starten på Garmafestivalens Yidakikurser, där han tillsammans med Djalu 
Gurruwiwi varit instruktör. Även om Djalu är den stora ikonen inom Yidaki 
så är Milkay den som är den mest pedagogiska läraren. Kurserna var fantas-
tiskt lärorika och bra. Milkay var avslappnad och trevlig och budskapet han 
hamrade in i oss studenter var att lära oss så mycket vi kunde av det han lärde 
ut och sedan göra något eget av det. Han hade inga problem med att kvinnor 
spelade, flera av hans systrar spelar berättade han. 

Milkay föddes den 21 nov 1966, hans Moiety är Dhuwa, klanen är Djapu, 
och klanspråket Dhuwal. 

”Jag började spela när jag var 6-7 år, fast då hade jag bara ett pvc-rör. Det 
var först efter min ”Dhapu” initiering som jag fick en Yidaki av min far. Jag 
lärde mig genom att lyssna och se på när andra spelade. Jag övade nästan 
alltid, antingen genom att spela på instrument eller rakt mot handen, dith-
dihrrl!” 

2005 släppte Milkay den hyllade cd-skivan ”Hard Tongue Didgeridoo” 
där han lär ut grunderna i Yidaki.

Yothu Yindi
Med över en miljon sålda album och flera världsturnéer är Yothu Yindi inte 
bara ett av Australiens, utan även ett av världens mest framgångsrika världs-
musikband. Med en mix av traditionell aboriginsk musik och västerländsk 
pop/rock har gruppen skapat ett unikt och eget sound. 

Yothu Yindi bildades i nord östra Arnhem Land 1986 av följande origi-
nal medlemmar, Mandawuy Yunupingu (född Bakamana Yunupingu, sång, 
gitarr), Gurrumul ”The Guru” Yunupingu (keyboard, gitarr, percussion), 
Witiyana Marika (manikay /traditionell sång, bilma/slagpinnar, dans), Mil-
kayngu Mununggurr (yidaki/didgeridoo), Cal Williams (gitarr), Stuart Kel-
laway (bas) och Andrew Belletty (trummor). 

1988 släpptes debutskivan ”Homeland Movement”, en skiva som med mi-
nimal budget spelades in på fem dagar och som i hemlandet idag har sålts i 
över 75 000 exemplar. Skivan följdes upp med världsturnéer tillsammans med 
bland annat Neil Young och Midnight Oil Med uppföljaren ”Tribal Voice” 
som släpptes 1991 skrev gruppen in sig för alltid i den australiska rockhisto-
rien, skivan som innehöll hiten ”Treaty” sålde platinum. ”Treaty” som skrevs 
tillsammans med Peter Garrett från Midnight Oil och Paul Kelly låg på den 
australiska topplistan i 22 veckor. Det var första gången en sång med inslag 
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av aboriginska språk ”Gumatj” spelades på radiostationer över hela världen. 
Jag minns själv hur jag det året dansade till ”Treaty” på diskotek Carlia i 
Uddevalla. Skivan följdes upp med turnéer i Australien, Nordamerika och 
Europa. Den 26 januari 1993 blev Mandawuy Yunupingu, för sitt arbete 
för bättre förståelse mellan aboriginer och Australiens övriga befolkning ut-
nämnd till årets Australier, ”Australian of the Year”. Gruppens tredje album 
Freedom kom ut 1993 och innehöll bland annat singlarna ”World Turning, 
Timeless Land”och ”Dots On The Shells”. Även den här skivan följdes upp 
med turné i bland annat Australien, Papua New Guinea, Frankrike, Belgien, 
Holland, Storbritannien, USA, Kanada och Japan 1995 gick gruppen in i 
studion för att påbörja arbetet med skivan ”Wild Honey”. 

Gruppens fjärde skiva släpptes 1996 och innehöll hitsingel ”Superhighway” 
som skrevs tillsammans Andrew Farriss från INXS. På Irland och i Tyskland 
spelade man 1998 tillsammans med Liam O’Maonlai från Hothouse Flowers 
och Jim Kerr från Simple Minds in samlingsskivan ”One Blood”. Skivan 
innehöll nyinspelningar av de gamla låtarna plus en nyskriven låt och tillika 
titeln på skivan ”One Blood” som skrevs tillsammans med Paul Kelly. 

2000 släpptes ”Garma”, gruppens sjätte skiva, en i mina öron fantastisk 
skiva med oerhört starka spår som ”Community Life”, ”Ghost Spirits”, ”Cal-
ling Every Nation” och ”Lonely Tree”. 2000 var året då gruppen stod på 
toppen av sin karriär, förutom den starka skivan uppträdde gruppen på OS 
avslutningsfesten i Sydney inför miljontals tv tittare världen över.

Milkay Mununggurr, George Rrurrambu. Dreaming Festival 2005
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Charlie McMahon
Charlie McMahon är efter att ha varit först med att använda en didjeridu 
tillsammans med keyboard något av en legend inom didjeriduscenen,. Han 
var också den som uppfann instrumentet ”Didjeribone”, en slags trombon-
liknande didjeridu bestående av två rör där man kunde växla tonarter. Några 
år senare uppfann han sin ”Facebass”, en mikrofon (Seismic) som stoppas i 
munnen och som tar upp vibrationerna när man spelar. Charlie är med an-
dra ord en pionjär och innovatör inom didjeridu. Redan 1983 inleddes den 
musikaliska karriären då han tillsammans med sin vän Peter Carolan gick in 
i en studio i Sydney för att experimentera med kombinationen keyboard och 
didjeridu. Inspelningarna resulterade i skivan ”Terra Incognita”. Till deras 
glädje blev den så väl mottagen att de båda beslöt sig för att säga upp sig från 
sina arbeten som vattenborrare, och istället tillsammans med Ed Duquemin 
bilda gruppen Gondwana Land. Det vi har gemensamt jag och Charlie är 
att vi båda blev trollbundna av instrumentet via film. Som ung såg Charlie 
den aboriginska filmen ”Jedda” av vilken han blev djupt fascinerad. Själv 
såg jag Charlie McMahon spela didjeridu tillsammans med Midnight Oil i 
dokumentärer ”Black Fella White Fella Tour”, något som i sin tur gjorde mig 
helt begeistrad. 

Charlie i Uddevalla
Det var därför extra kul när jag 2003 bjöd in Charlie till Uddevalla att få 
möta den person som en gång i tiden fått mig att börja spela. Charlie stan-
nade kvar drygt en vecka hemma hos mig och min familj. Vi reste runt och 
gjorde utflykter på västkusten, lagade mat på kvällarna och hade allmänt 
trevligt. Charlie var även uppe och hälsade på vid min arbetsplats på Bröl-
lopsmagasinets kontor. På kvällarna samtalade vi om allt mellan himmel och 
jord, Charlie har hur många historier och minnen som helst att berätta från 
alla sina turnéer, minnen från bushen och om sin familj. Ett av samtalsämne-
na rörde det som de gamla kamraterna Charlie och Geoff, White Cockatoos 
manager, upplevde när de i samband med deras arbete borra efter vatten i 
öknen stötte på en grupp aboriginer ”The Lost Tribe” vid Kiwirrkurra. Dessa 
hade dittills levt isolerade utan kontakt med vita. Detta var i samband med 
att Charlie och Geoff jobbade i Papunya, en aboriginska bosättning ca 20 mil 
väster om Alice Springs. 

Aboriginer från byn hade tidigare sett dem och då trott att de var andar 
från en svunnen tid. Nu kom de helt plötsligt fram och Charlie och Geoff 
blev de två västerlänningar som först fick presentera dem för den moderna 
världen. Vid 16 års ålder förlorade Charlie sin ena hand när han experimen-
terade med raketer hemma i trädgården. Charlie utbildade sig därefter på 
universitet, men livet som akademiker och stadsplanerare i Sydney blev för 



221

tråkigt och 1978 blev han istället anställd av ATSIC för att arbeta som vat-
tenborrare i bosättningen Papunya i centrala Australien. Efter det att Gond-
wana Land bildats så släppte gruppen skivorna ”Let the dog out” (1986), 
”Gondwanaland” (1988), ”Wildlife” (1990) och ”Wide skies” (1992). 

Gondwanaland uppträdde 1988 inför 120 000 personer vid Sydney Cove 
1988. 1992 gick gruppen skilda vägar och Charlie fortsatte istället under 
namnet Gondwana. 1994 kom skivan ”Travelling songs”, den aboriginske 
sångaren Bobby Bunuggurr gästar på några av låtarna och skivan innehåller 
även de rytmer/låtar som blivit något av klassiker ”Pig wobble”, ”Corrupt 
Wobble” och ”Ride”. 

1996 kom skivan ”Tjilatjila”. 1999 kom skivan ”Xenophon” som gästas av 
de aboriginska sångarna Tom Kelly, Djoli Laiwonga och Bobby Bunuggurr. 
Skiva nummer nio var ”Boneman” där den nya mikrofonen används fullt ut, 
musiken är uppumpad dansmusik och det kändes återigen som om Charlie 
bröt ny mark. Charlie har även spelat in skivor med Midnight Oil, Janes Ad-
diction, Ed Kuepper, Ted Egan, John Williams, Sunrize band mfl.

1986 turnerade Charlie med The Oils och Warumpi Band i samband den 
såkallade ”Blackfella Whitefella tour”. Charlie var alltiallo och den som satte 
ihop turnén rent. 1994 turnerade Charlie med Midnight Oil i USA, Europa, 
Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. 

2003 och 2005 besökte och uppträdde Charlie McMahon Sverige.

Charlie McMahon. The Cod, Strömstad 2005
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1999, SDF Didgeridoo konvent i Alingsås. Foto: Privat. Fredrik Claesson

2001, SDF Götaplatsen, Göteborg. Mossenmarkkonserten. Foto: Privat. Peo Flinck

1997, SDF Invigning av ”Tjukurrpa”, Göteborg. Foto: Privat
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Vid slutet av 1980-talet reste drygt 25 000 svenskar om året till Australien 
och givetvis hade flera av dessa resenärer med sig en didjeridu hem i bagaget. 
Jag är helt övertygad om att det fanns någon eller några som spelade didjeridu 
här hemma i Sverige redan på 1970-talet, fast jag har inte lyckats hitta någon 
än. Jag har försökt hitta information om tidiga didjeriduister och resultatet 
presenteras här som ett axplock av händelser vilka historiskt sett har haft 
anknytning till den nordisk didjeriduscenens utveckling.

Historiska händelser
1984 - Australiensaren David Braunstahl flyttar till Sverige och har med 

sig en didjeridu i bagaget. 
1986 - Ray ”Wombat” Stockdale flyttar till Sverige.
1988 - Zotora från Norge lär sig att spela didjeridu i samband med sitt 

besök i Kimberley i västra Australien. Fem år senare gästar Zotora Göteborg 
som gatumusiker där han inspirerar bland annat Fredrik Claesson och Olle 
Castell från Giddabush till att börja spela. 

1989 - Lars Wallin uppträder med didjeridu i bandet The Parrots. 
1993 - Fredrik Claesson & Olle Castell bildar bandet Tjukurpa. 
1994 - Zotora ger ut cd skivan ”Ninji-Ninji”. 
1994 - David Braunsthal startar företaget Argana som bland annat impor-

terar didjeridus. 
1995 - Mark från Uppsala säljer didjeridus. 
1995 - Martin Berg ger ut kassetten ”Native Attack”. 
1995 - Ray ”Wombat” Stockdale, en australiensare som då bodde i Borås 

reser land och rike runt och genomför didjeridukurser. Ray var en av dem 
som var först med att tillverka egna instrument i Sverige. Hemma i köket i 
Borås klövs det björkar på löpande band. I samband med Rays besök i Udde-
valla gjorde vi 1995 och 1996 framträdanden hos den lokala tv-stationen TV 
Fyrstad. Mitt bästa minne av Ray är hur han körde moped med en påkopplad 
hemmagjord släpvagn hela vägen från Borås till Falun. I uppförsbackarna 
fick han skjuta på med fötterna, vilket måste ha varit en syn för gudarna. Ray 
bor numera åter i Australien. 

1995 - Gary Thomas från Australien gästar Falun Folkmusik Festival. 
1995 - TribeLars bildas av Lars Wallin, Dan Persson, Holger Holmen och 

Lars Weding 
1996 - Björn Melander ger ut skivan ”Moder Jord”. 
1996 - Lars Grue & Bernt Balchen ger ut kassetten ”Natural Sounds”. 

Skandinaviska Didgeridoo Föreningen
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1996 - Fredrik Claesson och Jonatan Malm startar bandet Giddabush. 
1996 - Gary Thomas från Australien gästar Falun Folkmusik Festival. 
1996 - Johan Liljemark spelar med Hedningarna. 
1997 - Johan Liljemark gästspelar med didjeridu på Hedningarnas skiva 

”Hippjokk”. Något som fick en stor genomslagskraft för instrumentets po-
pularitet runt om i norden. 

1997 - Gjallarhorn ger ut sin debutskiva Ranarop 
1997 - Gary Thomas besöker återigen Falun Folk Musik Festival men nu 

i sällskap av den aboriginske didjeridumästaren Alan Dargin, ”Manulupuy 
Wuwumurra Gurramurrawuy”. Namnet betyder ”Svart Dingo, Stor Flod, 
och Klannamnet”. När Alan föddes såg hans mor en svart dingo på andra 
sidan floden och de tillhörde ”Gurramurrawuy” klanen. Ingen kunde spela 
så fort som Alan Dargin gjorde på den tiden.

Skandinaviska didgeridoo föreningen
På våren hade ett gäng göteborgare med Michael Hopsch och Sten Ceder-
qvist i spetsen bildat grunden till nätverket Skandinaviska Didgeridoo Fören-
ingen. I samband med didjeridukurserna i Falun -97 delades det ut flygblad 
om föreningen och ett rikstäckande nätverk av didjeridumusiker bildades. 
Vid föreningens första möte sommaren 1997 i Kulturhuset Oceanen i Gö-
teborg blev jag invald som styrelsemedlem. Efter mötet underhöll Adrian 
Nordenborg på didjeridu tillsammans med en kvinnlig dansare. 

1997 arrangerades en stor happening på Götaplatsen i Göteborg, detta 
i samband med invigningen av den aboriginska konstutställningen ”Tju-
kurrpa” i konsthallen. Jag hade tidigare haft en del kontakt och samarbete 
med Magnus på Göteborgs Etnografiska Museum och han hade nu bjudit 
in oss för att inviga utställningen. Vi inledde med att spela uppdelade i olika 
konstel lationer först på Götaplatsen och sedan inne i konsthallen. 

1997 - Lars Wallin ger ut tre aboriginska berättelser på kassetten ”Sagor 
från drömtiden”. 

1998 - Alan Dargin och Gary Thomas gästar Falun Folkmusik Festival. 
1998 - Giddabush släpper demokassetten ”Giddawack”. Gästmusiker är 

Adrian Nordenborg och Alexander Wiig.
1998 - Torres Strait Islander/Aboriginen Gavin Alexa flyttar till Sverige 

och ger kurser/konserter. 
1999 - Skandinaviska Didgeridoo Föreningens första konvent/festival ar-

rangeras i Alingsås. Fredrik Claesson som var huvudansvarig bjöd in didjeri-
dumusiker till en helg fylld med kurser och föreläsningar. Johan Liljemark, 
Ray ”Wombat” Stockdale, Dave Braunstahl, Ronnie Alsing, Klas Palmgren, 
Said Belhaj var några av dem som medverkade. 

2000 - Skandinaviska Didgeridoo Föreningen arrangerar sitt andra did-
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jeridu konvent/festival på Yerba Kulturbokhandel i Uddevalla. Konventet 
gästades av författarna Lars & Margareta Hammarberg som berättade om 
sitt studiearbete i Australien inför deras bok ”Australiens Aboriginer”. Den 
Aboriginska kvinnan Muriel med det svenskklingande efternamnet Olsson 
från Yankuntjarafolket föreläste om ”De stulna barnen”. Deltagarna gjorde 
även upp om titeln världsmästare i rundandning. Enligt Guinness rekordbok 
var världsrekordet i att spela oavbrutet med rundandning 54 min och 22 
sek. Fredrik Claesson från Alingsås slog det då gällande världsrekordet med 
den nya tiden 1 timma och 8 sek. Konventets höjdpunkt var dock besöket 
av didjeridulegenden David Blanasi och hans grupp The White Cockatoo 
Performing Group som gästade Sverige för första gången. 

2000 - David Blanasi & The White Cockatoo Performing Group på Sve-
rigeturné. 

2000 - Raun släpper ger ut skiva innehållande didgeridoo. 
2000 - Sven Larsson ger ut skivan ”Didgeribone”. 
2001 - Första didjeriduresan med Lars Wallin & White Cockatoo till Wu-

gularr i Australien. 
2001 - Si från Australien uppträder som gatumusikant i Göteborg. 
2001 - White Cockatoo på turné i Skandinavien. 
2001 - Skandinaviska didgeridoo föreningen arrangerar sitt tredje kon-

vent/festival. I samband med festivalen genomfördes den då dittills största 
didjeridu konserten i Sverige. Ca 50 didjeriduspelare hade samlats på Göta-
platsen i Göteborg. Staffan Mossenmark arrangerade konserten tillsammans 
med dirigent, 2 trumslagare samt en sopran. Uppdelade i olika grupper efter 
tonarter så genomförde vi en spännande konsert, kryddad med solonummer 
av bland andra Said Belhaj och Fredrik Claesson. En video spelades in och 
finns tillgänglig på hemsidan. Initiativtagare och ide spruta till konserten 
var föreningens grand old man Sten ”Papadidg” Cederqvist. Kommande dag 
hade vi kurser och föreläsningar i en lokal vid Frölunda torg där ordförande 
i ”föreningen” Michael Hopsch berättade om sin vistelse i Milingimbi i Arn-
hem Land NT. Peo Flink berättade om sin tid i Australien mellan åren 1964-
1971 då han bland annat arbetade som krokodiljägare. Själv berättade jag om 
den då nyss avslutade didjeridu resan i Arnhem Land. 

2001 - Robin DeWan från Finland släpper sin bok “An Introduction to the 
Didjeridoo in Music and Healing”. 

2002 - Skandinaviska didgeridoo föreningen arrangerar sitt fjärde kon-
vent/festival på Folkens Etnografiska Museum i Stockholm. Konserter och 
föreläsningar framfördes av bland andra Roland Nilsson & Yidaki Groove. 
Said, Olle och Fredrik från Giddabush, Audun Eriksen (N), Gavin Alexa 
(Au), Valgeir (Is), David Braunsthal (Au) och Lars Wallin. 

2002 - Skandinaviska Didgeridoo Föreningen släpper samlingsskivan vol 1. 
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Medverkande: Zotora, Said Belhaj, Roland Nilsson, Fredrik Claesson, Ronnie 
Ahlsing, Audun Eriksen, Michael Hopsch, Thorolf Andersson, Sten Ceder-
qvist, Lars Wallin och Lars Grue. 

2002 - Yidaki Groove ger ut sin debutskiva. 
2002 - Örgen Karlsen tillverkar instrument åt White Cockatoo. 
2002 - White Cockatoo på turné i Skandinavien. 
2002 - Didjeridu resa till Arnhem Land i Australien. 
2002 - Didjeridu festival i Helsingfors, Finland. Artister var: Lars Wallin, 

Sverige och Jan Otterstad från Norge. De finska spelarna var Ville Toivanen, 
IMP, Sampo Salonen och Tuomas Kylänpää. Antti Niemelä förläste om sina 
resor i Australien. 

2003 - Didjeriduresa till Jabiru och Oenpelli i Australien. 
2003 - Didjeridulegenden från Sydney, Charlie McMahon gästar Udde-

valla för en konsert samt workshop i Uddevalla. 
2003 - Skandinaviska didgeridoo föreningen arrangerar sitt femte kon-

vent/festival på Skuret Kulturpub i Oslo. Artister var bland annat Zotora, 
Giddabush, Audun Eriksen, Roland Nilsson och Lars Wallin. 

2004 - 80 st didjeriduspelare uppträder på rådhusplatsen i Köpenhamn 
i samband med Prins Fredrik & Marys bröllop. Den 14 maj fylldes Köpen-
hamns gator av tiotusentals människor som deltog i hyllningarna till Prins 
Frederik och hans älskade Mary Donaldson från Tasmanien. På programmet 
över hyllningskonserter till brudparet stod en gigantisk didjeridukonsert, där 
jag skulle medverka med ett av totalt fyra solonummer. 160 personer hade 
anmält sig för att delta i den stora didjeriduorkestern, en osannolik siffra. 
På söndagen den 9 maj träffades vi på en skola i centrala Köpenhamn för 
den först repetitionen. Vi skulle tillsammans framföra ett stycke som skulle 
symbolisera hur brudparet hade träffats. I samband med repetitionerna sön-
dagen den 9 maj delade My Planet ut T-shirts till alla deltagarna. Didgeridoo 
Magazine delade via mig ut gratis magasin till alla deltagarna i samband med 
inskrivningen. Repetitionerna gick jättebra hos den då 65 personer starka 
orkestern. Redan här sattes det skandinaviskt rekord i antal didjeriduspelare 
som uppträdde samtidigt. 

På Fredagseftermiddagen invaderades centralstationen i Köpenhamn av 
didjeriduspelare. God Afton Danmark Tv2 sände direkt när gruppen fram-
förde historien om Mary & Frederik. Efter tv-framträdandet gick de flesta av 
oss vidare till den krogen Krasnapolsky i centrala Köpenhamn där vi upp-
trädde i utbyte mot öl! Vi var också inne på en australisk bar som låg bredvid, 
men jag vände i dörren då det första man möttes av var en vidrig och rasistisk 
målning på väggen föreställande en aboriginsk kvinna med texten ”Tycker 
du att hon är vacker, då är du full”. (Kommentarer överflödiga!) 

På fredagen var det så äntligen dags, hela Köpenhamn var i upplösnings-
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tillstånd av glädje och snart skulle bröllopsklockorna ringa. På Rådhusplatsen 
hade en gigantisk scen byggts upp, där vi inför drygt 20 000 personer skulle 
framföra vårt stycke. Vi hade alla på oss de T-shirts som vi fått av My Planet. 
Två extra gäster hade anslutit till vår orkester i form av aboriginer från Perth, 
som även de framförde ett nummer. Vi klev upp på scenen vid 12.25 och di-
rigerade av Karsten framfördes berättelsen om hur Frederik mötte sin Mary. 
I slutet av berättelsen var det dags för mig att kliva fram och ensam framföra 
det första solonumret. Publikhavet såg gigantiskt ut och var en fantastisk syn 
att ha framför sig när jag riktade instrumentet mot mikrofonen och körde 
igång. Vilken känsla, jag rös av välbehag och njöt av denna för mig magiska 
stund. Efter mig framförde i nämnd ordning Bo, Thomas och Martin varsitt 
solo. Efter ordinarie solister bjöd Karsten in de två aboriginerna från Perth 
och efter deras nummer avslutades konserten med en stor ljudmatta av alla 
deltagarna. Publikens jubel ville aldrig ta slut och det vinkades för fullt med 
australiska och danska flaggor. Det hela blev ett minne för livet, hela veckan 
var alldeles fantastiskt.  

2004 - White Cockatoo på turné i Skandinavien. 
2004 - Joshua från Malmö släpper sin debutskiva ”Just joshin’”. 
2005 - Giddabush släpper sitt debut album ”Nordicafroaboriginalsound-

fusion”. 
2005 - Giddabush turnerar med Charlie McMahon i Västsverige. 
2005 - White Cockatoo på turné i Skandinavien. 
2005 - Didjeridu resa till Bolkdjam i Arnhem Land. 
2005 - Malmögruppen Drahk Von Trip med didjeridu spelaren Thorolf 

Andersson släpper sitt debutalbum ”Heart & Consequence”. 
2005 - Stockholmsgruppen Masheene med didjeriduspelaren Roland 

Nilsson spelar in skiva. 
2006 - Australienfestival i Stockholm med bland andra Shellie Morris, 

Audun, Lars Wallin och Giddabush.

Lars Wallin på Rådhusplatsen. Köpenhamn, 14 maj 2004
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2000, SDF Didgeridoo konvent, Uddevalla.

Chris Bailey, Glen Heald, Sari Hankanen Wallin, Shellie Morris. Australienfestivalen på 
Tellus, Stockholm 2006
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Precis som med vilket instrument som helst krävs det en hel del träning för 
bli en skicklig didjeriduist. För egen del provade jag för första gången att spela 
didjeridu i Sydney 1989. När 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, därefter var det bara att 
träna och träna. Från att inledningsvis ha varit mer eller mindre självlärd så 
har jag under årens lopp tagit lektioner och inspirerats av ett flertal duktiga 
didjeriduspelare. I Sverige har framför allt Said Belhaj och Fredrik Claesson 
varit två stora inspirationskällor. Alan Dargin och Gary Thomas’ kurser i 
Falun 1997 och 1998 var enormt lärorika. Ray ”Wombat” Stockdale lärde 
mig cirkulationsandningen. Jag har även tagit lektioner av legenden Charlie 
McMahon samt de båda virtuoserna i Darwin Mark Hoffman och Mark 
Robinson. De som har lärt mig traditionella aboriginska rytmer är David 
Blanasi, Tom Kelly, Darryl Dikarrna och Milkay Munungurr. 

Idealiskt instrument
Ett idealiskt instrument att börja med som nybörjare bör vara ca 130 cm 
långt och ca 4 cm i diameter. Innan du sätter igång med att spela är det 
viktigt att kontrollera att munstycket är plant och att det sluter tätt med 
kanterna på både ut och insidan av instrumentet. Det vanligaste materialet 
för munstycken är bivax. Behöver du justera vaxet kan du värma det med en 
hårtork. Mjuka därefter upp läpparna genom att låta dem vibrera ”ptrooo”. 
Underläppen ska putas fram ungefär som när barn är sura. Prova nu att låta 
dina läppar vibrera inuti munstycket på instrumentet, tänk på att det ska vara 
tätt mellan mun och munstycke. Man kan ha instrumentet riktat rakt mot 
munnen eller lite åt sidan, känn efter var det känns bekvämast. Personligen 
föredrar jag att ha munstycket lite åt höger. Det finns inga regler, placera det 
där det känns mest bekvämt och naturligt. Så gott som alla aboriginer jag 
känner spelar med munstycket placerat rakt mot munnen, medan de flesta 
andra jag känner spelar med munstycket placerat lite åt sidan, oftast åt höger.  
När du funnit rätt position ska du blåsa mjukt men ändå distinkt i röret, kom 
ihåg att läpparna ska vibrera. Tänk på hur det låter när små barn leker med 
bilar ”brrr”, eller hur man stoppar en häst ”ptrooo”. 

Är det leksaksbilar vi tänker på så försök härma en liten Saab v4 snarare 
än en stor Amerikansk v8, en för stor motor innebär för lösa läppar vilket i 
sin tur skapar ett för slappt ljud. Det ska vara ett visst tryck och spänst i läp-
parna. För att få en bild av hur det ser ut rent fysiskt så blås upp en ballong, 

Köpa och spela didjeridu
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släpp sedan ut luften ur ballongen genom att spänna änden olika hårt. Ju mer 
du spänner (spänst i läpparna) desto ljusare ljud, ju lösare (för stort mellanrum 
mellan läpparna) desto slappare ljud. Det är nästan exakt så här det fungerar 
när man spelar didjeridu. Misstaget de allra flesta gör som nybörjare är att man 
blåser för hårt, då med svår huvudvärk som följd. Det är också vanligt att man 
har läpparna lite för mycket isär varpå ett fladdrigt ”v8” ljud uppstår. Men jag 
lovar, man hör direkt när instrumentet svarar och man får fram ett rent och 
klart ljud. Det finns ytterligare ett misstag som många gör i början och det är 
att man spänner läpparna för hårt så att de slutar vibrera, då framkommer ett 
helt annat läte, nämligen trumpetljudet. Detta ska vi i och för sig använda oss 
av senare så misströsta inte, du kommer att få användning av även det. 

Grundljud
Leta efter tonen, pressa fram luft och känn efter vad som händer när man 
spänner läpparna och sedan låter dom bli lite lösare igen. Tänk på att inte blåsa 
för hårt, det är trycket i munnen som ska vara hårt och distinkt, slappna av 
och prova dig fram. Så fort du får fram en ren ton kommer du att märka att 
det inte längre behövs så mycket luft och att man därför utan vidare kan hålla 
igång ljudet i en minut eller längre. I ärlighetens namn tog det mig tre dagar 
på ett hotellrum i Sydney innan jag lyckades få igång de riktiga vibrationerna. 
Det kan vara bra att dra sig undan lite enskilt när man tränar på att få igång 
ljudet, detta gör att man slappnar av och underlättar när man ska lära sig hur 
instrumentet fungerar. När man väl fått liv i instrumentet brukar det till om-
givningens fasa eller förtjusning bli så att man inte kan få nog utan vill spela 
mer och mer. Man blir nästan beroende av att få spela och av att få lyssna till 
det suggestiva grundljudet. Grundljudet sägs vara det som ljud som ljöd när 
jorden skapades, ett riktigt urljud med andra ord. En del hävdar att ljudet 
påminner om ljudet som vi en gång upplevt i livmodern, och att vi därför 
omedvetet känner välbehag och trygghet. I naturfilmer symboliserar ljudet av 
en didjeridu ofta storslagna landskap och öppna vidder. 

När du klarar att få ljud så fortsätt att träna med att starta instrumentet 
obehindrat, ungefär som att vrida på en startnyckel, av och på igen. Prova 
också att känna efter hur löst du kan blåsa och ändå hålla igång ljudet. Ju mer 
du tränar desto längre kan du hålla igång tonen på ett andetag. Nu när vi lärt 
oss att få ljud i instrumentet så är nästa steg att skapa de första variationerna av 
ljust respektive mörkt ljud, även om grundljudet är vackert så blir det mycket 
roligare och behagligare att lyssna på med olika variationer. 

Ljudvariationer
Börja med att känna efter var tungan är när man säger ”o”, tungan är då pla-
cerad rakt fram, alltså i samma läge som när man spelar grundtonen. Känn 
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därefter efter var tungan är när man säger ”i”, nu pressas den upp något mot 
gommen. Prova nu att spela samtidigt som du växlar läge med tungan ”o…i…
o…i”.  På ”i” kan du samtidigt prova att spänna läpparna lite hårdare och öka 
trycket på luften då får du ett ännu ljusare och distinktare ljud. 

Ett annat alternativ för att få en ljudförändringseffekt är att växla mellan 
att ha kinderna ihop respektive uppblåsta. Experimentera med att röra tungan 
inne i gommen, pressa fram den mot insidan av tänderna och sedan tillbaks 
igen i olika hastigheter. Allt man gör med tungan och kinderna påverkar ljudet. 
Prova och lyssna på vad som händer när du gör de olika förändringarna. När 
du lärt dig att växla mellan ljust och mörkt ljud så kan man exempelvis härma 
en bumerangs läte när den flyger igenom luften genom att forma tungan och 
säga ”i…o …i…o” med olika hastigheter.  Starta långsamt och föreställ dig 
hur bumerangen cirkulerar allt snabbare och snabbare för att sedan cirkulera 
långsamt innan den tar mark igen.

Rösteffekter
För att framställa ytterligare ljudeffekter ska du i nästa steg använda dig av 
rösten samtidigt som du har igång grundljudet och på så vis härma olika djur 
och deras läten. Pröva först att utan instrumentet och med stängd mun få fram 
ett kort och gällt skall, ”kou” eller ”dau”. Prova därefter att genomföra sak 
tillsammans med grundljudet på instrumentet. Prova sedan med att yla som 
en varg, ”ouu” samtidigt som du håller igång grundljudet. Vad man måste göra 
när man använder rösten är att ta i ordentligt ända från diafragman, det krävs 
rejält med kraft för att få fram ett starkt och distinkt ljudet. 

Kookaburra
Lek med rösten och olika läten, gurgla fram den mörkaste rösten så att du 
låter som en stor saltvattenskrokodil ”grrr”, försök därefter med ditt ljusaste 
läte ”ii”, som en liten gräshoppa. Skäll som en hund eller yla som en dingo 
”oouuiii”. Den australiska Kookaburrafågelns läte är ett av de absolut vanli-
gaste lätena som man förr eller senare får höra när någon spelar didjeridu vare 
sig det gäller live eller på skiva. Denna fågel är uppe tidigt i gryningen har ett 
läte som påminner om någon som skrattar, ”kakakakaaakaaaka”. 

Faktum är att jag hörde en historia i samband med en föreläsning om ett 
par som höll på att slå upp ett tält i Australien, det hela gick väl inte så bra. 
Mannen var inte speciellt praktiskt lagd av sig, så pinnarna föll omkull hela 
tiden. I trädet bredvid satt en flock kookaburrafåglar och sjöng (skrattade). 
Mannen trodde dock att det var grannarna som campade intill som skrattade 
och blev därför ursinnig och talade om för dem att det minsann inte var något 
att skratta åt. 

Nåja, sant eller inte, nu ska vi försöka härma fågelns läte. Samma regel 
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gäller här, ta i ända nere från magen (diafragman) och skrik (sjung) ”kaka-
kakikakika” i instrumentet samtidigt som du har grundljudet igång. Börja 
övningen med ett enkelt ”ka”, fortsätt sedan med två ”ka, ka” i rad, fort-
sätt sedan träna tills du kan få fram ett läte där du börjar lite lågt och sedan 
ökar ljudstyrkan innan du backar tillbaka igen och framför ett mer dämpat 
”kakaka”. Fler ljudeffekter kan man få fram genom att lägga till rullande ”r” 
samtidigt som man spelar. Sätt fart på tungan så att det låter ”rrr”, lägg gärna 
på lite röst också ”iii”. 

Trumpetljud
En annan kul effekt är det s k trumpetljudet, ett ljud som du kanske redan av 
misstag behärskar. Här gör man tvärtemot det vi hittills har gått igenom och 
använder spända läppar istället för vibrerande. Man kan framställa ytterligare 
toner genom att spänna läpparna hårdare på samma sätt som trumpetmusi-
kanter. Ett tips är att föra läpparna lite lägre ned på munstycket när man ska 
göra trumpetljuden samt ha munstycket placerat rakt mot munnen. Överläp-
pen ska vara lite längre fram än underläppen. De flesta brukar klara att göra 
två olika trumpetljud ganska lätt. En del, speciellt de som har erfarenhet av 
trumpet kan dock göra ännu fler. Träna nu på att hålla igång trumpetljudet så 
länge som möjligt, prova med att spela så tyst som möjligt, nästan på gränsen 
till det att du tappar ljudet, en bra övning både för trumpet- och grundtonen. 

Rytmer
Känner du dig bekväm och kan stoppa tvärt och sedan starta ljudet när du vill, 
samt hålla en ton i över 15 sekunder då är det dags för nästa övning, rytmer. 
Vi ska nu skapa en rytm där vi fokuserar på det ljusa ”i” samt på det dova ”o” 
ljudet. När du börjar spela så ska du i den här rytmen så snabbt som möjligt 
gå upp till det ljusa ljudet ”dii”, därefter gör du ett kort stopp varpå du direkt 
startar det dova ljudet ”doo”.  Prova att slå en rak rytm med fingret på instru-
mentet, ”tap, tap, tap, tap”, spela sedan rytmen ”dii” - ”doo”, andas efter ”doo” 
genom näsan lika länge som stoppet mellan ”dii - doo” så att andningen blir 
del tre och passar in i rytmen. I text ser rytmen ut så här ”dii doo hon, dii doo 
hon”, där ”hon” symboliserar andningen. 

Trumljud
Genom att vika bak tungan och pressa den upp och bak i gommen och sedan 
snärta fram den får man en effekt som påminner om ett trumslag eller en 
känguru som hoppar fram, ”To…to…to”. Prova därefter att med tungan få 
fram ljud som liknar ”tu” och ”gu”, det gäller att få till så distinkta och klara 
ljud som möjligt. Sätt sedan ihop dessa båda ljud till en rytm, ”tu gu hon, tu 
gu hon”.
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Cirkulationsandning
Nu är det dags för den övning som brukar skapa störst förvirring hos alla bli-
vande didjeriduister, cirkulationsandningen. Cirkulationsandning är en för-
utsättning för att behärska instrumentet. Andningstekniken innebär att du 
kan spela utan avbrott under alltifrån några minuter upp till flera timmar. 

Att lära sig cirkulationsandning är ungefär som att lära sig cykla, helt 
plötsligt sitter det bara där, som den mest naturliga saken i världen och man 
kan inte förstå vad det var som var så svårt. Det krävs dock, precis som när 
man ska lära sig cykla en hel del träning. Vi börjar med några enkla övningar 
för att skapa känslan av hur cirkulationsandningen går till. Förutsättning-
arna är följande, det är fysiskt omöjligt att blåsa och andas samtidigt, ni 
läste rätt, det går inte. Vad man 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 sniff ande-
tag genom näsan, detta 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. Pröva 
sedan att öka trycket så att strålen blir längre och kraftigare. Nästa steg är att 
starta och stoppa strålen växelvis, pressa fram en lång och kraftig stråle, sluta 
tvärt och fortsätt så länge vattnet räcker. Pröva därefter att medan du pressar 
fram strålen och ta ett kort andetag genom näsan. Klarar du övningen och 
lyckas ta ett enda andetag samtidigt som vattnet sprutar fram så bemästrar 
du cirkulationsandning. Grattis, nu kan du imponera på många blåsmusiker, 
du kan cirkulationsandas. Med denna övning märker man klart och tydligt 
att det går att andas genom näsan samtidigt som den luft, (vatten) man har i 
munnen kan pressas fram. Får du till en lång och kraftig vattenstråle så finns 
det till och med möjlighet att dra långa och djupa andetag genom näsan. 
Det fungerar sedan precis på samma sätt med luften, trycker du ut luften 
långsamt men kraftigt kan du ta långa och djupa andetag samtidigt som du 
spelar. 

Fler övningar för att lära sig att skapa ett tryck i munnen är att blåsa upp 
en ballong till hälften. Nu ska du ha ballongens ände öppen inne i munnen. 
På detta sätt skapas ett lufttryck som du ska behålla, försök nu att andas ge-
nom näsan samtidigt som du inte tappar trycket (luften) i ballongen. Växla 
sedan med grimaser där du formar munnen som en ”smiley” och sedan som 
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en puss mun.  Det är väldigt jobbigt för kindmusklerna men samtidigt en bra 
träning för de muskler som används när man spelar. Ju mer luft du har i bal-
longen desto jobbigare blir övningarna. En annan övning som många kanske 
redan provat på som barn är att blåsa bubblor i ett glas. Detta är även den en 
mycket bra övning. Fyll ett glas med vatten (innehåll valfritt) och blås bubb-
lor, pressa fram luften och försök att ta ett andetag genom näsan samtidigt 
som det ska fortsätta bubbla. Nästa steg är att öka storleken på sugröret, ta 
ditt instrument (gärna plaströr) och stoppa det i en hink med vatten. Försök 
att hålla bubblorna vid liv. Ju djupare man trycker ned instrumentet desto 
större motstånd. 

Praktisk övning
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 kin-
derna, pressa fram lite luft och ta ett kort och distinkt sniffandetag genom 
näsan samtidigt som du behåller trycket i kinderna. Fortsätt om och om 
igen tills det släpper och du kan cirkulationsandas. Det blir en viss skillnad 
i ljudet i samband med andetaget, men det är helt naturligt, detta är något 
man använder i rytmen senare. En erfaren didjeriduist klarar sedan att skapa 
det tryck som krävs utan att blåsa upp kinderna. Ju mer van man blir desto 
lättare är det att skapa det tryck som krävs i munnen och man kan ta djupare 
och längre andetag.  Samma teknik gäller för att tömma sig på luft, man an-
das ut genom näsan samtidigt som man trycker ut luft med kindmusklerna. 
När man behärskar cirkulationsandningen är det dags för nästa steg, rytmer. 
Om vi förutsätter att vi inte använder en ”didjeribone” (Två rörs instrument), 
där man kan ändra tonart, så får vi istället för noter försöka att i text beskriva 
hur rytmerna låter. Låt oss börja med den rytm som instrumentet är döpt 
efter. Prova att spela följande rytm ”Did, je, ri, du”, efter ”du” lägger man 
in andningen. Tänk på att skapa ett ljust ljud på ”i” lätena, försök få till en 
distinkt start på ”Di” samt på ”d” partierna. I nästa övning ska vi försöka att 
variera ovanstående rytm. 

Moderna rytmer
Vik tungan bakåt och snärta den framåt, växla därefter mellan att snärta 
fram den till ”o” (dov grundton) positionen och därefter till ”i” positionen 
(ljus grundton). Växla mellan att skapa ljudet/rytmen ”ti… to… ti… to… 
to”, variera alltså ljust respektive mörkt ljud vid varje framåtstöt med tungan. 
Prova att öka farten med samma teknik som i rytmen tidigare, växla sedan 
mellan en långsam och snabb rytm. Variera även rytmen genom att spela 
med uppblåsta kinder och därefter kinderna ihop. Ett bra sätt att lära sig 
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rytmer är att lyssna på olika didjeriduskivor. Försök att analysera och dela 
upp rytmen du hör i olika delar. Gör små noteringar och försök att i ord och 
text beskriva hur det låter. 

Ett annat exempel hur en rytm kan byggas upp är att som Mark Hoffman 
i Darwin gör på flera av sina skivor växla tvärt mellan trumpet och grund-
tonsljudsstötar. Starta instrumentet och avsluta tvärt för att därefter starta en 
trumpet stöt som man också avslutar tvärt. ”ljud,  trumpet, ljud, trumpet”,  
förslagsvis 6ggr, därefter kan man lägga in ett skall ”ka ka ti tu” med rösten 
tillsammans med grundljud. Den solorytm som jag spelade på Rådhusplat-
sen i Köpenhamn inför drygt 20 000 personer i samband kungabröllopet i 
Danmark den 14 maj 2004 var inspirerad av en grundrytm skapad av Said 
Belhaj. I ord ser rytmen ut så här ”Suka tika tu, ti tu ti tu tu, suka tika tu, ti 
tu ti tu rukka tikka tu” * 2 därefter går rytmen över i trumstil med distinkta 
nedslag av tungan som avslutas med skall ”tu… tu tu…, tu… tutu…, ka ka 
tu” * 2. Nu har vi kikat på  rytmer som aboriginerna skämtsamt brukar kalla 
för ”Aeroplane style”, och som vi ”balanda” (Icke aboriginer) brukar spela.  

Aboriginska rytmer
Här är en introduktion till traditionella aboriginska rytmer.

1. Västra och centrala Arnhem Land
Grunden till Gunborkrytmen skrivs i text som ”Ditta mroe” eller ”more”.  
Hur gammal den är vet ingen bestämt, men rytmen är typisk för västra och 
centrala Arnhem Land. Man startar rytmen med grundtonen på ”D” i ”dit-
ta”, sedan pressar man upp med tungan i gommen på ”i” för att få till ett 
klart och ljust ljud, därefter slår man distinkt och snabbt ned med tungan på 
”t” och vidare till ”a”. Direkt efter ”a” släpper man ned käken en liten bit för 
att få fram ytterligare en ljudförändring (mörkare). Andningen sker i anslut-
ning till ”oe” i ”mroe”. Samtidigt som ”r” i ”mroe” kan man skorra lite med 
rösten, inget rullande ”R” utan mer som när man säger ”öhh” väldigt dovt. 
Prova att spela hela rytmen ”Ditta mroe, ditta mroe, ditta mroe”. 

Rytmen kan användas i flera olika variationer, man kan exempelvis ligga 
kvar på ”a” i ”ditta” och låta tyngdpunkten på rytmen ligga just där, i text 
ser det ut ungefär så här ”dittaaa mroe”. Denna variant passar väldigt bra 
tillsammans med långsamma rytmer. 

Vid snabbar rytmer kan ”ditta” vara lika långt tidsmässigt som ”mroe”, jag 
brukar föreställa mig en cirkel, där den ena halvan är ”ditta” och den andra 
är ”mroe”. En annan vanligt förekommande variation av rytmen är att man 
använder en dubbel andning i rytmen vilket man lägger in vid ”debo” efter 
”mroe”, vilket i text ser så här ”Ditta mroe debo, ditta mroe debo”. Didjeri-
duisten i västra Arnhem Land har ofta en ganska fri roll i sitt musicerande 
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och kan följa sångmannens rytm (slagpinnar) med både dubbel och enkel 
andning, något som påminner en hel del om en jazzmusiker. I både östra och 
västra Arnhem Land följer didjeriduisten rytmen av slagpinnarna.

2. Östra Arnhem Land
Här använder man det instrument som kallas Yidaki. I öst använder man 
ofta rösten i rytmerna, samt rulland ”rrr” förstärkt med röst. Man uttalar 
orden distinkt och nästan sjunger för att förstärka rytmerna. Didjeriduisten 
i öst har oftast inte samma fria roll som i väst, utan följer strikta och förut-
bestämda mönster i rytmerna. Rytmerna kan handla om både skapelsemyter 
och vardagsberättelser. Den rytm inspirerad av öststil som vi först ska titta 
på handlar om en delfin och i rytmen hör man först delfinens rörelser och 
hoppen upp ur vattenytan.

Rytmen startar med fyra korta stötar av grundton ”dith” uppblandade 
med skorr på rösten, därefter kommer en lite längre femte stöt där man ligger 
kvar och med rösten förstärker ”Dith-dhu-dhirrl”, här hänger man kvar på 
”rr”, tillsammans med skorr på rösten. Därefter startar rytmen, ”dith-dhu 
dhirrl dhirrl” (dubbelandning) * 4 ggr, sedan kommer delfinhoppen upp ur 
ytan symboliserat av fyra sammanhängande trumpet stötar, där ljudet ald-
rig dör ut helt ”dup…dup…dup…dup. Andningen ligger hela tiden under 
”dhirrl”. 

Att man startar instrumentet med fyra korta stötar sägs enligt vissa vara 
för att påkalla förfäderna, den långa ljudstöten innan rytmen är för att för-
bereda sig mentalt och länka sig samman. Andra varianter är att mixa in 
trumpetljudet i rytmen, “dup-pu dhirrl dhirrl” eller “dup-pu dhirrl dup-pu 
dup-pu dhirrl dhirrl” Tänk på att spela med kinderna ihop (inte uppblåsta), 
ljudet blir då distinktare. Följ slagpinnarna likt en skugga. Försök när du spe-
lar öststil att spela med munnen positionerad rakt mot munstycket. Ett bra 
tips när man spelar didjeridu är att vända instrumentet mot golvet eller mot 
något hörn. Detta för att ljudvågorna ska studsa tillbaka så att man tydligt 
kan höra vad man spelar. 

Sitter man utomhus kan man använda en hink eller liknande som reso-
nans låda. Det finns flera skivor utgivna där man kan lyssna till traditio-
nella speltekniker. Djalu Gurruwiwi från östra Arnhem Land har spelat in 
två ”Teaches and play” skivor. Milkay Munungurr har släppt skivan ”Hard 
Tounge Didgeridoo”, med grundinstruktioner i hur man spelar Yidaki. Dar-
ryl Dikarrna Brown från Maningrida har spelat in en ”Mago masterclass” 
skiva. Med hjälp av dessa skivor kan du studera den traditionella musiken 
och lyssna till hur rytmerna ska låta. Samtliga skivor innehåller exempel där 
rytmerna beskrivs i ord.
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Kvinnliga restriktioner
David Blanasi och Djalu Gurruwiwi är de två viktigaste didjeriduisterna i mo-
dern tid och båda har det gemensamt att de undervisat västerländska kvinnor 
i konsten att spela didjeridu.  Kanske har någon sagt till dig att det skulle vara 
förbjudet för kvinnor att spela didjeridu? Ämnet florerar ofta på diverse dis-
kussionsforum och bland självutnämnda experter. Det är sant att aboriginska 
kvinnor inte spelar i samband med traditionella ceremonier. De aboriginska 
männen och kvinnorna har helt enkelt olika roller vid ceremonierna. När det 
är gemensamma ceremonier dansar kvinnorna oftast en speciell dans, där de 
står i en halvcirkel framför sångarna och musikerna, inuti cirkel framför män-
nen sina danser. Vid speciella kvinnoceremonier äger männen inte tillträde 
och vice versa. Förbudet gäller som sagt traditionella ceremonier, något helt 
annat gäller för det som David Blanasi kallade ”fun music”, samt för oss som 
inte tillhör den aboriginska kulturen. Både David Blanasi och Djalu Gur-
ruwiwi håller alltså isär begreppet att spela didjeridu mellan att göra det för 
nöjes skull samt för att delta i heliga ceremonier. Många män tycker att det 
är olämpligt för aboriginska kvinnor att spela på instrumentet då didjeridun 
i flera myter och skrönor är en fallossymbol. Ett svar som David Blanasi gav 
på frågan om varför aboriginska kvinnor inte spelar didjeridu var att de då 
blir så lätt gravida, ”too many babies”, dock med tillägget att han inte riktigt 
trodde på den anledningen. Det förekommer dock att aboriginska kvinnor 
provspelar instrument som de prytt med målningar. Det finns inspelningar 
där aboriginska kvinnor spelar didjeridu, bland annat från Borroloola i Östra 
Arnhem Land, inspelat år 1966. Musiken finns på Alice Moyle ś inspelningar 
till boken ”Aboriginal Sound Instrument”. 

Cheryl Birarda
Min vän Cheryl Birarda, en tjej från Vancouver i Kanada, hade stora funde-
ringar kring ämnet, hon älskar att spela både didjeridu och trummor men 
ville av respekt för aboriginerna inte bryta mot några regler. När vi nu skulle 
resa tillsammans till Australien så skulle hon få möta både Djalu Gurruwiwi 
Yidakimästaren samt Darryl Dikarrna Brown, den nye Magomästaren. Så 
här berättar Cheryl om sina tankar och känslor, inför och efter resan. 

”Jag var väl förberedd och tacksam över att jag beslutat mig för att följa 
med på resan till Australien. Jag var först inte säker på att ge mig iväg, för jag 
hade hört att kvinnor inte får lov att spela didjeridu i den aboriginska kul-
turen. På min resa till Australien skulle jag först möta The White Cockatoo 
Performing Group för att delta i en Gunbork masterclass och resa runt i Ka-
kadu och södra Arnhem Land. Därefter skulle jag resa till Garmafestivalen i 
nordöstra Arnhem Land nära Nhulunbuy. Innan jag reste hemifrån hade jag 
fått information från Garma om att jag skulle få delta i kvinnoprogrammet, 
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och inte i Djalus masterclass. Min stora passion är didjeridu och trummor, 
så tanken på att resa dit och inte få vara med om det jag älskar gjorde att jag 
tvekade. Jag fick därefter beskedet att jag eventuellt skulle få vara med och 
observera när Djalu Gurruwiwi genomförde lektionerna, fast man kunde inte 
lova något. Jag kände till att Djalu Gurruwiwi vid tidigare tillfällen hade 
undervisat kvinnor i små grupper, men nu skulle ca 20 aboriginska klangrup-
per från området i nordöst delta i festivalen och det hela kändes osäkert. Jag 
beslutade mig för att spendera pengarna och ta chansen att lära mig om den 
aboriginska kulturen, samt att inte oroa mig över Djalus kurs, får jag vara 
med, så får jag vara med resonerade jag. 

När jag anlände till Garmafestivalen blev jag lovad att få närvara för att 
observera klassen, vilket gjorde mig överlycklig. Första dagen satt vi i en halv-
cirkel framför Djalu Gurruwiwi, när han gick igenom uppropet med gruppen 
och kom till mitt namn så stoppade han upp och sade till mig han att han 
skulle lära mig hur man spelar, för jag är en vit kvinna och att jag därför inte 
lyder under samma restriktioner som de aboriginska kvinnorna. Jag var både 
lycklig och olycklig samtidigt. Jag kom på mig själv med att inte vara riktigt 
närvarande, jag tänkte på de aboriginska kvinnorna som genomförde diverse 
program med “women’s business” som flera av de vita kvinnorna som besökte 
festivalen deltog i. Det kändes som en tagg i mig och jag var inte mig själv. 
Jag gick fram till några aboriginska kvinnor och berättade att jag hade fått 
tillstånd att delta i lektionerna. 

Jag frågade vad de tyckte om saken, och de uppmuntrade mig att delta. 
Det kändes fortfarande inte helt rätt. I slutet av veckan bestämde jag mig 
för att tala med Dhangaal, Djalus syster. Det var när jag en stjärnklar kväll 
vandrade på stranden, det var nästan fullmåne när jag fick syn på henne. 
Jag hade precis tänkt på henne, och nu när jag såg henne, tänkte jag att det 
var meningen att vi skulle prata med varandra. Vi hade bara träffats ett par 
gången under veckan men när jag frågade om jag fick tala med henne så fick 
jag hennes fulla uppmärksamhet. Hon bjöd på te och vi satte oss ned, samti-
digt som jag kände att tårarna kom, förklarade jag att jag kände mig skyldig 
och respektlös. Hon såg att jag mådde dåligt och erbjöd sig att be en bön 
för mig. Detta var det viktigaste ögonblicket för mig på hela veckan. Vi gick 
över till Djalus tält, där satt hans fru och en väninna. Dhangaal förklarade 
för sin bror om mina tankar och känslor varpå de tre kvinnorna satte sig runt 
mig, de bad för mig samtidigt som Djalu Gurruwiwi spelade på sin ”Yidaki” 
rakt över mitt hjärta. Nu visste jag att det var ok, jag hade fått tillstånd och 
välsignelse att spela och njuta av ett instrument som kvinnor traditionellt inte 
spelar på. Nu förstår jag så mycket mer, först av allt så har jag varit på den 
plats där instrumentet ha sitt ursprung, för det andra så förstår jag nu ljudets 
innebörd. Det låter och känns som Australiens röda jord.” 
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Köpa, och vårda instrumentet
Några av de frågor du bör ställa till dig själv är när du ska köpa en didjeridu 
är, hur mycket får det kosta och vad vill jag få ut av mitt instrument? Vad det 
gäller priset så finns det instrument som kostar alltifrån några hundralappar 
upp till tiotusenkronor. Är du nybörjare och nyfiken på att börja spela så är 
ett vanligt pvc-rör ett bra alternativ. Plaströr kan man köpa hos den lokala 
rörmokaren och behöver inte kosta mer än några tior. Måtten bör vara ca 130 
cm lång och 4 cm i diameter. Munstycket fixar du enkelt till med lite bivax, 
har du ingen biodlare i närheten så finns detta ofta att köpa hos exempelvis 
hälsokostaffärer och säljs vanligtvis i A4 ark. Riv av en bit, i storlek som en 
bordtennisboll ungefär och mjuka upp vaxet i handen. Jag brukar använda 
en hårtork för att värma och mjuka upp bivaxet. Rulla sedan bivaxet till 
formen av en smal korv, applicera den sedan på toppen av röret och forma 
munstycket så som du vill ha det. 

Tänk på att försöka få till en plan yta samt att det sluter tätt både på ut 
och insidan mellan vaxet och instrumentet. Ett annat billigt alternativ till 
plaströr är att köpa ett bamburör eller en didjeridukopia gjord i teak från 
Indonesien, priset brukar ligga runt femhundra kronor. De här instrumen-
ten hittar man ofta på festivaler eller i så kallade alternativaffärer. Kopiorna 
från Indonesien kan ibland vara väldigt svårspelade då de ofta är slarvigt 
urholkade. Tänk dock på att det är en sak att kopiera lyxartiklar vars företag 
ägs av rika affärsmän jämfört med att kopiera de redan utnyttjade aborigi-
nernas konst och kultur. Ytterligare ett alternativ är att använda sig av den 
lokala faunan, i Norden är björk väldigt populärt då det är ett hårt trädslag. I 
Amerika använder man sig ofta av Agavekaktusen. Att det går att framställa 
högklassiga instrument av lokala träd råder det ingen tvekan om. Några av 
mina bästa instrument är gjorda i just björk. Dessa är då oftast kluvna på 
mitten, varpå de blir urholkade och sedan ihop limmade igen. Det är dock 
något visst inte bara moraliskt med både ljudet och känslan i en äkta euka-
lyptusdidjeridu som överträffar alla kopior. Hårdheten i en eukalyptusstam 
ger ett fantastiskt ljud. Om vi nu tittar på instrumenten från Australien så 
bör man ändå vara på sin vakt, marknaden är översvämmad av riktigt dåliga 
instrument. Instrument som ofta är tillverkade av turister och backpackers 
som vid fabriksliknande förhållanden använder dåligt urholkade stammar 
och målar på lite aboriginsk konst. Ofta väljer man konst från centrala Aus-
tralien så kallad ”dot painting”, något som egentligen inte alls hör hemma 
på en didjeridu eftersom man inte använt instrumentet traditionellt sett i 
dessa områden. Allt för ofta görs instrument som i princip är omöjliga att 
spela på och man räknar kallt med att turisterna inte ska märka detta och 
endast bedöma instrumentet efter hur det ser ut. I turistaffärerna kryllar det 
av sådana här instrument så mitt råd är, välj noggrant och var på din vakt, 
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spendera gärna några hundralappar extra för att få ett instrument som går att 
använda. Om du inte kan bedöma eller provspela instrumentet själv så be att 
expediten eller någon annan i omgivningen gör det åt dig. Ett bra instrument 
som du kan ha glädje av hela livet och som låter bra kostar i Australien från 
2000 kr och uppåt. 

Är man villig att spendera en sådan summa så kommer nästa fråga, vilket 
ljud tycker jag om, ljust eller mörkt. Ett kortare rör ger som regel en högre 
tonart med ljust ljud och de som är längre en dovare tonart. Tonarterna mäts 
vanligtvis i A till G, där så låga som ”a” och ”b” samt så höga som ””g är 
ganska ovanliga. 

Vill man spela snabba rytmer bör man leta efter ett instrument i tonarten 
runt F eller F#. Tycker man om lite djupare mer meditativa toner så passar ett 
instrument i tonarten C, D eller E bättre. Det finns ett antal renodlade did-
jeriduaffärer runt om i världen. Dessa drivs oftast av didjeridufantaster som 
gärna hjälper till med att välja ut ett bra instrument. I Holland finns exem-
pelvis ”Aboriginal Art & Instruments”, (http://www.aboriginalart.nl) som 
ligger i centrala Amsterdam. ”The Didgeridoo Place” som ligger i England 
(http://www.thedidgeridooplace.co.uk/). Båda erbjuder försäljning i butik 
samt via Internethandel. I Australien finns exempelvis butiken ”Didjshop” 
(http://www.didjshop.com) som har ett stort lager med instrument. Är du 
ute efter traditionella instrument så finns ”Buku Larrnggay Mulka Centre” 
(http://www.yirrkala-arts.com/) där du finner traditionella Yidaki instru-
ment. Hos ”Maningrida Arts & Culture” (http://www.maningrida.com) 
kan du köpa traditionella Mago instrument. Guan Lim säljer via hemsidan 
(http://www.ididj.com.au) traditionella instrument. 

Att köpa sitt instrument via Internet är dock ett vågspel, det är alltid bäst 
att provspela först. Fast ibland har nöden ingen lag och man måste helt en-
kelt lita på försäljaren. En av dem som hållit på längst i branschen i Sverige 
är australiensaren David Braunstahl med företaget Argana i Söderköping. I 
Australien finns det givetvis mängder av butiker, bara i Darwin i Norra Terri-
toriet finns det ett tiotal didjeridubutiker. Det finns tragiskt nog turistbutiker 
runt om i Australien som säljer didjeridukopior gjorda i teak från Indone-
sien, något som nästan känns som ett helgerån. Beger man sig in i Arnhem 
land, instrumentets ursprungsområde och besöker aboriginska byar så finns 
det nästan alltid ett Art center där man kan köpa instrument och lokala 
konstverk. Här är priserna betydligt lägre än i städerna. Att instrumenten 
som importerats från Australien blir lite dyrare på grund av alla avgifter är 
något man får räkna med. Ett kul komplement till ett eukalyptusinstrument 
är den så kallad ”didjeribone”, ett instrument som består av två eller flera 
plaströr med olika dimensioner och som man kan växla tonart med medan 
man spelar. Det finns idag många som tillverkar och säljer den här typen av 
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instrument, men det var Australiensaren Charlie McMahon som var först 
med uppfinningen och han har även försäljning på sin hemsida (www.char-
liemcmahon.com). Varje år säljs det tusentals didjeridus världen över. 

Det tråkiga är att endast 0,01 % av dessa instrument kan kallas autentiska, 
ännu tråkigare är att trots att det är en miljonindustri så får de traditionella 
ägarna av instrumentet inte se speciellt mycket av de pengar som är i omsätt-
ning. Guan Lim och iDidj i Australien har därför tagit fram ett index som 
man kan använda sig av vid sitt inköp av instrument. 

CI Index
Graderingen kallas för CI-index, ”Cultural Indications” (CI) index. Det går 
ut på att man använder en gradering från C0 till C4, där C4 är det högsta 
man kan få. ”Genuint Traditionell Aboriginsk Didjeridu” C4. Äkta kultu-
rellt instrument. 100% tillverkad och dekorerade av traditionella ägare av 
instrumentet. En traditionell ägare är de australiska aboriginer i norr som 
sedan urminnes tider tillverkat didjeridus, och vars förfäder har tillverkat 
instrumentet långt innan européerna kom till landet. Instrumenten är gjorda 
av termit urholkade eukalyptusstammar, och eller andra material som före-
kom traditionellt i området. 

Exempel på tillverkare: Djalu Gurruwiwi och David Blanasi. ”Aboriginsk 
didjeridu” C3. 100% gjord av australiska aboriginer som inte är traditionella 
ägare, (exempelvis aboriginer från Sydney, Brisbane, Alice Springs) materia-
let är termiturholkade eukalyptusstammar.  ”Aboriginal art didjeridu” C2. 
En didjeridu som är dekorerad av en australisk Aborigin men tillverkad av 
en icke Aborigin. ”Australian didjeridu” C1. Alla didjeridus tillverkade av 
australiska icke aboriginer, instrumenten är gjorda av eukalyptusstammar 
urholkade av termiter, ”Didjeridu” C0. Alla didjeridus som inte kvalificerar 
sig till ovanstående gradering, kan vara gjorda av teak, bambu, pvc, björk etc. 
Dessa instrument kan även vara tillverkade utomlands. Använd dig gärna av 
den här graderingen när du ska köpa ditt instrument.

Vårda instrumentet
Det finns en hel del att tänka på om du vill att ditt instrument ska hålla 
i många år framåt. Undvik att lämna inte ditt instrument i direkt solljus, 
värmen kan få det att spricka. Visserligen uppstår ibland sprickor naturligt 
med tiden, men solljus och kraftig kyla är inte bra för instrumentet. Får du en 
spricka i ditt instrument kan detta oftast lagas ganska enkelt. Aboriginerna 
använder för det mesta ”sugarbag” (bivax) från sina lokala bin. Man kan 
också använda trälim eller sågspån mixat med trälim.  

Ett annat tips för att förlänga livslängden på instrumentet är att täppa till 
ena änden med lite plastfolie och ett gummiband och sedan hälla i kokt lin-
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olja (en kaffekopp ungefär). Täpp därefter till andra sidan och sedan snurra 
och vänd på instrumentet så att hela ytan invändigt oljas in. Detta föryngrar 
instrumentet och skapar ett bättre och kraftigare ljud. Utsidan på sitt instru-
ment bör man låta vara ifred, speciellt om det är prytt med vacker ockrafärg. 
Charlie McMahon tipsar om att man helt enkelt ska bädda ner sitt instru-
ment när det inte används, svep in det i ett lakan och placera det i ett mörkt 
rum, exempelvis garderoben.

Marshall, Rex, Joe, Lars och Darryl. Bolkdjam 2005
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Att det är nyttigt för kroppen att spela didjeridu håller de allra flesta med 
om. Cirkulationsandningen låter diafragman och magmusklerna jobba på ett 
sätt som påminner om vissa andningsövningar inom Yogan. När man spelar 
uppstår vibrationer i kroppen, ett exempel är läpparnas vibrationer som sti-
mulerar meridianerna vilka i sin tur sänder signalerna vidare genom kroppen. 
Jag har även hört flera astmatiker och läkare som vittnat om att cirkulations-
andningen har en positiv påverkan på kroppen. Forskare i Schweiz presen-
terade i slutet av 2005 sitt resultat efter att ha undersökt 25 patienter som 
led av snarkning och sömnapné, avbrott i andningen. Hälften fick dagliga 
lektioner i didgeridoo och efter dagliga övningar på instrumentet under en 
fyra månader lång försöksperiod blev de piggare på dagen och upplevde färre 
sömnstörningar. Deras partner tyckte också att snarkningen minskade. Det 
handlar om att öva upp de övre luftvägarna genom den andningsteknik som 
krävs för att spela didgeridoo. Studien publiceras på British Medical Journals 
webbsida.

Meditation
Att meditera samtidigt som man spelar didjeridu är något många uppskat-
tar och rekommenderar. Genom att upprepa och fokusera på ett mantra 
samtidigt som man använder sig av cirkulationsandning uppnås ett starkt 
välbehag. Förutom att den fysiska aktiviteten som uppstår när man spelar 
stimulerar kroppen finns det även en annan variant av healing som sägs ha 
effekt, den så kallade ljud- och vibrationsmassagen. Vid en sådan behandling 
använder man instrumentet för att öppna upp blockerade chakra och på så 
vis frigöra energier.

Chakra 
Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra ser ut som 
ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar. Läran om chakran och 
energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner, i fjärran 
östern har man använt sig av läran i över fyratusen år. 

På frågan om aboriginerna använt didjeridu till healing får man olika svar 
beroende på vem man frågar. Aboriginerna har och har haft heliga män som 
kan hela. Vid vissa ceremonier förekom didjeridu vid healing, detta i sam-
band med att medicinmannen sjöng och talade över sin patient. Intressant 
är att Djalu Gurruwiwi den spirituelle mästaren i nordöstra Arnhem Land 
ofta inleder sina kurser med att spela för deltagarna med instrumentet riktat 

Healing & meditation
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först mot ryggen och därefter mot bröstet. Yothu Yindis ledare Mandawuy 
Yunupingu säger att man ibland använder instrumentet riktat rakt mot krop-
pen för healing. Den första vita person som berättade om detta ämne för mig 
var Gary Thomas, en australiensare som besökt Falun Folkmusik Festival 
flera gånger som kursledare. ”Tror man på instrumentets läkande kraft kan 
vad som helst hända” är Garys motto. Han anser att ljudvibrationerna är 
pillrens andliga motsvarighet. I Falun fick några av kursdeltagarna prova på 
när Gary spelade över dem och alla vittnade om att vibrationerna definitivt 
hade en påverkan på kroppen. Gary menar att sjukdomar egentligen är en 
obalans i kroppen, en obalans som ljudvibrationer ibland kan återställa. En 
ljudbehandling inleds med att personen ligger på rygg, varpå man med start 
vid ena foten spelar med små cirklar snett upp till den motsatta handen. Där-
efter ned mot bröstet och ned i andra foten, och sedan upp mot motsvarande 
hand, ungefär som ett X. Huvudet undviks alltid eftersom ljudvågorna är 
alltför kraftiga. Det kan till och med vara direkt skadligt att spela direkt mot 
huvudet. 

De olika chakrana
Instrumentet brukar hållas ca 10-20 centimeter från kroppen. Det kan vara 
skönt för den som ska behandlas att ligga på en madrass, gärna med ett lakan 
som täcker från nacken till fötterna. Detta skapar en trygghetskänsla och 
skyddar även mot saliv. Behandlingen kan inledas sittandes framför fötterna 
så att patienten känner sig bekväm med ljudet. Många väljer att börja spela 
över knäna som ofta är en känslig region. Man känner efter hur patienten 
reagerar på behandlingen och börjar sedan behandlingen av chakralinjen. 
Baschakrat som är beläget mellan benen brukar reagera kraftigt på ljudvå-
gorna. Didjeriduljudet brukar kallas jordens ljud, och det är baschakrat som 
ansvarar för överlevnad och kontakten med jorden. 

Nästa chakra är beläget ca 10-15 centimeter nedanför naveln. Detta 
chakra står för sex och lust. Frekvenserna från instrumentet har även här en 
stark påverkan och många upplever en behaglig känsla när ljudvågorna träf-
far området. 

Tredje chakrat är solarplexus, ett chakra som är starkt förbundet med värl-
den utanför. Det är från den här punkten som vi når ut och tar emot intryck 
från andra människor. Längre upp kommer hjärtats chakra, ett chakra som 
står för kärlek och känslor. Här kan starka känslor väckas till liv i samband 
med att man spelar över området.

Ovanför hjärtchakrat kommer halschakrat och nu när man närmar sig 
huvudet måste man vara extremt försiktig. Halschakrat står för kommunika-
tion och självhävdelse. Det går att spela över detta chakra, men då det är så 
nära huvudet bör man undvika det. Spela aldrig direkt över kronchakrat, håll 
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instrumentet minst en halvmeter från huvudet och fokuserar sedan därifrån 
på kronchakrat. Att spela direkt mot huvudet kan skapa irritation och andra 
obehagskänslor. Fortsätt sedan behandlingen i motsatt riktning nedåt genom 
chakralinjen. Se och känn efter hur patienten reagerar, vissa områden kräver 
mer uppmärksamhet. Ljudterapi kan ses som en ljudmassage. Vibrationerna 
kan lossa upp många blockeringar i kroppen. Spela också över händer, armar 
och ben i cirklar, händerna och fötterna är extra känsliga. 

Jag anser att det är upp till var och en avgöra om man tror på musik/ljud-
healing, det finns mig veterligen inga vetenskapliga bevis, men det kanske 
inte heller behövs? Förutom att spela direkt mot kroppen använder sig många 
av ljudet att meditera till, något som i sig är väldigt avslappnande. 

Välbalanserade Chakran sägs ge dig mer energi, ett större välbefinnande 
och allmän livsglädje. 

Alan Dargin, Gary Thomas. Falun 1998
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David Yirindilli. Åbo, Finland 2002
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