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Det bumper godt i sæderne i vo-
res firhjulstrækkerbus. Vejen er
rød, sandet og støvet, og røde
klipper stikker op som riller eller
små toppe, så vores turleder
Russell har brug for al sin erfa-
ring i at køre lastbil. Vi er 11 au-
straliere og to danskere. Vi kører
i Kimberley-vildmarken og er på
eventyr 11 dage gennem dette
urgamle landskab, som australi-
erne kalder kontinentets sidste
pionerland. 

Vi bor i komfortable telte, på
kvægstation og to gange på ho-
tel, og vi sover alle nætter i en
god seng. Der er eget bad og 
toilet på turen bortset fra to
overnatninger, så vi har husket
lommelygten, hvis vi skal ud i
outbacken om natten.

Her er alt anderledes end
hjemme på Fyn. Derfor er vi her,
og det er en formidabel tur om-
givet af vild, barsk natur og
interessante australiere med en
fin humor. 

Vi følger Gibb River Road, en
gammel kvægvej på 660 km i det
nordvestlige Australien. Alle si-
deveje er også jordveje og endnu
mere ujævne, men vi lærer hur-
tigt at hoppe og gynge med bum-
pene. Det er slutningen af maj
kort efter regntiden, og der har
været to cykloner for nylig, så
der er meget vand i floderne og
vandfaldene, og både de spredte
eukalyp-tustræer, krattet og spi-
nifex-græsset har farve. 

Godt, vi ikke har valgt at køre
selv, for det er ikke sådan lige at
køre gennem de floder, vi passe-
rer. Australierne anbefaler, at
man først tjekker vandets dybde,
men det kan være vanskeligt
mange steder, for der er også
saltvandskrokodiller. Desuden
skal man kunne reparere sin bil
og i det hele taget være vant til at
køre firhjulstrækker i outbacken.

80 km til postkassen
Vi er drejet af fra Gibb River 
Road for at besøge Mornington
Wildlife Sanctuary, et eneståen-
de naturområde i det
centrale Kimberley
på 3000 km² ejet af
Australian Wildlife
Conservancy, som er
en non-profit orga-
nisation, der her ar-
bejder for at redde
Kimberleys natur og
dyreliv. 

Vi får vores eget
safaritelt ned til An-
nie Creek, hvor vi
har mulighed for at
se ferskvandskroko-
diller, sjældne fugle og spænden-
de planter og træer. 

Teltet er et stort, flot safaritelt

Kimberley er Australiens sidste
pionerland. Læs her, hvordan 
Jette og Keld Hedal Nielsen fra
Bellinge fik storslåede oplevelser
i den australske vildmark
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Billederne i rækkefølge.
Herover: På vandretur i
det sydlige Bungle
Bungle.
Øverst til venstre:
Pentecost River kan
være lusket. Går det at
køre igennem? Er der
krokodiller i dag? 
I midten: KBB -
Kimberley Beef Burger.
Enestående burger midt
i outbacken.
Øverst til højre: Det
sjældne boabtræ er et
ikon for Kimberley. Kun
her og i Afrika vokser
dette "flasketræ", som
kan blive 500-1000 år.
Det blev undertiden
brugt som fængsel for
aboriginals for 100 år
siden.
Det store billede:
Echidna Chasm i det
nordlige Bungle Bungle.
Når solen står højest på
himlen, er farvespillet
fantastisk op gennem
den tårnhøje kløft. Vi
ser alle nuancer af
jordfarver fra ægte
rustrød til kridhvid
sandsten.
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Godt nytår!
Tak for året der gik

og på gensyn i 2007!
NB! Nyt program 8. januar!


