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explorer
“bli den förändring du söker i världen”
gandhi

Afﬁscher på Sydneys
ﬂygplats varnar: “We
ﬁnd - you’re ﬁned”
och syftar på införselförbudet på en mängd
varor. Våra ayuruvediska örter sågs inte
som något större hot
men vår vietnamesiska matsäck ﬁck permanent inreseförbud.
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I Australian Capital
Territory har man lagt
till en extra helgdag
för att ﬁra Canberras
födelsedag. De ﬂesta
verkar dock utnyttja
långhelgen till annat.
Staden töms och vägen till kusten fylls av
helglediga stadsbor.

I Sydney använder
man den fysiska
miljön som ett nöjesfält. Den 130 m höga
Harbour Bridge kan
bestigas och i vattnet
nedanför erbjuds
turer på racerbåtar.
Om monorailen är
stadens spöktåg är
ännu oklart, det råder
delade meningar.

På besök i staden som tog ut
en dags semester
Under vår första australienvecka besöker vi
Sydney och några sovande kuststäder. Vi tar
oss runt i vänstertraﬁkens land i en hyrbil där
blinker- och vindrutetorkarspaken sitter lite
tvärtom. GPS-navigatorn “Road Angel” guidar
oss vidare fram till huvudstaden Canberra.
Äntligen anländer vi till ett land där man kan
ta sig fram till fots! “It’s just around the corner” kan på australiensiska mycket väl betyda
ett gångavstånd på minst 1 km. I Sydney är
tunnelbana, färja, buss, taxi och monorail
bekväma alternativ när gångavståndet blir
alltför stort. Hurra för biloberoendet i staden!
I Canberra erbjuds en möjlighet att studera
en “påhittad” stad. Australien behövde
en huvudstad och 1912 blev det slutligen
amerikanen Grifﬁns planförslag som segrade
över de övriga ca 130 planförslagen. Grifﬁns
planidé och ideal lever ännu kvar och staden
utvecklas och förändras i takt med samtiden.
Synd bara att Canberra passar på att ta ledigt
när vi för en gångs skull har vägarna förbi.

I centrala Sydney har man smugit in en monorail
i gaturummet som tar förvånansvärt lite plats på
marken. Tåget susar tyst fram längs med husfasaderna och vid korsningen Pitt str. - Market str. genar det
genom hushörnet; inne i huset ﬁnns hållplatsen. Turtätheten är hög men man kan bara resa i en riktning
och linjesträckningen fungerar tyvärr inte lika bra för
arbetspendlaren som för turisten. Bra försök dock.

N ä s ta v e c k a . . .
Vi hämtar ut en “camper van” i Sydney och ger oss
ut på ett 3000 km långt äventyr längs ostkusten!

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

