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De kaller seg Team Fantastic, og skal hjelpe
kongsbergmannen (og her fotografen) Steinar Ellingsen
med hovedoppgaven om den australske landsbygda.
Fra venstre: Ben Hall (filmskaper fra Melbourne), Eirik
Laugerud og Unn-Therese Dida Sundet. 
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Kjøtt om morran –  fett om kvelden; nattestid forandres Karrieregulvet
på Flæsketorvet til Københavns hippeste dansested.
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– Hondaen har så langt gjort en drøm-
mejobb, men i dag måtte vi stoppe og
avkjøle bensinpumpa. Fyren på ben-
sinstasjonen spylte den med en vann-
slange, og sa at denne varmen ikke var
noe problem, sier Steinar Ellingsen,
kongsberggutten som har lagt utdan-
ningen sin til Australia.

– Der sto’n, knall rød i ansiktet og
peste. Og så sa han 47 varmegrader
ikke var noe problem, ler han på den
sprakende mobillinjen.

Hondaen er tungt lastet. Fire perso-
ner og fullt camping- og produksjons-
utstyr skal fraktes på en 1.300 mil lang
ferd. Den grønne bilen gjør jobben
som fremkomstmiddel, hjem og kon-
tor. 

– Da vi kom til Darwin fikk den en
velfortjent service. Men i dag ble det
litt for varmt for enhver av oss. Vi har
kjørt 88 mil i solsteiken, innrømmer
eventyreren. 

1.300 mil For de kan trygt kalles
eventyrere, firkløveret som for tiden

AUSTRALIAS HJERTE: Steinar Ellingsen fra Kongsberg er i gang med et omfattende dokumentarprosjekt, som skal bli masteroppgave i journalistikk. Her foran Uluru, eller tidligere Ayers Rock. FOTO: STEINAR ELLINGSEN

Australia rundt på 80 dager
Mens Nicole Kidman vil vise
verden Australia på kinolerretet,
vil Steinar Ellingsen fra
Kongsberg dokumentere hvordan
virkeligheten arter seg i landet
Down Under – fra en Honda CR-V.



kaller en grønn Honda CR-V 1997-mo-
dell sitt «hjem». I løpet av 80 dager
skal Steinar Ellingsen, Unn-Therese
Dida Sundet, Eirik Langerud (alle fra
Kongsberg) og Ben Hall fra Melbour-
ne kjøre i den australske «bushen».
Målet? En masteroppgave i journalis-
tikk.  

– Dette er en ungdomsdrøm som går
i oppfyllelse, og det er en eventyrek-
spedisjon for oss alle. Men utgangs-
punktet for turen er masteroppgaven
min i journalistikk – som blir oppgra-
dert til en doktorgrad neste år – der-
som universitetet forlenger stipen-
dene mine, forteller Steinar, som for
mange i Numedal og Kongsberg blant
annet er kjent som skribent i Laagen-
dalsposten. I løpet av julen og denne
uken har vi vært i kontakt med Stei-
nar, både via e-post og telefon. For
ofte finnes det ikke mobildekning der
ute i den glovarme ørkenen.

Steinar har bodd i Melbourne i fem
år, men har reist lite utenfor staten
Victoria – med unntak av noen turer til

Sydney og en bilferie på «McDonalds-
stripa» fra Brisbane til Melbourne. Et-
ter noen måneders opphold hjemme
på Kongsberg reiste han tilbake til
Melbourne for et år siden. Da hadde
han store planer om en litt snodig ho-
vedoppgave med hjelp av mobilen.

– Like etter jeg kom tilbake gjorde
jeg en helomvending. I utgangspunk-
tet skulle jeg gjøre en novellesamling
basert på SMS, men nå er det fullt fo-
kus på journalistikk, forteller han. 

Og dette fokuset er rettet mot små-
samfunn i Australia, eller personer og
personligheter i spesielle typer sam-
funn – stort sett utenfor de store by-
ene. 

Godt dokumentert – Til å være et så
utrolig stort land, har Australia en li-
ten befolkning. Rundt 90 prosent av
befolkningen på nesten 22 millioner
bor i de store byene. Det er avsindige
avstander mellom småbyer og lands-
byer.

Og det er dette livet Steinar vil feste

til tekst, bilder, video og internett. Alt
en moderne journalist etter hvert må
beherske. For å få et godt innblikk i li-
vet på landet og i den berømte «bus-
hen» i Australia velger han derfor å
kjøre i overkant av 13.000 kilometer i
løpet av 80 dager.

– Masterprosjektet mitt er et forsøk
på å dekke reisen fullt og helt,
gjennom å ta i bruk alle mulige jour-
nalistiske former, forteller Steinar i en
e-post, og linker til nettside med ny-
hetsartikler, features, fotoserier, så-
kalte vodcasts og podkasts – i tillegg
til blogger underveis. 

– Endepunktet for hovedoppgaven
min er en bok. I tillegg har jeg med en
uavhengig filmskaper, Ben Hall fra
Melbourne, og sammen lager vi en do-
kumentar om turen vår og researchen
min. Planen er å lage en dokumentar-
serie i fem deler. 

Steinar og Ben kommer til å ha en 20-
25 minutters pilot klar innen 15. febru-
ar, og 17. februar reiser de til Adelaide
for å delta på Adelaide International

Documentary Conference, der de hå-
per å få solgt produksjonen.

– Jada, vi er ambisiøse. Vi prøver å
gjøre en timanns jobb på en fjerdedel
av tida, tilnærma uten finansiering. I
tillegg til alt det andre arbeidet det
innebærer å gjøre en potensiell dok-
torgrad, samt å reise så langt på så
kort tid. Men vi hadde ikke gjort dette
med mindre vi mente det var mulig,
sier han. 

På grunn av de stramme tidsram-
mene, og ikke minst den allerede tynn-
slitte økonomien, vil dokumentaren
nødvendigvis fokusere en del på selve
prosessen. Vi jobber for tiden mot na-
sjonalkringasteren ABC, og lokalradio
langs reiseruta for å prøve å få fram
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FOTO: STEINAR ELLINGSEN

dt på 80 dager

DEVIL’S MARBLES: Gigantiske steiner, litt nord for Wycliffe Wells.
FOTO: STEINAR ELLINGSEN 

COOBER PEDY: En gruvetruck ønsker deg velkommen til verdens opal-
hovedstad. FOTO: STEINAR ELLINGSEN

UFO: Steinar intervjuer Russel Perry, manager ved Wycliffe Wells Caravan
Park - Australias UFO-hovedstad. Russel sier han fortsatt er skeptisk, men på
det året han har jobbet på plassen, mener han å ha sett UFO minst fem ganger.
Siste var fire dager før Steinar ankom. FOTO: UNN-THERESE SUNDET

AUSTRALIAJUL: Julen ble tilbrakt for det meste i bilen. Reisefølget kjørte
over 200 mil på tre dager fra Darwin til Broome. FOTO: STEINAR ELLINGSEN

Fortsettelse 
på neste side



nettsiden først og fremst mens vi er
underveis. 

Firkløver Også Unn-Therese og Eirik
hjelper til med dokumentar-maratho-
net. De gjør ifølge Steinar Ellingsen
en formidabel innsats som resear-
chassistenter. Eirik studerer språk på
Blindern og har vært på Steinars stu-
diested La Trobe University ett se-
mester på utveksling. Han hopper av
turen i Perth 20. januar, og setter kurs
tilbake til den norske vinteren. 

Laagendalsposten har tidligere skre-
vet om Unn-Therese som fotokunst-
ner, og hun har også sitt eget lille pro-
sjekt ved siden av: en ny serie natt-
fotografier under arbeidstittelen «De
døde fuglers sang». 

– Jeg tror de overordnede profesjo-
nelle målene er noe vi alle er innfor-
stått med. Det er hovedoppgave først
for min del, deretter dokumentar, sier
Steinar, som sammen med de andre
gutta barberte av seg alt hår og
skjegg. 

– Det skal ikke røres før vi er tilbake
i Melbourne. Unn-Therese tar portret-
ter av oss alle hver dag, noe skal bru-
kes til en utstilling neste år.

Krevende tur Reisefølget startet i no-
vember da de dro til Taradale i Victo-
ria og campet på grensa til en nasjo-
nalpark for å teste litt utstyr, og sjek-
ke om de hadde husket på alt før rei-
sen videre. Deretter gikk ferden

nordover mot Darwin, helt nord i lan-
det. Så gikk ferden vestover, og de
skal mer eller mindre følge hele kyst-
linjen tilbake til Melbourne. 

Mandag var dagen da de måtte kjøle
ned Hondaen. Da hadde de vært og
sett sjøskilpadder klekkes på en
strand i nærheten av Port Hedland på
nordvestkysten. Skilpaddene legger
egg hvert 4. år, og bare ett av 1.000
egg blir til voksne skilpadder.

– Selv om bestanden foreløpig er
god, så er den på en såkalt «watch-lis-
te». Det er stor interesse når de kom-
mer inn til kysten for å legge eggene.
Mens vi var der ble det klekket to små
skilpadder, som med en gang karret
seg til sjøen. Den ene ble spist av en
blekksprut med en gang den nådde
vann. Bra bilder for oss, men det falt
en entusiast tungt for brystet, små-
flirer Steinar på telefon.

Han er litt lettere til sinns når vi
snakker med han. De har nådd Carn-
narvon på vestkysten. Det er ti grader
«kaldere» og kystbrisen letter på he-
ten.

– Dette har vist seg temmelig kre-
vende, i og med at vi sjelden har mu-
lighet til å tilbringe mer enn to-tre da-
ger på hver plass. Noen ganger føler
vi oss som japanske turister som
henger ut av bilvinduet og tar bilder i
forbifarten.

Og det er tiden det skorter på. For
Steinar innrømmer at de skulle vært
mye lenger på hvert sted for å bli bed-

re kjent med folk. Noen har sagt de
burde holdt av et år for å gjennomføre
turen skikkelig.

– Men nå har vi gjennomført 2/3 av
distansen på 1/3 av tiden. Det hardeste
strekket blir nok over Nullarbor
Plains, som er rundt 200 mil rett fram
gjennom ørken mellom Perth og Ade-
laide. Vi har merket av en del småsam-
funn på reiseruta, men vi prøver så
godt vi kan å plukke opp saker under-
veis. 

Kulturelle koder Turfarerne har opp-
levd Australia i flere år allerede, men
har for det meste vært i storbyene.

– Har de fått et annet inntrykk av
landet nå?

– Ja, vi har fått oss et kultursjokk på
turen. Jeg tror ikke det går an å si at
Australia eller australiere er på den
ene eller andre måten. Det er for store
avstander mellom de store byene, og
tettstedene og landsbyene imellom er
små og like forskjellige som enkelt-
personene som bor der –   stort sett.

I Melbourne og Sydney skryter folk
av å være «australske». I Adelaide er
det viktig å være «SØR-australsk». I
Alice Springs kaller folk seg «Centra-
lians» i stedet for Australians. Og det
er mange kulturelle koder som ligger
til grunn for de forskjellige definisjo-
nene. 

– Oppfattelsen australierne selv har
av landet sitt er også minst like for-
skjellige. Mange har rista på hodet når

jeg har sagt at vi skal kjøre så langt,
fordi de mener alle landsbyene er
prikk like. Ørkenen rundt er grusomt
varm og kjedelig –   alt ser likt ut. Det-
te må jeg si meg fullstendig uenig i.
Jeg er mer oppgitt fordi jeg ikke har
tid til å ta alt inn, mener Steinar. 

Fascinerende ørken – Ørkenen i Aus-
tralia er spesielt fascinerende –  og
veldig annerledes enn jeg hadde fore-
stilt meg. Tidvis er sanden faktisk så
rødt som man ofte ser på postkort.
Men det er lite fullstendig naken ør-
ken. Det er grønt og frodig overalt,
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IKKE AKKURAT RUDOLF: Julaften ble feiret
sammen med krokodiller i Darwin.

FOTO: STEINAR ELLINGSEN

PYTONSLANGE: Unn-Therese Dida Sundet ble
kjent med slanger i Alice Springs.

FOTO: STEINAR ELLINGSEN

REPTILSENTER: I Alice Springs fikk Steinar Ellingsen fra Kongsberg nærkontakt med spennende
«lizards». FOTO: UNN-THERESE SUNDET

Fortsettelse 
fra forrige side

Australia rundt 
på 80 dager



som det perfekte motstykket til det
norske snaufjellet –  bare stappfullt
av små, ofte ganske søte ting, som kan
ta livet av deg i løpet av kort tid. For-
holdsregler er viktig i outbacken...

Noen steder man kommer til er ty-
piske søvnige, men vennlige landsbyg-
der, andre har flust av historie og et
stort kulturliv. Enkelte små lommer er
temmelig røffe, noen fulle av krimi-
nelle på flukt.

– Og disse, har vi blitt advart, er ge-
nerelt veldig lite interessert i å se en
nordmann entre puben med et kame-
rateam på slep, sier Steinar.

Et godt eksempel på en pussig liten
ørkenlandsby er Coober Pedy, verdens
opalhovedstad, i Sør-Australia. Navnet
Coober Pedy er en anglisert versjon
av et aboriginsk uttrykk for «hvit
mann i et hull.» De fleste fastboende i
Coober Pedy har gravd husene sine
ned i bakken for å takle opp imot 50
grader om sommeren. Dette skaper en
veldig tilbaketrukket livsstil, der folk
liker å holde seg for seg selv.

Steinar forteller at det er en del opp-
styr på grunn av såkalt «nightshif-
ting», når uvedkommende sniker seg
inn i gruvene og stjeler opaler på nat-
ten. Så gruveeierne er totalt uinteres-
sert i å snakke om gruvedriften. 

– I hvert fall fram til de har fått
pengene for funnet og kjøpt seg et
nytt strandhus eller en ny bil. Den for-
holdsvis korte historien til Coober
Pedy er minst like røff som «Deadwo-
od». Det ligger utallige lik på bunnen
av de over en million gruvesjaktene
som omringer byen.

– Coober Pedy er nok den sprøeste
plassen jeg noen gang har vært på.
Gruvearbeid og prøveboring etter
jern – og uran, noe som virker litt
hysj-hysj – virker til å ha absolutt før-
sterett. Deretter kommer turisme - og
så kommer lokalbefolkningen. Mange
vil kanskje være uenig i den beskri-

velsen, men sånn virket det på meg. Vi
hadde vanskelig for å finne folk å pra-
te med der, og endte opp med å inter-
vjue en kommuneansatt om hvorfor
det virker så vanskelig for uavhengig
media å få noen å snakke med.

Sky urbefolkning Ellers hadde de
forventet seg mye annet, spesielt i
fattigere strøk. 

– Gjennom media i Australia blir nok
urbefolkningen Aboriginerne til dels
fremstilt mer negativt enn det kan-
skje er i virkeligheten. Men samtidig
er det uten tvil mye elendighet blant
aboriginene. Dette er en veldig van-
skelig og touchy sak i Australia. Et or-
dentlig mangehodet monster.

– Jeg har faktisk måttet skrive
under på flere papirer i løfte til uni-
versitetet om at jeg ikke skal gjøre
noe på innfødte samfunn, eller perso-
ner. Det er noe jeg veldig gjerne skul-
le ha gjort. Men, temaet er så touchy
at det virker som om både myndighe-
ter og universiteter helst ser at man
overser det. De typiske nyhetsover-
skriftene som handler om aboriginere
forteller om håpløse helsetilstander,
alkoholisme, bensinsniffing, vold og
annen elendighet.

Tidligere i år serverte som kjent den
nyvalgte statsministeren Kevin Rudd
en offentlig unnskyldning til urbefolk-
ningen, og de såkalte «stjålne genera-
sjonene.» Men, det er liten tvil om at
myndighetene må gjøre veldig mye
mer enn å stå fram med en tom, of-
fentlig unnskyldning for 200 år med
tortur og undertrykkelse. 

– Samtidig er det forståelig at det
for regjeringen er en vanskelig situa-
sjon å håndtere, mest på grunn av
manglende kunnskap og innsikt. Det
er ikke mer enn 40 år siden Whitlam-
regjeringen ga den første aboriginer-
stammen eierrett på landet sitt i Wave
Hill i Northern Territory, og «White-

Australia»-policyen ble opphevet. Inn-
til da ble det gjort særdeles lite for å
forstå de innfødte. Før det ble de ikke
engang talt og regnet som en del av
den australske befolkningen.

– Deler av problemet ligger nok
også i at urbefolkningen har så utroli-
ge store kulturelle forskjeller innad.
De deler blant annet på flere hundre
forskjellige språk og dialekter, og dis-
se forstår hverandre nødvendigvis
ikke. I dag er store deler av innlands-
områdene ved lov forbeholdt aborigi-
nere, og du må ha offisielle tillatelser
for å kunne reise igjennom disse. Det
har ikke vi. Men, selvfølgelig, om vi
blir invitert inn så reiser vi. Noen
samfunn er åpne for turister, men de
er ikke vi i utgangspunktet så interes-
sert i, sier Steinar, som har opplevd å
ikke føle seg særlig velkommen på en
bensinstasjon.

– Da fikk vi virkelig føle at vi var de
eneste hvite. Det ble helt stille og vi
følte oss ganske beglodd.

Dyr tur For de fire australiafarerne
virket det som om tre måneder var
nok tid for sin planlagte tur. Men er-
farne reisende Down Under rister
visst bare på hodet.

– For oss som ikke har reist på denne
måten, så er tre måneder veldig lenge.
Men, andre reisende rister på hodet av
oss når vi sier vi skal gjøre alt dette på
tre måneder. Det virker vanlig å bruke
minst dobbelt så lang tid på å ta denne
turen, for å rekke å få med seg ting,
forteller Steinar.

Og det er absolutt en kostbar tur,
selv om den gjennomføres på et abso-
lutt minimumsbudsjett. Likevel er det
totale budsjettet for Steinars del på
rundt 150.000 norske kroner.

– Jeg har fått et reisestipend fra uni-
versitetet, men dette dekker så vidt
bensinpenger. Det resterende, rundt
85 prosent av totalsummen er dekket

av lån. Forhåpentlig lar det seg gjøre å
få litt hjelp til å betale tilbake dette i
fremtiden... 

– Men tåler den stakkars Hondaen
dette? 

– Hondaen har så langt, etter ca. 5000
kilometer, gjort en drømmejobb. Den
er tungt lasta, med fire personer med
fullt camping- og produksjonsutstyr.
Bilen gjør jobben som fremkomstmid-
del, hjem og kontor. Når vi kommer til
Darwin skal den få en velfortjent ser-
vice, konstaterer Steinar. 

Nå har de både julen og nyttårsaften
bak seg, i stekende sommervarme.
For det er jo motsatte årstider på an-
dre siden av jorden. Firkløveret tok
«ferie» mellom jul og nyttår, på strek-
ningen mellom Darwin og Broome. 

Eventyrerne var mesteparten av ju-
len i Kununurra, som for øvrig var
innspillingssted for Baz Luhrmans
ferske film «Australia». Nyttår ble fei-
ret på beachen i Broome, men nå er
det dokumentarjobbingen og hoved-
oppgaven som igjen vil ta all deres tid.

– Ja, også skal vi innom Kakadu –
hjemmet til Crocodile Dundee, fort-
setter Steinar, en uttalelse han helst
vil ta tilbake.

– Auda... trodde jeg skulle klare å
unngå den referansen. Men det viste
seg visst litt vanskelig...
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| EIGIL KITTANG RAMSTAD

NYTTÅRSAFTEN: Mens vi feiret det nye året med iskalde minusgrader, var temperaturen noe helt annet i Broome: 39 grader og 90%
luftfuktighet. Eirik Laugerud fra Kongsberg sitter bak Xenon Ellis fra Melbourne. FOTO: STEINAR ELLINGSEN

FAKTA

! Steinar Ellingsen, Unn-Therese Dida 
Sundet, Eirik Langerud (alle fra 
Kongsberg) og Ben Hall fra Melbourne 
reiser drøyt 1.300 mil for å dokumentere
hverdagslivet i den øde, australske 
landsbygden. 

! Utgangspunktet er Steinars master-
oppgave i journalistikk. Alle former for
medieformer skal brukes, både tekst,
foto, lyd og video.

! Følg reisen på nettsiden 
www.theinlandsea.com.au. Der kan du
blant annet se «Fear and Loathing in 
Coober Pedy», og en historie om hvordan
de ble jagd av motorsykler gjennom 
ørkenen på natta i Coober Pedy.

! Turen går praktisk talt rundt hele 
Australia, selv om de dropper østkysten
denne gangen. Det ville vært umulig
å gjennomføre på den tida de har til 
rådighet.

! Følg også Unn-Thereses betraktninger 
om turen på hennes reiseblogg: 
teamfantasticdoesaustralia.blogspot.com


