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I slutet av året 2005 hade min son Pär-Johan som flyttat till Australien inbjudit mig att besöka 

honom. Han har bott där snart två år, så jag längtade verkligen att se hur han funnit sig till rätta i 

den främmande världsdelen. Jag ville naturligtvis se hur han bor, men också lära känna hans nya 

land. 

 

Australien är en stor kontinent. Om man lägger Europas karta ovanpå Australien så är Australien 

en hel del större. I en del turistaffärer sålde man kartor med olika länder i Europa inlagda på 

Australiens karta, just för att visa hur stort Australien är. Ibland visar man en karta över hela 

världen med Australien i mitten. Det ser ganska märkvärdigt ut med en karta där Europas länder 

ligger i kanten för att inte tala om Sverige som ligger just vid marginalen. 

 

Australien är ett Nytt Land om man bara räknar den tid då de vita har bott där. Nederländarna var 

de första som kom redan på 1600-talet och de besökte framför allt västra sidan av kontinenten. 

Vlamingh landade vid Swan River, där sedan Perth grundades och växte till en miljonstad. 

Vlamingh gav namn till floden ”Swan River” och han står nu staty i en park vid flodstranden och 

betraktar fortfarande de svarta svanar som givit floden dess namn. I parken finns inte bara svarta 

svanar utan också pelikaner, ibiz-fåglar och många andra sorter som jag inte känner till namnet på. 

En annan nederländare, kapten Tasman, gav sitt namn till ön Tasmanien vid kontinentens 

sydostkust.  

 

Under de två följande århundradena anlände britterna. Flera av dem var upptäcktsresande eller 

kommendanter, som skulle styra och hålla ordning i landet. Senare kom ”convicts” de som fått till 

straff att sändas iväg från sitt land för olika smärre förseelser, t ex stöld av en kyckling eller ett 

bröd. Staden Fremantle är känt för sitt jättelika fängelse, som dominerar staden som en gammal 

fästning. Ofta fick fångarna själva bygga upp sitt fängelse. Senare visade det sig att man också 

behövde vägar, broar och handelshus i landet. Under dagarna arbetade fångarna med att bygga det. 

Nätterna fick de tillbringa i sina eländiga fängelseceller. Det första fängelset i Fremantle var ”Det 

Runda Huset” som snabbt visade sig alltför litet för alla fångar som anlände. Fångarna måste bygga 

en tunnel under klippan, som det gamla fängelset ligger på, så att man lättare kunde frakta de varor 

in till staden, som anlände med skeppen från Storbritannien.  

 

Fremantle är nu hamnstad till Perth. Man började bygga den vid mitten av 1800-talet. Gatorna 

kantas av vackra trähus i två våningar. Många av dem är dekorerade med årtal och ägarens namn. 

Nu är gatorna mellan dessa vackra trähus fulla av kaféer och små restauranger. Men ”över 

alltihopa” vakar fängelset som en tung grå fästning. 

 

Många städer, byar och gator bär namn efter de personer som var de första som anlände dit. Perth 

har sitt namn efter Kapten Perth, som kanske kom från Skottland. Många gator bär namnet Stirling. 

Det var han som grundade staden 1829. Han står staty på en av gatorna, en kort herre som ser 

riktigt bra ut. Australiensarna intresserar sig mycket för sin historia och har satt upp 

informationstexter om vad som hänt på alla möjliga platser. Det var något som intresserade mig 

mycket och jag läste så mycket jag bara hann. Men naturligtvis är det bara en liten del av allt som 

kan finnas med i detta ”brev”. 

 



I Perth finns ett intressant folklivsmuseum, där man kan studera hur de första immigranterna 

bodde. Först bodde de i enkla hyddor och senare i lite bättre hyddor med kanske ett rum och kök. 

Efter några årtionden byggde man handelshus, fabriker och teatrar. Det var livliga 

handelsförbindelser mellan Det Nya Landet och Europa. Under de sista årtiondena på 1800-talet 

och fram till 1920-30-talen byggde man många ”viktorianska” hus vackert dekorerade med byggår 

och ägarnamn ”Morton Building 1898”. På senare år har man byggt många skyskrapor och centrum 

består av många sådana som ger olika intryck beroende från vilket håll man ser dem. De är byggda 

på stränderna till Swan River och är omgivna av många parker och cykelbanor. Förutom de höga 

husen i centrum är Perth en trädgårdsstad och är uppdelad i många stadsdelar. Pär-Johan och Allan 

bor i stadsdelen Manning. Staden domineras av de två floderna Swan River och Canning River som 

rinner in i Swan River. Båda floderna slingrar sig genom staden, som verkligen är en grön stad med 

en mängd parker, cykelvägar och snabba cyklister. I en krök av floden fann vi en av aborigenernas 

”heliga platser” med upprättstående stenar som kallas ”totem”. Varje sten var tillägnad sin gud och 

man kände sig verkligen fylld av andakt och helighet, när man stod vid de höga gamla träden, den 

breda slingrande floden och totemstenarna. 

 

Bell Tower är ett torn på flodstranden med ett stort klockspel med 38 klockor, som ljuder över 

staden och floden. Flera av klockorna kommer från kyrkan Saint Martin on the Field i London. 

Man kan se att man ringer i klockorna med handkraft när man går ner genom tornet och njuter av 

musiken. University of Western Australia är också beläget på stranden av Swan River. Det ger en 

en föreställning av att komma till ett medeltida kloster med skuggande kollonader. Men i 

verkligheten är universitetet inte ens hundra år gammalt. Man undervisar 18.000 studenter. Många 

utländska studenter studerar vid olika universitet i Australien. Detta ger inkomster till landet 

eftersom studenterna måste betala för studierna. Intill universitetet ligger Kings Park, en väldigt 

stor park, nästan en skog. Där har man bevarat ursprunglig vegetation på en stor del av området. 

Man kan vandra genom ”Outback” med sin naturliga vegetation, buskar och stora träd. En del av 

parken är Botanisk trädgård med underbara blommor. Det finns en blomplanta som heter 

”kängurufot”. Blommorna ser verkligen ut som undersidan av en kängurufot och den är symbol för 

Western Australia. Ett högt torn DNA-tornet är byggt i form av DNA koden och den hedrar två 

australiensiska nobelpristagare i medicin. 

I centrum av Perth finns ett torg omgivet av affärer och det gamla posthuset. Det heter Forrest 

Chase och har namn efter det första statsministern i Western Australia. Stadens kyrkor och 

katedraler ser väldigt engelska ut. 

 

Huset i Manning där jag bodde under tre veckor är stort, praktiskt inrett med en vacker trädgård 

full av blommor och träd; citronträd, mandarinträd, mullbärsträd. I trädgården bakom huset som är 

väl dold för omvärlden finns en bassäng med 25-gradigt vatten. Härligt att simma i den medan man 

njuter av blommorna och träden och lyssnar på alla märkliga fåglars läten. Alla fåglar ser 

annorlunda ut än här t o m skator och blåmesar har sina färger på andra ställen än hos oss. På 

söndagen hade pojkarna ordnat BBQ (grillfest) för sina vänner för att jag skulle få träffa dem. Det 

var mycket roligt. 

 

En dag cyklade Pär-Johan och jag på en liten ö utanför Fremantle. Det var en sandö. Man såg 

dynerna som berg och dalar även om vägarna var asfalterade. Vi cyklade upp och ner för ganska 

branta kullar. Jag cyklade på en pojkcykel, som hade handbroms och en massa växlar, något som 

jag aldrig använt. Dessutom skulle man cykla på vänstra sidan. Jag lyckades cykla 25 km och 

kände mig riktigt stolt. Vi lunchade på en sandstrand vid havet i sällskap med ibiz-fåglar, 

pelikaner, ödlor och t o m en orm, som man sade kunde vara giftig. När vi gick tillbaka till 



cyklarna såg vi ”quokkas”, små djur som ön fått sitt namn efter ”Rottnest Island”.De vita som kom 

dit trodde det var stora råttor, för de liknade råttor, men desssa var mycket ”gulligare”.  

 

Några dagar senare gjorde vi en lång flerdags-utfärd söderut till kylan. Alla uppmanade mig: ”Tag 

med varma kläder!” Ni följde kusten söderut på väldigt bra, breda vägar genom trakter där man 

ämnar bygga nya städer. Vi stannade över natten hos vänner till Pär-Johan och Allan. De bor i en 

liten by som heter Quindalup, ett namn som betyder ”små kängururs vattenhål”. Slutet på namnet –

up betyder vattenhål. Väldigt många namn slutar på det. Vännerna har ett väldigt vackert, artistiskt 

hus. En av dem var konstnär. Huset ligger vid en liten flod, som liknar min flod. Vi gick till havet, 

som inte var kallare än att man kunde ta en promenad i det mycket klara vattnet i Indiska Oceanen. 

Vi ser pelikaner, stora maneter och olika sorters måsar som skriker i luften över oss. Medan 

skymningen faller kör vi med bilen till ängar där vi ser hundratals kängurur. Några ser ut som om 

de sitter och väntar på oss, några hoppar runt, några betar, några bär sin unge i säcken på magen. 

En verklig känguruföreställning medan mörkret föll omkring oss. 

 

Nästa dag reste vi runt i trakten som var mycket fruktbar kalkgrund. Vi besökte Margaret River där 

många vinodlingar breder ut sig. Australien verkar bli den nya ”vinodlaren”. Vi stannade på flera 

ställen för vinprovning. Man hade ofta ordnat trevliga små lokaler med konstutställningar, även 

aboriginsk konst. På ett ställe fanns det inte bara vin utan man bjöd också på ost. Man kunde t o m 

köpa vin och ost och äta där som i en liten restaurang. Mellan de gröna kullarna breder olika sorters 

odlingar ut sig. Alla vägar som slingrar sig mellan fält och vinodlingar är asfalterade och väldigt 

bra att köra på. 

 

På kvällen innan det var tid att gå till sängs i det trevliga huset gick vi ut i trädgården i mörkret för 

att se på alla stjärnor t ex Karlavagnen, Orions bälte och andra. Södra Korset gömde sig bakom 

träden. Vi försökte få syn på "possum" som skulle finnas där, men de ville inte heller visa sig. På 

morgonen fortsatte vi söderut och man varnade oss återigen för kölden. Vi kom till stora skogar 

med jättehöga träd, ibland stora fält med buskar som just då blommade med färgsprakande 

blommor, gula, röda, några hängde ner, andra stod upp som stora borstar. Några såg ut som stora 

flaskborstar, andra hade vita lock över sig innan de slog ut. Träden blommade också. 

Pepparmyntträden var översållade av vita blommor som doftade starkt. De flesta träd var någon 

sort av eukalyptusträd. Många träd var väldigt höga. På en sort var det massor av nya blad och även 

blommor i toppen. När solen sken på dem var det som om ett gyllene täcke låg över hela skogen. 

Några träd växte liksom i olika våningar med en liten trädbukett överst på toppen. 

 

Det finns en mängd nationalparker. Man kunde köra med bil eller vandra genom dem. Vi körde 

genom en skog med väldigt höga träd, raka stammar, verkligen imponerande. Vägen slingrar sig 

ner genom skogen, genom denna grandiosa katedral. Ofta var stammarna svarta av eld, för vart 

eller vartannat år bränner man av undervegetationen under ”kontrollerade” former för att undvika 

okontrollerade bränder och för att markvegetationen ska växa bättre. Som vi vet så händer det ju att 

svårsläkt eld breder ut sig ibland under flera veckor. Men som sagt även de kontrollerade bränderna 

lämnar efter sig stammar svarta av sot. Det är mycket vackert med dessa svarta stammar bland de 

normala eller vita stammarna. Det hela ser ut som en blandning mellan det Goda och det Onda. På 

ett ställe var hela skogen svartbränd och såg ut som Dödens Skog. 

 

Genom dessa imponerande skogar av olika slag kom vi fram till en nationalpark där man kan gå på 

en bro bland trädtopparna för att studera floran och faunan i den sortens skog. Man hör mängder av 

fåglar, ser brokiga fjärilar, ser olika kryptogamer som hänger i träden. Det är en bra idé att visa ett 



utsnitt ur naturen uppifrån för att inte störa den med turisternas invasion. Intill denna park fanns ett 

mycket högt träd som man slagit in en sorts järnstänger i, så att man kan klättra upp för att kolla 

skogsbränder. 40 meter upp hade man byggt en liten ”balkong” och dit ville Pär-Johan 

nödvändigtvis klättra. Mamma stod nedanför och var rädd. Men tänk hur det skulle vara att sitta 

däruppe dag och natt för att vakta! När Pär-Johan lyckligt kommit ner igen gick vi en liten runda i 

den rika buskvegetationen. 

 

När vi kommit fram till sydkusten övernattade vi på en gård hos en ung familj. De odlar många 

olika sorters frukter; citrusfrukter, avokado, fikon, nötter, mango, papaya mm. På den här gården 

odlar de mycket blå eucalyptusträd, som växer snabbt. Man exporterar det till Japan som fabricerar 

papper av cellulosan. De odlar även små guldfiskar som de säljer till zoologiska affärer. De menar 

att det ger god vinst. På olika ställen på vår resa blev vi bjudna på underbar biff. Kanske är det 

nationalrätten i Australien! Familjen höll på att bygga om sitt hus, så vi fick bo i ett gammalt hus 

som hört till hennes föräldrars gård. Allt såg ut som om man just hade lämnat det för att återkomma 

imorgon, men de hade flyttat till stan. Utanför huset fanns vida fält med grupper av träd som 

buketter här och där. Däremellan betade korna. Morgnar och kvällar bjöd alla de sorters fåglar på 

konsert. I närheten fanns bekanta ställen som ”Denmark” som var en liten stad med tradionella 

trähus och ”Bornholm” som mest såg ut att vara ett klubbhus. 

 

Vi fortsätter österut längs sydkusten, som nu består av klippor istället för sandstrand. Det är röda 

vilda klippor som vågorna kastar sig över. Det känns som om världen tar slut här. Men vi står vid 

den punkt där man säger att Gondwana, superkontinenten bröts sönder för miljontals år sedan, då 

den nuvarande världen skapades. Då man står där känner man som om man ser Guds finger i 

skapelsen. Man är del av ett mirakel när jättevågornas skum kastar sig över de röda klipporna… 

 

Vi fortsätter längs sydkusten och kommer fram till ett av de många fyrtorn som skyddar de skepp 

som landar på Australiens vilda kust. Ofta ser man minnestavlor över förlista skepp. Att bygga 

fyrtorn var ett av de första nödvändiga arbeten att ge sig i kast med. Man kunde ofta läsa 

beskrivningar hur man först byggt ett enkelt fyrtorn, som sedan förbättrats under årens lopp. Vi såg 

Leeuwins torn, högt, helt vitt mot den blåa himlen. Tornet vaktar mötet mellan Stilla Havet och 

Indiska Oceanen; en mäktig blandning av vågorna från de två oceanerna. Australien har många 

otroligt mäktiga natursevärdheter. 

 

Då vi återvände till Perth åkte vi genom det inre av landet, naturligtvis bara en liten del, för det är 

ju en jättelik kontinent. Vi åker genom slättland, genom det s k spannmålsbältet. Vi kör förbi 

saltsjöar. Märkligt att se stora sjöar alldeles vita. Tyvärr breder de ut sig i både storlek och antal. 

Det finns många underjordiska sjöar och floder från tidigare epoker, då Australien hängde ihop 

med Antarktis. Man borrar för att använda det vattnet. Tyvärr borrade man för djupt en gång på ett 

ställe så botten gick ur sjön och vattnet rann bort. Söder om Perth säger man att det finns en 

jättestor underjordisk sjö, som ger vatten till en stor del av landet omkring Perth. Vi ser stora pipe-

lines längs vägen. Ett sådant vattenrör leder vatten till guldstaden Kalgoorlie. Det är brist på vatten 

på många ställen i Australien. I Perth får man bara vattna några timmar på morgon och kväll. Det 

är problem att diska och man får tvätta bilen med vatten ur en liten glasburk. I Brisbane på 

östkusten har man tagit bort alla fontäner, för att spara vatten och har planterat kaktéer istället. Men 

konstigt nog får man duscha, använda tvättmaskin, ha simbassänger i trädgården. Konstig logik!!! 

Man försöker att avsalta havsvattnet, men det är dyra projekt. Några av floderna är stora och breda 

vid utloppet, men har nästan inget vatten några kilometer längre in i landet. Några floder rinner inte 

mot havet utan inåt land. Det är rester av floder som flöt från Antarktis före delningen, säger man. 



Allt är annorlunda i landet Down Under. Jag läste att i något av aborigeinspråken fanns det en plats 

som hette Dunder. Det blir lätt Down Under på engelska. Vill man också från Storbritanniens sida 

retas lite med dem på andra sidan jordklotet så kan det passa bra med Down Under. 

 

På kvällen närmar vi oss Perth kör ner från högslätten till staden vid havet. Vackert kvällsljus och 

vacker utsikt över stan. Landet vid kusten är ofta platt slättland. I den inre regionen av landet är det 

högslätt med några låga berg. Nästan ingen del av kontinenten är särskilt höglänt. 

 

Efter ytterligare någon vecka i Perth börjar vårt stora äventyr. Vi börjar med en nattlig flygning till 

Brisbane, en stad som har namn efter den första kaptenen som gick i land där. Vi ser hur Brisbane 

vaknar tidigt på morgonen, en stor, livlig stad, den tredje största i Australien. Stadshuset liknar Big 

Ben i London. Kyrkorna och katedralen ser engelska ut. Parlamentshuset har man ändrat om till 

kasino. Redan på morgonen är de lyxiga spelsalarna fulla av asiater som prövar sin lycka. En av 

kyrkorna har man byggt om till pannkaksrestaurang. En trevlig del av staden är ” South Bank” den 

nyrenoverade södra stranden av floden Brisbane. Där finns simbassänger, parker, restauranger, 

lekplatser. En vacker bro, på vilken man kunde känna sig som kapten på flodångaren tog oss över 

till andra sidan. Där kom vi till flodens återställda gamla träskland, som nu igen fungerar som 

skydd för jorden mot stormar och översvämningar. 1974 var det en stor översvämning då många 

människor förlorade sina hem. Efter en kort promenad till en regnskog kom vi till den botaniska 

trädgården. Och nu var det tid att åter kliva på bussen för att åka inåt landet till Allans mor, syster 

och senare till hans faster. 

 

Vi åkte bil med Allans mor från Toowoomba där hon bor till hans systers farm. Efter en tretimmars 

resa kom vi till farmen som låg på en jättelik slätt. Man såg inget annat hus och de träd som fanns 

där var nyplanterade. Hela världen var platt slätt ända till horisonten. Man odlar tusentals hektar 

bomull där, som man säljer till Kina. Jag fick åka med Mark, bonden på hans jättestora maskin för 

att spruta gift mot insekter. En intressant upplevelse. Det var varmt och torrt där. Man behöver 

vattna bomullsplantorna. Man hade borrat en djup brunn där. När man pumpar sprutar vattnet upp i 

en kanal och rinner vidare till en annan kanal längs med fältet. I denna kanal lägger man i 

gummirör, som genom tryck transporterar vattnet in mellan raderna av bomullsplantor. Det tar 24 

timmar för vattnet att rinna från ena sidan av fältet till den andra. På olika ställen på slätten har man 

byggt stora dammar, för att samla regnvatten i, som man skulle använda till bevattning. Marken 

består av väldigt bördig svart jord med lera under. Det gör att vattnet hålles kvar och inte 

försvinner ner i jorden utan kan rinna längs plantraderna. Man dricker också av regnvattnet. 

 

Bondens förfäder hade kommit från Preussen 1861. Hans far, liksom många andra, hade fått en stor 

jordareal när han kom hem från andra världskriget. Fadern gjorde militärtjänst i Indonesien. Jag 

pratade också med hans mor som härstammade från Wales och Irland. Hon har bott på den gården i 

mer än 60 år. Hon berättar att hon som barn red till skolan liksom andra barn. Föräldrarna odlade 

mer omväxlande grödor än sonen, som hade specialiserat sig på bomull. Man måste ju specialisera 

sig nuförtiden. 

 

Alla hus på landet är ganska stora och fyrkantiga och har veranda nästan runt hela huset. Det ger 

skugga i huset. Husen på landet ligger väldigt långt från varandra Vi kör vidare inåt land ytterligare 

en femtimmars bilresa till boskapsdistriktet. Naturen förändras. Det blir mer kullar, dalar och 

skogar. Vi kör genom den lilla stan Eidsvold, som ligger bland ganska höga kullar. En norsk-skotsk 

familj Archer bodde där och spelade en stor roll för den lilla stan både politiskt, ekonomiskt och 



kulturellt. Deras ”homestead” är nu museum. Någon har skrivit en stor släktbok om familjen. Man 

intresserar sig väldigt mycket för släkthistoria i denna trakt. 

 

Vi kommer slutligen fram till den gamla gården Malakoff. Malakoff är namn på en man i Tyskland 

som för länge sedan konstruerade höga bevakningstorn mot bränder i skogen. I Jena finns det ett 

sådant torn. Malakoff är också namn på ett slagfält och en fästning vid Svarta Havet. De användes 

vid Krimkriget. Till minne av det heter också en tunnelbanestation i Paris Malakoff. Den förste 

ägaren till gården kände nog till de här sakerna. Girlie Goody en 66-årig kvinna är den nuvarande 

bonden på gården. Hon äger mer än 700 kreatur, som hon älskar och sköter om på bästa sätt. Därför 

vinner de ofta priser på stora boskapsvisningar som äger rum i trakten däromkring. Hennes 

föräldrar skapade gården, byggde sitt hus av trä från ett hotell i den närliggande guldgrävarstaden. I 

början på 1920-talet ledde en ung man i familjen 54 hästar som transporterade en sex ton tung 

ångpanna som skulle användas i guldgruvan uppför höga kullar och genom vild terräng. Det kan 

man kalla för hårt arbete.Det samlades en mängd guldgrävare i den lilla staden som under tio år var 

en livlig stad med bostäder, skola och barer. Nu återstår bara en liten gravplats, som hembygds-

föreningen har ordnat för inte så länge sedan. Familjen Goody har spelat och spelar en stor roll i 

trakten. Farmor, som nu är 96 år gammal är omskriven i hembygdsböcker som en stark och modig 

kvinna. Också en av hennes söner Tom har en stor plats i en av hembygdsböckerna. Han har varit 

”stockman” (cowboy) hela sitt liv och känner trakten väl, varje träd, varje blomma, varje sten. Han 

guidade oss på en underbar utflykt med fyrhjulsdriven bil genom vild terräng, upp- och nerför 

mycket branta backar, verkligen över stock och sten. 

 

Livet där på gården hade inte förändrats mycket under de senaste 30-40 åren. Man kokar maten på 

en vedspis även när det är 40 grader varmt utomhus. Det finns naturligtvis kylskåp och tv i huset, 

men man arbetar enligt gamla metoder. Klimatiseringsanläggningen består av att man öppnar 

fönster och dörrar så det blir tvärdrag i huset. För att kommunicera mellan olika gårdar och mellan 

arbetarna på samma gård använder man radio. Två unga personer skulle flytta boskap från ett 

betesfält till ett annat. De red som riktiga stockmen (cowboys). De hade radiokontakt med Gurlie i 

Landcruisern så att de kunde finna och transportera boskapen. Intressant att vara med om det ”på 

riktigt”. 

 

En get som fick namnet Kerstin födde en unge just på Pär-Johans födelsedag. Besöket i Malakoff 

var verkligen en upplevelse utöver vad en vanlig turist kan se och uppleva. Jag fick också många 

nya vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Här är några rader som jag skrev till Girlie: 

 

Deep into the red valley   Djupt ner i den röda dalen 

Deep into the narrow valley  Djupt ner i den smala dalen 

Over creeks and red paths   Över bäckar och röda stigar 

Steep up, steep down   Brant uppför, brant nerför 

Between the trees you find   Mellan alla träden finner du 

a lot of cattle belonging to   en massa boskap som ägs av 

a fantastic woman   en fantastisk kvinna 

who loves them   som älskar dem 

and treats them as friends   och behandlar dem som vänner 

Treats the nature   Hon behandlar naturen 

as a wonderful place   som en underbar plats 

where you can live in peace  där du kan leva i frid 

the few years of   de få åren 

your time on earth   du lever på jorden 

The light falls from the side  Sidoljuset faller 

in between the black trunks  in mellan de svarta stammarna 

The shadows grow long on the grass  Skuggorna faller långa över gräset 

The birds pass the veranda   Fåglarna flyger förbi verandan 

preparing themselves for the night  sjungande sin hälsning till natten 

Soon the dark sky will be   Snart blir den mörka himlen 

lit up by millions of stars   upplyst av miljontals stjärnor 

Near and far away   Nära och fjärran 

The time stops in eternity   Tiden slutar i evigheten 
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