
Ett afrikanskt ai
Den saphala branten stupar rakt ner i floden.Vi kan
knappt halla oss pa benen i leran nar vi rekognoserar.
Pa andra sidan ligger trad som hindrar - elefanter-
nas kraft bevisas. En sak ar saker: Kor vi ner finns det
ingen atervando.Sjalvklart antar vi utmaningen!
Av Ronnie Bergfelt TEXT&FOTO

DET AR DAGARNA innan jul. Vi - min
sambo Lena, reskamraten Bengt
och jag - ar antligen pa vag soderut
genom ett snoigt Europa med tva
Toyota Land Cruisers.

Pulsen stiger och humoret ar pa
topp nar farjan anlander till Afrika
i den lilla spanska staden Ceuta pa
sodra sidan av Gibraltarsundet. Na-
gon kilometer bort ger vi oss i kast
med den marockanska gransen.
Ett kaos med manniskor som lam-
nar sina bilar for att de inte kan ta
sig fram och istallet springer fram
till luckorna for att fylla i sina pap-
per. Det tutas och gestikuleras, folk
springer kors och tvars. "Hjalpare"
ropar och viftar med emigrations-

papper och mannen kindpussas nar
det ges bort "presenter" har och dar
for att komma fore i kon.

Bilar och mopeder trangs pa
de undermaliga gatorna dar ingen
tycks bry sig om varken trafikreg-
ler eller de avgashostande poliserna
som star mitt i korsningarna och
forgaves forsoker dirigera trafiken.
Men det har helt klart sin charm -
tut, tut har kommer vi!

Vi SLINGRAR oss FRAM genom det
dramatiska landskapet uppfor At-
lasbergen. Efter att ha vadat over
floder i leran tar vi oss till filmsta-
den Ait Benhaddou. Den bordiga
marken med de snokladda berg-

topparna byts ut mot allt torrare
och varmare klimat for varje dag vi
na'rmar oss Sahara. Medan termo-
metern stiger passerar vi de forsta
frigaende kamelerna.

GENOM VASTSAHARA finns det bara
en 150 mil spikrak vag genom sten-
oknen. Nar varningsskyltarna for
landminor borjar vet man att gran-
sen narmar sig. Efter en del pap-
persarbete la'mnar vi Vastsahara och
befinner oss nu i ett mineral ingen-
mansland innan vi nar gransposte-
ringen till Mauretanien. Det ga'ller
att halla sig i nagot av alia hjulspar
sa man inte kommer ut bland mi-
norna.

Efter diverse pappersarbete ar vi
inne i Mauretanien. Vi avnjuter den
lokala restaurangens utsokta kamel-
burgare innan vi fortsatter var resa.

Pa vag osterut fran kusten for-
andras landskapet igen - stora gyl-
lenbruna sanddyner sa langt ogat
nar. Sanker lufttrycket i dacken och
ger oss ut pa offroadkorning for att

leta upp en oas. Upp och ner for
sanddynerna. Middagen tillagas i
skuggan av bilarna blickandes ut
over varldens storsta oken. Kvallar-
na bjuder pa en stjarnhimmel med
fler stjarnor an vi nagonsin skadat.

Oknen 6'vergar till savann och
solnedgangarna blir allt rodare for
varje kvall som gar. Tillbringar nag-
ra natter i en avlagsen liten by dar
man varje kvall sla'par fram trum-
morna och dansar framfor elden.

I MALI OCH BURKINA Faso borjar det
svarta Afrika. Pa huvudet bar kvin-
norna allt mellan himmel och jord,
folk vinkar langs vagkanten och
skiner upp som solar nar vi vinkar
tillbaka.

Kor mot Mole nationalpark pa
igenvuxna vagar, numera bara ett
spar upptrampat av manniskor. En
kvinna slutar att knada degen med
sin jattemortel och tittar undrande
pa oss nar vi skumpar genom hen-
nes lilla by och fortsatter tio mil ut
i vildmarken. I



Vi blir inte mindre forvanade
nar han f ragar efter tandare och
vill satta eld pa det torra graset.

Vid en till synes overgiven hydda
traffar vi nagra mycket forvanade
skogsvakter.

- Den bar vagen gar inte att ta sig
fram pa, sager de. Elefanterna slapar
trad over de igenvuxna vagarna som
dessutom bar spolats bort pa flera
stallen. Ingen bar tagit sig fram bar
efter regnperioden, inte ens vi.

Vi visar bilen och forklarar att
den klarar mer an de fiesta tack vare
storre hjul, diffsparrar och vinsch.

- Om ni absolut vill prova sa jag
kan folja med er, sager till slut en kille,
Tindana. Men jag tror inte det gar.

Den utmaningen antar vi garna!
Tindana tar med sig sitt gevar

och vi borjar farden genom det tva
meter hoga savanngraset. Att se
marken och undvika stora halor ar
omojligt. Tindana blir alltmer im-
ponerad for varje flodbadd vi tar oss
over och vi likasa av bans oriente-
ringsformaga.

Det brinner!
- Det brinner langre fram, sager
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Vi skrammer de flygande
hundarna sa de kissar pa oss!
trum dar inga vita ma'nniskor bru-
kar vara. Kryddornas valdoft och
aptiten efter de lokala matra'tterna
dampas av en och annan mus som
ligger dod mellan standen.

Tusentals ma'nniskor byter varor
med varandra, allt fran meterhoga
berg av ris till mobler och maskiner.

Efter en lang resa tvars over
Ghana och manga hjalpsamma by-
bors vagbeskrivningar ar vi framme
i Bui-reservatet. Na'r vi kliver ur bi-
larna skrammer vi de flygande hun-
darna som hanger i tra'den ovanfor

oss sa pass att de kissar ner sig - eller
rattare sagt pa oss!

FYLLDA AV FORVANTAN skumpar vi
over den ena uttorkade flodbad-
den efter den andra tills vi stannar
i ett snarigt buskage. Vi tar oss till
fots den sista biten till vattnet dar vi
stannar i va'ntan pa ett speciellt late
fran flodhastarna. De signalerar att
vi ar accepterade.

Vi traskar ivrigt narmare. Stan-
nar bara ett tiotal meter ifran de
stora djuren na'r dom svalkar sig i

vattnet, och tittar pa na'r dom bju-
der pa en och annan ja'ttega'sp. Pre-
cis som pa tv - fast mycket ba'ttre!

Det ar dags att motvilligt lamna
Ghana och aka norrut. I Malis hu-
vudstad, Bamako, mots vi av mini-
bussar sa overfulla att ma'nniskor
hanger ut genom dorrarna och folk
sitter pa taket tillsammans med get-
ter och kor! Ma'nniskor hoppar av
och klattrar pa i farten.

Under resans gang bar reglerna
a'ndrats och de utfa'rdar numera inte
visum vid gransen till Mauretanien!
Vakterna hanvisar oss till ambassa-
den i Bamako eller granspostering-
en vid kusten i Senegal. Efter timtal
av forhandlande och tedrickande
med gra'nsvakterna beslutar vi oss

anda for att testa narmaste grans-
postering va'sterut. De forsta milen
firms det hjulspar som smSningom
upphor belt. Vi far belt forlita oss pa
gps:en och kor ungefar dar Paris-
Dakar-rallyt tidigare gatt. Ode sa-
vann med extremt fattiga invanare.
Inga va'gar. Trots vara 300-literstan-
kar borjar bra'nslema'tarna sjunka
orovackande mycket.

EFTER FLERA DAGAR i odemarken ai
vi framme vid gransen, vilken sen
belt ode ut. Men joda, dar firms
bade tjansteman - och diesel!

Vi far inte nagra visum utan det
slutar faktiskt med att vi kor illegal!
hela va'gen till Va'stsahara utan vi-
sum for Mauretanien.

Flodhastarna verkar inte allslikaentusiastiska av vart mote som vi


