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”Ingen kender safarien før den er slut”, siger man i Afrika.

Afrika har sine små og store overraskelser. Der er altid noget at fortælle 

om, noget at grine ad, ryste på hovedet ad eller glæde sig over. Og noget 

der er så grusomt, at det kan være vanskeligt at forstå.

Historierne i bogen er ikke fiktion eller fantasi. De er virkelige oplevelser 

taget fra mine dagbogsnotater. 

De historier, der indgår i bogen ”35 år i Afrika”, har jeg valgt ud blandt 

de mange notater, jeg har skrevet i de år, vi har boet i Kenya og Uganda.

Det er mit håb, at bogen vil give et indblik i forholdet mellem hverdagen 

og pludselige dramaer. Det har været vigtigt for os at kende realiteterne, 

risiciene og være parate til at møde dem uden at ødelægge vores forhold 

til den befolkning i hvis land, vi er gæster.

Med bogen har jeg villet fortælle historier fra Afrika. Om Afrika. Men 

også om hvordan det har været at bo i Afrika i 35 år, om de udfordringer 

og vanskeligheder, vi har mødt som rådgivere i udviklingslande, og om de 

store oplevelser vi har haft. 

Kirsten og jeg har boet i Kenya i ni år (1983 – 1992) og nu (2012) mere 

end 19 år i Uganda. Tidligere har vi boet fem år i Tunesien (1972 – 1977).

I Kenya og i Uganda har vi været chefrådgivere udsendt af Danida i for-

bindelse med opbygningen af specialundervisningen i disse to lande.

Kirsten har bl.a. været chefrådgiver for oprettelsen af det, der svarer til et

skolepsykologisk kontor i hvert af Kenyas og Ugandas distrikter.

Jeg har bl.a. været chefrådgiver for opbygningen af to højere læreranstal-

ter til uddannelse af speciallærere, Kenya Institute of Special Education 

(KISE) og Uganda National Institute of Special Education (UNISE).

Da mange af historierne er relaterede til vores arbejde, har jeg i appen-

diks 1 og 2 lavet en kort beskrivelse af de to programmer, Kirsten og jeg 

har været chefrådgivere for.

Mange siger, at Afrika går i blodet. Det har det også gjort for os. Efter 

at aftalen om specialundervisning mellem Uganda og Danmark udløb i 

2001, besluttede vi at blive boende i Uganda. Nu som freelance-konsu-

lenter for forskellige afrikanske lande, hvor vi har rådgivet ved opbygnin-

gen af undervisningsprogrammer for børn og unge med specielle behov 

og for uddannelse af speciallærere. Disse konsulentopgaver har været 

støttet af forskellige internationale organisationer.

Bogens historier fortæller om den tid, de er oplevet i. Mine dagbogs-

notater er blevet til tidsbilleder af udviklingen i Kenya og Uganda siden 

begyndelsen af 1983.

Forord



5

Udviklingen er på en række områder gået langsomt. På andre områder 

er den teknologiske udvikling gået enormt hurtigt. Mobiltelefonerne, 

computerne og mulighederne for at benytte e-mail har givet Afrika 

kæmpestore muligheder. 

Det er blevet til mange skildringer af spændende mennesker, vi har 

mødt i Afrika. Skildringer af vores arbejde og en del om Afrikas overdå-

dige natur og dyreliv.

Efter at have læst dagbogsnotaterne igen, undrer det mig, hvor mange 

farlige situationer, vi har bragt os i. Situationer vi ikke tænkte på som 

særligt farlige, mens vi var midt i dem.

Vores ophold i Afrika har været en vigtig epoke i vores liv. Vi vil altid 

længes efter Afrika. Længes efter den storslåede og afvekslende natur, 

de vidunderlige farver, solnedgange og solopgange og kontinentets 

rige dyreliv. Men også de smilende og leende mennesker, der kan være 

glade på en gennemtrængende måde, selvom mange lever under van-

skelige og til tider uværdige forhold.

Denne bog er ikke mindst skrevet til vore børn, børnebørn, familie og 

venner. Måske vil de efter læsningen af bogen forstå, hvorfor vi kom til 

at opholde os 35 år i Afrika. Heraf ca 30 år i Østafrika. Hvorfor vi kom til 

at holde så meget af vores tilværelse i Afrika. 

Der er tilføjet en efterskrift til flere af historierne, et PS, med vigtige el-

ler interessante oplysninger, som er kommet til, siden dagbogsnotatet 

blev skrevet.

Bogen er redigeret af min kone Kirsten, fra hvem jeg også har fået uvur-

derlig hjælp og megen inspiration ved udarbejdelsen af bogen. Herud-

over har jeg fået stor hjælp af vores søn Mads Bo-Kristensen.

Jeg har fået stor hjælp af Gerd Hauschildt og af Kurt Bach Jensen til 

formel korrektur.

En del billeder har jeg selv taget, andre er taget af fotografen Jørgen 

Schytte, journalist Jørgen Janting, Jørgen Frederiksen, Thomas Ravn-

dahl og af vore børnebørn, Nete, Sara-Marie og Anne-Line.

Bogen er udgivet med støtte fra Veluxfondene.

Kurt Kristensen

Kampala, Uganda, januar 2012
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En fugl går og pikker insekter på den store plæne foran, hvor jeg sidder 

og nyder min te.

En anden fugl lander på plænen tæt ved den første. Denne fugl har til-

syneladende et andet temperament end den første. Iltert og aggressivt 

forsøger den at pikke insekter op lige nøjagtigt på det sted, hvor den 

første fugl har gået fredeligt og indtaget sine insekter. 

Den første fugl fjerner sig majestætisk, men lades ikke i fred. Den ag-

gressive fugl virker lidt forpjusket, lidt sølle eller forsømt, som et barn 

kan gøre det, når det ikke har fået kærlighed og tryghed nok.

Plænen, jeg sidder på, ligger ned til Lake Naivasha, og der kommer lidt 

efter lidt flere fugle til. Den afrikanske fiskeørn placerer sig i toppen af 

det største træ og en marabustork i et andet træ. 

Der er observeret ca. 440 forskellige fuglearter ved Lake Naivasha.

Min te fyldes med smådyr, og flere fugle nærmer sig for at spise krum-

merne fra min kage.

Nu kommer fiskeørnens mage, og parret hilser hinanden med høje og 

vedvarende skrig. Flodhestenes karakteristiske grynten høres med mel-

lemrum fra den flok flodheste, der vader rundt i vandet lige ud for, hvor 

jeg sidder.

En hejre står totalt ubevægelig ude i vandet. Pludselig jager den hove-

det ned i vandet og spidder en fisk med sit stærke næb. Adstadigt går 

den ind på land med den sprællende fisk i næbbet. Men lige da den 

begynder at hugge fisken til småstykker, kommer ikke færre end seks 

fiskeørne, som fra de nærliggende træer må have set hejren spidde 

fisken. De angriber hejren, som i nogle minutter bravt med udslåede 

vinger forsøger at forsvare sit bytte. Men forgæves. En af fiskeørnene 

forsvinder med den gode fisk.

Lidt efter vader hejren igen ud til sin sædvanlige fiskeplads.

Fugle ved Lake Naivasha
15. juni 1983
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Mor med barn i Nanyuki, Kenya
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Vi bor på en lodge i Masai Mara, hvor vi har set mange dyr. Bl.a. er det 

lykkedes at se ”The big five”: Den afrikanske elefant, løve, vandbøffel, 

leopard og næsehorn. 

Næsehornene er efterhånden meget sjældne.

Det, der på turen har optaget os mest, er vores første møde med ma-

saierne.

På lodgen er der klogt nok ansat mange masaier fra de nærliggende 

manyattaer. Nogle som guider, andre som rengøringsassistenter osv. 

Det har vist sig at være en god måde at få lodgen midt i det øde Ma-

sailand accepteret blandt masaierne, som har levet her gennem gene-

rationer. 

Masaierne er et frit nomadefolk, som lever i området mellem Kenya 

og Tanzania. De har altid haft svært ved at leve i fred og fordragelighed 

med deres naboer, især kikuyuerne i Kenya. Kikuyuerne vil i modsæt-

ning til masaierne gerne eje jord. I Masailand er den største del af jor-

den fælleseje.

Masaierne er polygame, som langt de fleste afrikanske stammer var det 

indtil indførelsen af kristendommen. 

Masaiernes kærlighedsliv er ikke blevet meget influeret af den vestlige 

kultur. Enhver masai mand må gifte sig med lige så mange kvinder, som 

han kan forsørge.

Vores guide, Peter, kan fortælle om en masai, der har 45 koner og flere 

end 150 børn.  

Han er en af de få masaier, der ejer store jordområder, hvor han dyrker 

korn. Herudover har han hundredvis af køer. I masai-sammenhæng er 

han en meget rig mand. 

Det er for alle masaier kvæget, der tæller. Det er vigtigere end at have 

mange penge. 

Peter siger anerkendende, at alle storbondens børn går i skole og har 

fået eller er i færd med at få en god uddannelse. 

Men det kniber naturligt nok for storbonden at huske, hvad børnene 

hedder, og hvem der er deres mor. Vil et af børnene tale med faderen, 

må han eller hun derfor først sige sit eget navn og derefter moderens!

Peter fortæller, at enhver masai kvinde ikke alene er gift med manden, 

men også med alle i mandens ”age set”. Det vil sige alle de jævnald-

rende mænd, hendes mand er vokset op sammen med. 

Gæstfriheden er stor blandt masaierne. Kommer en mand til en man-

yatta, hvor en jævnaldrende mand bor, kan gæsten sætte sit spyd i jor-

Kan masai-kulturen overleve?
15. juni 1983
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den ud for hytten til den af vennens koner, han helst vil elske med den 

nat. 

Selvom denne kvindes mand skulle komme hjem i løbet af aftenen eller 

natten, vil han respektere, at vennen har overtaget konen for en nat.

”Det respekterer han også, fordi denne tradition modvirker seksuel be-

tinget jalousi”, siger Peter. 

En masai kvinde kan forlade sin mand til fordel for en anden mand. Vel 

at mærke uden at blive hentet hjem igen. 

Mange steder i verden kæmper kvinder ved domstolene for at få foræl-

dremyndigheden over deres børn. Det gør de ikke i Masailand. I masai-

kulturen tilhører børnene faderen.

Ligegyldigt hvor gammel en masai mand er, så er han ikke rigtig mand, 

før han har samlet sig rigdom i form af børn og kvæg. 

Peter siger stolt, at manddomsprøven i Masailand er at dræbe en løve. 

Peter har dræbt en løve, så han er en rigtig kriger (warrier). Han kan 

endog vise os arrene fra kampen med løven.

Når den unge mand har vist, at han kan betale brudeafgift, og at han 

kan hoppe højere end nogen af de andre unge mænd i den traditionelle 

masai dans, og han har fået de ældres velsignelse, kan bryllupsforbere-

delserne begynde.

For at kvinden kan blive særlig attråværdig, må hun omskæres. Næsten 

alle masai kvinder bliver omskåret. Man forsøger i Kenya og Tanzania 

at få denne skik forbudt. Men omskåret bliver de fleste masai kvinder 

fortsat. 

Når pigerne er blevet omskåret, bliver de klippet skaldet for at vise, at 

de nu er klar til at blive gift. Den unge mand kan nu vise sin interesse for 

pigen ved at fremsætte forslag om giftermål. Han går direkte til pigens 

forældre med gaver. I den sidste ende er det jo alligevel pigens foræl-

dre, der bestemmer. 

Det, der oftest gør mest indtryk på en familie, er, hvor meget en ung 

mand er i stand til at betale i brudeafgift - altså hvor rig han er.

Det er først, når der er en endelig aftale om brudeafgift, at den vor-

dende brudgom kan komme på besøg hos brudens familie. Brudens far 

og en af mandens jævnaldrende skal spytte mælk, honning og øl på 

bruden. Så kan den unge maisai mand tage sin brud med til hendes 

nye hjem.

Det er ikke ualmindeligt blandt masaier, at forældrene arrangerer de-

res datters bryllup, mens hun endnu er meget ung. Forældrene lover 

dog aldrig deres datter væk, inden de har forsikret sig om, at den kom-

mende ægtemand har kvæg nok til brudeafgiften.
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På bryllupsdagen bærer bruden de smukkeste smykker, især halskæder 

med mange ornamenter og mange farvestrålende perler. Disse smykker 

bliver altid højlydt beundret af de andre kvinder ved brylluppet.

Masai-kulturen er indtil nu på alle måder forblevet intakt i modsætning 

til de fleste andre kulturer i Afrika. 

For en masai er det nødvendigt at overholde de gamle ritualer og ce-

remonier. 

”Dette er med til at sikre den fortsatte eksistens af vores kultur, frihed 

og nomadelivsstil,” siger Peter.

Peter forklarer, at maisai drenge, der går i skole, tidligere blev betragtet 

som kujoner. De skulle hellere passe kvæg. 

Pigerne bliver i stor udstrækning holdt hjemme for at hjælpe til med 

husholdningen og for at forberede sig på at blive gift. Mange mener, at 

skolen er med til at nedbryde den traditionelle livsstil.

I masai-kulturen har det været almindeligt at sende børn med handicap 

i skole. De er blevet betragtet som unyttige. De kan alligevel ikke passe 

kvæg, og de kan ikke vedligeholde de gamle masai-traditioner.

PS! Det er spændende, hvor længe masai-kulturen, der med dens tra-

ditioner ikke synes forenelig med eksempelvis den teknologiske udvik-

ling, kan overleve. – I dag (2012) har næsten alle masaier en mobil-

telefon.

Det ser i dag (i 2012) ud til, at den ældgamle tradition med, at en ma-

sai kvinde ikke alene er gift med manden, men også mandens ”age 

set”, ikke eksisterer mere. Måske på grund af HIV/AIDS.

I det hele taget ”udvandes” mange gamle masai-traditioner mere og 

mere i takt med, at den nye teknologi kommer ud til masai-områderne.

Samtidig er der indført undervisningspligt, så de fleste børn kommer 

i skole.



En masai mands tre koner uden for
den primitive hytte, der er lavet af

jord blandet med komøg
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I en af de første måneder, Kirsten var ansat i Kenya, var hun på en tur 

til kystprovinsen.

Projektet havde endnu ikke fået hverken projekt-bil eller -chauffør, så 

Kirsten kørte selv i vores private Subaru, som ikke er egnet til at køre på 

meget dårlige veje.

Kirsten og to af hendes kolleger fra Undervisningsministeriet, Peter og 

Roselyn, havde overnattet i den østkenyanske by Voi for at være klar til 

turen ind i landet mod Tanzania næste morgen. 

Landskabet, de kørte igennem, var busk, og vejene var dårlige. Efter en 

times kørsel fra Voi punkterede bilen. De fik hurtigt det punkterede hjul 

skiftet med reservehjulet, der var ret dårligt, og kørte videre. 

Men kort tid efter punkterede det andet dæk. Det var en noget ube-

hagelig situation at sidde i med kun tre brugbare dæk i et meget øde 

område.

De ventede i over en time, inden der kom en bil forbi, som tog Peter med 

til den næste by sammen med det bedste af de punkterede dæk.

Herefter så Kirsten og Roselyn i flere timer hverken mennesker eller biler. 

Til gengæld kom der efterhånden masser af elefanter, som virkede tru-

ende.

De havde netop på lodgen hørt, at elefanterne for øjeblikket var meget 

farlige. Dels på grund af tørken og dels fordi de havde unger. Og selvom 

Kirsten og Roselyn ikke var rigtig bange, var det alligevel lidt ubehage-

ligt. De turde ikke stige ud af den efterhånden meget varme bil.

De trompeterende elefanter nøjedes med at advare dem. 

Kirsten husker ikke, at hun på nogen af vore andre safarier har set så 

mange elefanter.

Når Kirsten specielt husker denne tur, skyldes det selvfølgelig ikke 

mindst de mange elefanter, men også, at hun og Roselyn, som jo på 

grund af elefanterne ikke kunne forlade bilen, benyttede de mange 

timer, mens de ventede på Peter, til at lave et udkast til specialunder-

visningen i Kenya. På baggrund af den aftale, der lå mellem Kenya og 

Uganda.

Lidt modstræbende gik Roselyn med til at arbejde med planen netop 

på dette særprægede sted. 

Men snart var de begge dybt involverede i arbejdet til trods for de 

trompeterende elefanter og varmen.

Det var næsten mørkt, inden Peter endelig kom tilbage. Det var lykke-

des ham både at få dækket lappet og at finde en mand, der mod en god 

betaling kunne køre ham tilbage til den punkterede bil.

Kirstens første tur i bushen i embedets medfør
14. februar 1984
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Peter fik det lappede hjul sat på og de nåede tilbage til Voi i god behold 

– og med et udkast til den plan for undervisningen af børn med handi-

cap i folkeskolen, som blev fulgt i Kenya og senere med modifikationer 

i Uganda.

PS! Den plan Kirsten og Roselyn lavede, mens de sad omgivet af elefan-

ter, omfattede et nationalt program for undervisning og anden service 

for børn med handicap i Kenya. 

Hvert af Kenyas 42 distrikter skulle oprette og for danske midler bygge 

et skolepsykologisk kontor i forbindelse med distriktets skoleadministra-

tionskontor.

Disse skolepsykologiske kontorer skulle have ansvar for distriktets spe-

cialundervisning, dvs. undervisningen af børn med handicap, vejledning 

af og kurser for lærere, forældre og lokalbefolkningen.

De specialuddannede lærere, som var ansat på de skolepsykologiske 

kontorer, skulle endvidere hjælpe med oprettelse af specialklasser for 

børn med handicap i de lokale skoler. Disse klasser blev i de fleste til-

fælde også etableret med dansk økonomisk støtte.

Senere ændredes strategien, så specialundervisning ikke blot omfatter 

børn med handicap, men alle børn med specielle behov, for eksempel 

også gadebørn, forældreløse børn og syge børn. 
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Tyven ville sikkert være blevet dræbt, hvis jeg ikke havde været der.

Da jeg vender mig om for at gå tilbage til kontoret, efter at have taget 

afsked med min kollega Peter Njuguna, støder jeg i døråbningen på en 

velklædt, ret høj mand på ca. 30 år. Jeg spørger ham lidt mistroisk, hvad 

han har lavet på mit kontor i de få minutter, jeg havde været udenfor.

”Jeg leder efter Peter Njuguna”, svarer han. 

Jeg opfordrer ham til at følge med mig hen på det kontor, hvor Peter 

lige er gået ind. Men da jeg vender mig om, er han forsvundet og det 

slår mig, at han måske har taget de penge, jeg havde i min taske på 

kontoret.

På et splitsekund finder jeg ud af, at mine penge er væk. Jeg kalder på 

Peter, som styrter ned ad den ene trappe fra 6.etage, mens jeg tager 

den anden trappe ned.

Peter havde om morgenen set en mand sidde på en bænk uden for mit 

kontor. 

Moses, som er skoleleder i Busia, følger med os tilbage til kontoret, 

hvor han får øje på den formodede tyv, da vi er på l. sal.

Jeg griber fat i hans ene arm, mens de to andre holder fast i den anden. 

Jeg tilbyder straks den formodede tyv, at han kan slippe for tiltale, hvis 

han giver mig mine penge tilbage.

Han påstår, at han ikke har taget de 1.000 Kshs. (ca. 700 kr.), og at han i 

øvrigt ikke har ret mange penge på sig. 

Peter og Moses tager lidt hårdhændet fat i den formodede tyv, og et 

øjeblik efter falder de 1.000 Kshs. ud af hans brystlomme sammen med 

en universalnøgle.

Flere kommer til og mener, at denne formodede tyv er den samme, 

som de har set luske rundt i Ministeriet i den senere tid, og de gør ham 

straks ansvarlig for de tyverier, der har fundet sted, og de begynder at 

slå ham. Det kan jeg naturligvis ikke acceptere.

Peter og Moses, som er nogle af de ”blødeste” mænd, jeg kender i 

Kenya, siger, at jeg bare skal blande mig udenom. Det er en lokal sag, og 

den skal de nok selv klare.

Jeg får min sekretær til at ringe efter politiet, mens jeg går tilbage til 

mit kontor for at forsvare den hjælpeløse tyv, som nu er bundet og al-

lerede fået en masse knubs, så han bløder flere steder. Hans bukser er 

revet i laser.

 

Det er underligt at stå mellem tyven og mine kolleger og se dem udvikle 

sig til bøller. Havde jeg ikke været der, havde de sikket slået tyven ihjel. 

Jeg taler med store bogstaver og beder dem om at holde op med at slå 

på den formodede tyv – til alles store ærgrelse.

Uforståelig selvjustits
7. februar 1985
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Det er vanskeligt at få dette forbud respekteret Alle synes, at tyven er 

sluppet for billigt. ”Hvis han var blevet fanget nede på gaden, var han 

blevet slået ihjel”. 

Jeg ser jævnligt fra mit kontor på 6. etage formodede tyve blive mal-

trakterede, og et par gange har jeg set dem blive så mishandlede, at de 

er døde af det. 

Kvindernes holdning til selvtægt overfor formodede tyve synes ikke at 

være mere human end mændenes.

Det er underligt ene mand at skulle forsvare den mand mod overgreb, 

som lige har stjålet fra mig, og som Peter siger ikke ville have betænkt 

sig på at slå mig ned for 1.000 Kshs. 

Tyven indrømmer nu, at han har taget pengene, og beder om at slippe 

for straf. 

Det er jeg i første omgang indstillet på, men Peter og Moses får mig 

overbevist om, at han naturligvis skal for retten og dømmes. ”Lader du 

ham gå nu, kommer han tilbage for at stjæle fra dig igen, fordi du er 

svag”.

Politiet kommer og henter tyven og de 1000 Kshs. som er bevismate-

riale!

Peter, Moses og jeg afgiver senere på dagen vidneforklaring på Central 

Police Station, hvor de kender tyven. Foruden de 1000 Kshs. fandt po-

litiet forfalskede pengesedler i hans lommer, som skulle bruges til at 

narre turister med.

Forfalskede dollars kan i Nairobi købes til en god vekselkurs!

 

Moses og Peter kommer fra solide bondesamfund, hvor værdierne lig-

ger ubeskyttede på markerne. Det er måske en medvirkende årsag til, 

at man på landet straffer selv små tyverier hårdt.

”I vore familier sulter vi ikke. Der er tradition for, at vi giver til dem, der 

beder om mad. 

I storbyen Nairobi er det anderledes. Her er man ikke beskyttet og hjul-

pet af en stor familie. I byen er det i nogle miljøer alles kamp mod alle. 

Her risikerer tyven ofte sit liv ved at stjæle”.

PS! De 1.000 Kshs., som politiet tog med som bevismateriale, fik jeg 

aldrig igen.
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Jeg vågner altid tidligt i Afrika. Kan næsten ikke vente med at stå op for 

at se dagen begynde.

Kan jeg ikke høre bilerne fra vores lejlighed på 7. sal på toppen af Pan-

afric Hotel i Nairobi, når jeg vågner, ved jeg, at klokken endnu ikke er 

fem.

Vores dobbeltseng er anbragt sådan, at vi har hovedgærdet mod nord-

vest. Gardinerne er trukket fra ved det store vindue, som udgør hele 

”væggen” mod øst.

Undertiden er vi heldige fra sengen at kunne se sneen på Mt. Kenya, 

som er Kenyas højeste bjerg. 

Kl. 05.30 kommer dagens første grå lys. Vi lærer aldrig på dette tidlige 

tidspunkt at kunne forudsige, om solen vil skinne fra tidlig morgen, eller 

den beslutter sig for først at skinne op ad dagen.

De forskellige skyformationer ændrer farver hvert minut. Først til end-

nu mere gråt. Derefter bliver himlen og skyerne blålige, derefter vio-

lete. Det er fortryllende at se, hvordan farverne fortyndes og får andre 

nuancer.

Bjergene i periferien er blåsorte og over dem skifter skyerne farve fra 

dybrød over i italienskrød til rødgul. Mellem disse røde nuancer og de 

forskellige blå toner er himlen næsten hvid. 

Den eneste bygning, der forhindrer mig i at få hele panoramaet med, 

er socialforsikringens administrationsbygning, som landets regering har 

været så uvenlig at bygge, så det tager en del af vores udsigt. 

Nogle enkelte grønne planter står på toppen af socialforsikringens byg-

ning overfor os, og de ligner silhuetter af de planter, man kan se på 

billeder af landskaber fra Mexico.

Kl. ca. 05.50 tændes der lys på den øverste etage af socialforsikringens 

hus. Rengøringsholdet er ankommet. 

Fuglene begynder at synge i samme øjeblik, det bliver en anelse lysere, 

og mine glenter, som jeg fodrer, svæver som om aftenen tæt omkring 

vores lejlighed. 

Når jeg står og kigger ud i himmelrummet, ser jeg fuglene i flere lag. 

Højst flyver flokke af marabustorke, som er smukke på afstand. 

Noget længere nede kommer glenterne og andre rovfugle. Nederst fly-

ver kragerne og andre fugle.

At betragte disse niveauer af fugle giver en helt speciel dybdevirkning. 

Der er højt til himlen i Afrika!

Der er højt til himlen i Afrika
27. februar 1985
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I nogle distrikter udpeges jord efter baobabtræernes beliggenhed. Det 

sker også i Macharkos distrikt i Kenya.

Baobabtræerne, som er meget store og meget flotte, findes kun i Afri-

ka. Der står et baobabtræ på den grund, som Margaret fik af landsby-

ens ældste for et par måneder siden. Det er her omkring baobabtræet, 

hun skulle bygge.

De ældste i en landsby i Marcharcos-distriktet besluttede, at de ville 

grundlægge en ny by ca. 20 km fra hovedvejen mellem Nairobi og 

Mombasa. 

De ældste tildelte sig selv og kæmneren, høvdingen og nogle andre be-

tydningsfulde personer i landsbyen en byggegrund hver med den klau-

sul, at de hurtigst muligt skulle bygge på den. 

At Margaret også fik et stykke jord skyldtes, at de ældste regnede med, 

at hun kunne bygge ”noget stort”, da hun er gift med en hvid mand, Erik.

Med støtte fra Erik vil Margaret bygge et hotel. Hun behøver ikke ind-

hente byggetilladelse. Hun kan gå i gang med det samme.

Hotellet bliver større end de sædvanlige hoteller på landet, der ofte kun 

har et par værelser. Margaret vil bygge et hotel med seks dobbeltværel-

ser i den ene fløj og seks enkeltværelser i den anden. For enden af fløje-

ne bliver der et fælleslokale, som skal bruges som hotellets restaurant..

”Jeg vil lave god mad”, proklamerer Margaret, ”og så skal her være 

rent.” Hotellet skal hedde Quality Hotel.

Margaret håber, at der snart bliver ført vand til landsbyen. For øjeblik-

ket henter Margaret vandet på en kærre trukket af okser, ca. fire km. fra 

det sted, hvor hun vil bygge sit hotel. Der vil gå flere år, inden der bliver 

ført elektricitet til området. 

Vores ven Erik synes, det er naturligt, at han hjælper Margaret med 

udgifterne til hotellet. ”Jeg har jo aldrig betalt brudeafgift for hende”.

Erik fik øje på Margaret, da han en dag sad og kedede sig på en bevært-

ning i Kibwesi.

Erik var lige blevet færdig med en Danida-kontrakt som rådgiver for et 

vandingsprojekt i området. 

Erik ansatte omgående Margaret som hushjælp. Senere blev de gift og 

byggede en fælles gård på noget jord, som Margarets far forærede dem.

Margarets baobabtræ er mindst fire- fem meter i omkreds, og det store 

hul, der er i træet, skulle angiveligt være lavet af en tørstig elefant. Træ-

et er svampet og blødt og saftigt at prikke i.

Når baobabtræet ikke har blade og står med sine nøgne grene, ligner 

det et træ, der har roden opad.

Det er let at hule baobabtræerne ud og kravle op i dem indefra. Det gør 

befolkningen, når der er løver i området, fortæller Margaret. 

Unge mænd kan så sidde inde i træet og forsøge at dræbe nysgerrige 

løver, der kommer for tæt på! 

Margarets hotel og baobabtræet
5. marts 1985
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På Margarets baobabtræ er der sat træpinde ind i stammen, så biavlere 

kan klatre op i det og kigge efter honning i de bistader, de har sat op. 

For mig har denne historie om baobabtræet og menneskers forhold til 

det virket så eventyrligt eller dragende, at jeg har benyttet baobabtræ-

et i mit eget ekslibris.

Inden den korte regn kommer i september og oktober blomstrer bao-

babtræerne med cremefarvede, næsten hvide blomster. Der kommer 

samtidig grønne blade.

Baobabtræerne blomstrer altid, inden regnen kommer. Hvis regnen da 

overhovedet kommer i dette halvtørre område. 

Baobabtræernes blomster falder til jorden efter de første regndråber. 

Der skal helst være tid for flagermusene til at befrugte dem.

Af de hundredvis af baobabtræer, vi kan se fra Margarets grund, har 

ingen grønne blade. Så der er ikke udsigt til regn i år.

I de år, hvor der ingen regn kommer, sætter baobabtræerne hverken 

blomster eller blade.

Margaret fortæller, at baobabtræet kan overleve i syv år uden at sætte 

blomster eller frugter eller blade. 

Hvad sker der så med træet?

”Det betyder vel, at en tørkeperiode aldrig varer over syv år, for jeg 

kan ikke huske at noget baobabtræ er gået ud på grund at tørke”, siger 

Margaret.

Baobabtræet er et robust træ til et robust klima.

PS! Siden er Margarets hotel blevet bygget som planlagt med Eriks og 

landsbyens hjælp. Der har ikke været så mange gæster, som Margaret 

havde håbet på, men hun er glad for at have hotellet nu, hvor Erik har 

slået sig ned i Nairobi med en anden kvinde.

Erik har dog fortsat sin lille lejlighed på hotellet.

Jeg var tilfældigvis med blandt den første gruppe gæster på Margarets 

Hotel. På Kenya Institute of Special Education (KISE), havde vi forberedt 

en tælling af børn med handikap i Kibwezi Distrikt sammen med Amref 

(Africa Medical Research Foundation). Netop i det område, hvor Mar-

garets hotel ligger. Den lokale leder af Amref-programmet havde be-

sluttet, at vi skulle bo på Quality Hotel. Teamet bestod af et par læger og 

andre ansatte ved Amref og lektorer fra KISE. Selvom jeg synes, at Qua-

lity Hotel er et luksushotel i forhold til de hoteller, jeg har boet på rundt 

om i landdistrikterne i Kenya, begyndte flere fra teamet at beklage sig 

over standarden på hotellet. Det største problem for dem var, at der til 

10 værelser kun var ét toilet og to brusere.

Forinden havde Erik og Margaret ellers gjort alt, hvad de kunne for at få 

hotellet lavet indbydende med bl.a. planter i gårdhaven.

De havde i sidste øjeblik endog fået installeret elektricitet og varmt 

vand ved hjælp af solenergi. Det er altid underligt at opleve, at de, der 

kommer fra de usleste kår (bl.a. fra dette fattige område af Kenya), er 

de mest krævende, når det gælder standarden på et hotel.

Baobabtræet ligner et træ, der står på hovedet med rødderne op i luften 

Det er simpelthen det største og sejeste træ i Afrika. Det er forståeligt, 

at afrikanerne engang har set noget guddommeligt i dette træ. Bao-

babtræet er motivet i mit exlibris.



Slagterbutikker i Østafrika  
er ikke altid lige hygiejniske
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Ved et besøg i Cameroun træffer jeg to meget usædvanlige mennesker.

Daniel Rouffignac er leder af den største handicaporganisation i Came-

roun. Han er 73 år. Efter at være blevet pensioneret som oberst i den 

franske hær i en alder af 52 år døde hans kone.

Daniel er ikke ret høj, men et energibundt, der strutter af sundhed og 

velbefindende. Og han er rigtig fransk. Oh lala, Docteur. Hele skalaen.

Efter at være blevet enkemand ønskede han at få en opgave, der kunne 

fylde hans liv. Så da hans gamle ven, en tidligere ærkebiskop i Montreal, 

bad ham om at tage til Cameroun for at arbejde med handicappede, 

slog han straks til. 

Han ankom med båd fra Marseille til Duala og har ikke siden været i 

Frankrig, hvor han har to børn. 

Daniel har kun sin pension at leve af. Han bor på et lille værelse i en 

midlertidig barak på den handicapinstitution, der skal bygges. Her har 

han en seng, et bord og to stole. Et meget enkelt trækors hænger over 

et spejl.

”Jeg har fået meget forærende, et godt helbred, god uddannelse osv. 

Jeg besluttede derfor, da min kone døde, at jeg gerne ville dele det, jeg 

havde, med andre, der var mindre heldigt stillede. Jeg har et godt liv”.

Sammen kørte Daniel og jeg i godt fem timer rundt i et regnskovsom-

råde. Vi skulle se på et stykke jord, som skulle bruges til et nyt handicap-

projekt.

Sveden drev af os, da vi i 40-45 graders varme vandrede rundt i dette 

jungleområde. Vi så heldigvis hverken løver eller slanger, som området 

ellers skulle være så rigt på.

Da Daniel med udfoldelse af alle en franskmands høflighedsfraser 

spurgte chefen (le chef) for landsbyen, hvordan hans kone havde det, 

svarede han, at hans tredje kone ikke havde det så godt. ”Kvindesyg-

domme, og med det ved man jo aldrig!”

Men børnene da, hvordan havde de det. Jo, de havde det godt alle 23.

Robert, som chefen hedder, er endnu en ung og livskraftig mand, så han 

kan sikkert nå at blive far til mange børn endnu.

 

Ingen forhandling begynder, uden at man først har spurgt til hele fami-

liens velbefindende.

Robert følger med os ud for at se på den jord, hvorpå man påtænker at 

bygge en gård for mennesker, der er handicappede. Han har et par gode 

gummistøvler på og en tæt kedeldragt. Den eneste mand i landsbyen, 

der er så flot klædt. Modstykket er en mand, tydeligvis sindsforvirret, 

der går rundt uden tøj.

Daniel Rouffignac og Mr. Pologo i Cameroun 
18. marts 1985
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Som det er skik og brug skal Daniel og jeg efter rundturen med ind på 

Roberts kontor.

Og selv om vi på det tidspunkt har været sammen i over en time, bydes 

vi højtideligt velkommen til landsbyen af Robert. Og som det også er 

skik og brug holder både Daniel og jeg en lille takketale, hvori vi også 

præsenterer os og fortæller om vores ærinde.

Dette ritual skal man som regel igennem ligegyldigt hvor og hvornår, 

man mødes. Selv i private hjem. Også selvom vi på turen rundt i områ-

det har berørt de fleste af de emner, vi gentager på kontoret.

Robert skænker øl til os og sig selv. Efterhånden er der kommet en halv 

snes mennesker ind på Roberts kontor. De sidder ærbødigt og lytter til 

vores samtale. Tre af dem er mennesker, vi tog med i bilen 10 km fra 

landsbyen. De vil med deres tilstedeværelse måske sige tak for køre-

turen. Eller de er bare nysgerrige og vil vide, hvad vores ærinde er. To 

andre er handicappede, og de er formentlig kommet, fordi de har hørt, 

at vi har været ude at se på jord til et handicap-projekt. 

En døv ung mand uden sprog, viser stolt de fisk, han lige har fanget i 

floden, og den modelflyver, han har bygget i træ.

Det er kendt, at området har mange sygdomme. Men der er ingen vej 

udenom. Jeg må drikke øl af det ikke særligt rene glas, Robert har stillet 

frem til mig. 

Ved en anden lejlighed klarede jeg det smartere. Der var da kun et glas, 

og det var endnu mere snavset end Roberts glas er. Jeg skyndte mig at 

hælde glasset halv fuld og give det til værten, hvorefter jeg skyndsomt 

selv begyndte at drikke af flasken!

Hvor man end tager hen, f.eks. på skoler og institutioner, slipper man 

ikke for at skrive i gæstebogen.

Det kan være vanskeligt at finde nye eller originale kommentarer. Så 

det bliver ofte til et ”Keep up your good work” eller bare ”Keep it up”.

Jeg er i Cameroun for en international handicaporganisation (Christof-

fel Blinden Mission) for at undersøge hvilke projekter, jeg kan anbefale 

skal have økonomisk støtte.

Blindeorganisationens formand i Yaoundé, Mr. Pologo, er en anden me-

get spændende person, jeg møder i Cameroun. Han inviterer mig hjem, 

for at vi kan drøfte en yderligere støtte til et hønseri-projekt, som vi, da 

jeg besøgte ham fire år tidligere, udarbejdede et budgetforslag til.

Pologo bor i et meget fattigt kvarter i Yaoundé med lerklinede huse, 

der ligger virkelig tæt, og hvor der ikke er nogen form for kloakering. 

Affaldet, eller noget af det, løber bort i en lille overfladerende på den 

sti, der er mellem husene.

Pologo er 65 år og det yngste barn er to år.
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Pologos hus er på ca. 25 m2. Her bor han sammen med sin kone og otte 

børn og svigermoderen. 

Huset fungerer samtidig som blindeorganisationens kontor. Herfra ud-

stedes kort til blinde, som giver dem nogle rettigheder f.eks. i forbindelse 

med transport. 

Også her, som ved så mange andre besøg i Afrika, bliver jeg budt højtide-

lig velkommen i overværelse af familien og Pologas ledsager.

Lidt efter kommer blindeorganisationens sekretær, en nydelig dame, der 

virker alt for velklædt til husets beskedne interiør.

Blindeorganisationens arkiv befinder sig i et skab, som Pologo låser op, 

og jeg får udleveret regnskaber og beretninger for driften af hønseriet 

for de sidste fire år.

Det viser sig, at hønseriet hvert år har haft underskud. Måske er der no-

gen, der har snydt den gode Pologo.

Selvom klokken kun er ti om formiddagen, kan jeg ikke undgå at få 

serveret øl. Og da jeg ikke kan blive til frokost, skal jeg endelig også spise 

kylling midt på formiddagen, inden jeg går. 

Der bliver serveret et glas lokal vin til kyllingen. Skænket til randen i et 

ølglas af fru Pologo. 

Pologo og jeg spiser kyllingen fra hønseriet, mens fru Pologo står et par 

meter fra os og fylder vore tallerkener op, så snart de er halvtomme.

Flere af børnene kravler rundt omkring os. Pologos toårige søn, som han 

i øvrigt har døbt Pologo, vræler hver gang, han bliver fjernet fra sin ynd-

lingsplads mellem Pologos ben. 

Det er et utrolig hyggeligt og varmt møde i et hjem, hvor beboerne 

tilsyneladende ikke ved særlig meget om hygiejne. Bortset fra at vi får 

tilbud om at vaske hænder inden måltidet. 

Gulvet er det eneste i huset, der er nogenlunde rent; alt over gulvhøjde 

ser ikke ud til at have været gjort rent i årevis. Fru Pologo lader et ærme 

glide hen over stolesædet, inden jeg sætter mig.

I mangel af en telefon råber fru Pologo meget højt. Hun opnår herved 

kontakt med en anden kvinde nogle huse herfra.

Vi spiser lystigt med fingrene. Pologo ræber højere, end jeg mindes at 

have hørt nogen ræbe. 

Stimer af myrer farer hen over bordet, og den loppeplagede hund, som 

ser ud til at lide af mange sygdomme, kommer hen og gnubber sig op af 

os. Den forsvinder dog snart med det kyllingelår, som Pologo giver den.

Pologo har god grund til at være tilfreds. Selvom hans hønseri giver un-

derskud, giver det arbejde til mennesker med et handicap, især til blinde 

mennesker. Så jeg kunne varmt anbefale, at CBM fortsætter med støtte 

til Pologo og hans hønseri.



På de store plantager i Østafrika har man mange steder 
udskiftet arbejdernes primitive hytter med bedre boliger
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Vi letter i et lille fire personers Cessna fly fra Wilsons Airport i Kampala 

og kan ikke undgå at se, at et fly af samme type ligger smadret ved siden 

af landingsbanen.

Vejrudsigten for området mellem Nairobi og Garissa lyder på godt vejr, 

så vi sætter os mageligt til rette i dette lille fly, hvor vi føler os i tæt kon-

takt med himlen og vejret. 

Det bliver da også en fin oplevelse at flyve fra Nairobi til Garissa i det 

nordlige Kenya ved den somaliske grænse.

For et år siden blev jeg af den danske ambassade i Nairobi nægtet at 

rejse til Garissa på grund af uroligheder i området.

Langt de fleste mennesker i de to største byer i den nordøstlige del af 

Kenya, Garissa og Wajir, er somaliere, og mange lever som nomader. 

For ca. et år siden blev mange mennesker i den 2. største by i provinsen, 

Wajir, dræbt ved en opstand. Det officielle antal dræbte var 57, hvori-

mod befolkningen i Wajir anslår, at der døde mindst 3.000.

Hæren skulle ved den lejlighed have været usædvanlig brutal og ladet 

tusinder af formodede oprørere sidde eller ligge i sandet i den bagende 

sol i flere dage uden mad og drikke. 

Udover dem, der blev dræbt af hæren, døde mange af den grusomme 

behandling, de blev udsat for. Ligesom mange af dem, der flygtede ud i 

ørkenområdet, enten blev dræbt eller døde af anstrengelserne. 

Provinsguvernøren, som befolkningen anså som ansvarlig for massak-

ren, blev afskediget.

For ikke så længe siden blev et parlamentsmedlem skudt på vejen mel-

lem Garissa og Wajir. 

Somalia har for nylig gjort krav på et større landområde af Kenya, bl.a. 

området hvor Garissa og Wajir ligger.

Det er altså en by med voldsomme spændinger, vi skal besøge i dag.

Forholdene i området blev dog så meget bedre, at Kirsten for et halvt år 

siden sammen med sin samarbejdspartner i Undervisningsministeriet 

kunne køre derop i bil for at besøge de rådgivningscentre for børn og 

unge med handicap, som de forestår etableringen af i alle distrikter.

På grund af oprørere og de mange rene røvergrupper var det nødven-

digt i forvejen at søge vejledning hos politiet og distriktsadministratio-

nen om sikkerhedssituationen var så god, at de kunne køre i området.

Politiet mente, den var sikker nok, hvis Kirsten fik bevæbnet politi med 

i landcruiseren , og hun i øvrigt kravlede ned i bunden af bilen, når de 

nærmede sig større grupper af mennesker!

Garissa District er tre gange så stort som Danmark
15. april 1985 
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Kirsten besøgte Garissa midt i en tørkeperiode. Garissa havde ikke fået 

regn i tre år. 

Kun ét børnehjem havde lidt vand tilbage i brønden, og folk fra ørken-

områderne var lykkelige for at få lidt af det vand, der på børnehjemmet 

var tilbage efter opvasken. Vel at mærke til at drikke! 

Næsten al kvæg døde i den periode. Kun nogle af gederne og kame-

lerne overlevede.

Da vi i dag flyver ind over Garissa er alt grønt. Der har i de sidste to 

måneder regnet rigtig meget. De tornede akaciebuske, som ikke har 

båret blade i tre år, er nu grønne, og i floderne fosser vandet larmende 

af sted. Kvægbestanden er på vej op.

Garissa-distriktet er tre gange så stort som Danmark, men har kun 

200.000 indbyggere.

Selvom piloten flyver efter et almindeligt landkort over Kenya, finder 

han let Garissa by, da sigtbarheden er god. 

Vi kredser over byen, bl.a. for at fortælle distriktets administration, at 

vi snart lander, så de kan sende distriktets landrover ud for at hente os. 

Men også for at piloten kan få landet rigtig på den korte landingsbane, 

der ender i den jordvej, der fører ind til byen. 

Det er en begivenhed, når et fly kommer til Garissa med officielle gæ-

ster. Presse og det lokale fjernsyn er også med. De vil forevige de kurser, 

vi holder for administratorer og skoleledere.

Vi er blevet indlogeret på Garissas bedste hotel, The Government 

Guesthouse, hvor menuen hver dag består af gedekød til både frokost 

og middag. 

Kun i Atbara i Nord Sudan har jeg oplevet et hotel lige så snavset. På 

hotelværelset løber små hære af insekter over gulvet. De kravler op og 

ned ad vægge og loft, og vi kan høre de store afrikanske rotter kradse 

på væggen.

Det er næsten umuligt at sætte en hånd på sengen uden at kvase en 

kakerlak. 

I Garissas storhedstid havde dette hotel en swimmingpool. Vandet er 

for længst væk. 

Når vi om aftenen sidder rundt om poolen sammen med embedsmænd 

og andre honoratiores fra Garissa og spiser gedekød og drikker en kold 

øl, finder alle det naturligt at smide de afgnavede ben i poolen, som er 

et eldorado for rotter. 

Bortset fra lugten fra poolen er denne sorte varme afrikanske nat mæt-

tet af skønhed.
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Det første jeg ser, da jeg står op om morgenen, er 15-20 marabustorke i 

silhuet på toppen af et par træer i nærheden af hotellet. 

Disse storke er meget smukke, når de svæver i det høje himmelrum. 

Men ikke så lækre, når de er tæt på. De kommer ofte på steder, hvor 

der er meget affald. Det er ikke så sært, at de kaldes naturens skralde-

mænd. 

Her, som mange andre steder i Afrika, bliver vi vækket af hanernes galen.

I Garissa blander hanernes galen sig med æslernes skryden, som bliver 

særlig voldsom, når marabustorkene driller dem.

Byens honoratiores kommer ned til landingsbanen for at tage afsked 

med os. 

Piloten, en forfinet englænder, fortæller opløftet, at det er lykkedes 

ham at undgå at spise maden og drikke vandet på hotellet, hvor han 

også har boet i nat. Han må være godt sulten, hvis ikke han har haft 

mad med hjemmefra!

Et par minutter før vi skal lette, kommer distriktets landrover kørende 

i rasende fart ned ad jordvejen og hen til flyet. Det er den lokale fjern-

synsmand, der kommer og beder piloten tage filmen om vores besøg 

med til Nairobi.

Vi kommer velbeholdne hjem. Piloten mener bestemt, at det skyldes 

den bøn, han bad, inden vi lettede. 

Det er lidt specielt at flyve med dette lille selskab, hvor piloten altid 

beder en bøn, inden flyet letter.

PS! Ingen har til dato fået et retsligt ansvar for grusomhederne i Wajir 

i 1984. 

Nu har Kenyas Truths, Justice and Reconciliation Commission i april 

2011 begyndt de første høringer om ugerningerne. 



Det koster ekstra at få sin cykel fragtet over Nilen 



28

Deltagelsen i Frank Williams begravelse i det mest gudsforladte sted 

i Kenya blev en bevæget dag. Denne vildbasse af en engelsk rådgiver, 

som tog alle udfordringerne og fornøjelserne med, døde formentlig af 

sine udskejelser kun 56 år gammel.

Frank Williams var på alle måder en livsnyder. Han var udsendt til Kenya 

som engelsk rådgiver. Han underviste kommende speciallærere i døve-

undervisningens svære kunst.

Frank elskede sit arbejde. Måske især fordi det gav ham anledning til at 

indlede et eller flere forhold til nogle af de smukke kvinder, han fandt på 

hvert nyt hold af de lærere, han underviste.

Jeg traf Frank første gang lige efter, jeg sammen med lederen af spe-

cialundervisningen i Kenya, Catherine Abilla, besøgte en skole for døve 

i nærheden af Lake Victoria. 

Frank viste allerede under dette besøg sit lidt specielle temperament 

ved ikke at møde op for at hilse på, da vi ankom. Vi kom et par timer 

for sent til et planlagt møde med Frank og andre af døveskolen medar-

bejdere.

Senere på aftenen kom Frank buldrende ind i ret beruset tilstand og 

skabte sig over ministeriets mangel på præcision og orden. Det var ty-

deligt, at det ikke denne aften ville lykkes os at få en blot nogenlunde 

fornuftig samtale med ham.

Næste morgen var Frank mere vennesæl og vidste ikke alt det, han ville 

gøre for os. Han tog mig med på en tur rundt i området, hvor der var 

hundredvis af guldgravere, der blev forsynet med vand fra Lake Victoria 

af snesevis af drenge på æsler. 

Ingen af guldgravene var tilsyneladende blevet rige af at grave efter 

guld, men de lever tydeligt i håbet om rigdom.

Et sted mødte vi nogle hollandske munke, der havde lavet et elektrici-

tetsværk. 

Det var også betagende at se det overrislingsanlæg, munkene havde 

lavet. Overrislingen skal hjælpe dette ufrugtbare og vildsomme område 

til at blive om end ikke frugtbart, så dog i stand til at skaffe så meget 

vand, at der kan dyrkes nok til, at befolkningen ikke sulter.

Frank havde på mange måder forstået at indleve sig i lokalbefolknin-

gens levevis.

Det var varmt, da vi kom til Lake Victoria, og Frank smed alt tøjet, som 

de lokale gjorde, og hoppede i søen.

Jeg gjorde det samme uden at vide noget om bilharzia.

Det var først, da jeg kom tilbage til døveskolen, at nonnerne, der under-

viser på skolen, fortalte mig, hvilken fare jeg havde udsat mig for ved 

at bade i Lake Victoria. Hverken flodheste eller krokodiller er så farlige 

som nogle små snegle, der borer sig ind i blodbanerne.

Blev livsnyderen Frank Williams myrdet? 
30. april 1985



29

”På kort tid kan man blive helt sindsforvirret, og man kan dø af det”. 

Sjældent har jeg taget så grundigt et brusebad. 

Frank kendte formentlig faren ved at bade i Lake Victoria. Men tog det 

afslappet, som han tog så meget andet afslappet. Med Franks fandeni-

voldske livsstil, fornægtede han sig intet.

Havde nonnerne noget tidligere belært mig om Lake Victorias farer,  var 

jeg ikke hoppet i vandet.

Efter at Frank Williams havde boet i Kenya et års tid, fandt den dengang 

42årige Frank en 15årig afrikansk skønhed, Penina, som han giftede sig 

med. Det skulle vise sig, at hun var lige så temperamentsfuld som han. 

Og da hun blev voksen, blev det et stormfuldt ægteskab.

Frank flyttede med Penina til hendes hjemegn, der er noget af det 

smukkeste og mest frodige i Kenya, men det ligger langt fra alfarvej.

Frank begyndte på en af højderne i Central Province at bygge et hus. Et 

arbejde, han næsten havde fuldført, da han døde for en uge siden, 15 

år efter at han havde lagt grundstenen til huset.

I perioder boede Frank ikke hjemme, men på skolen, hvor han undervi-

ste kommende døvelærere. Han gjorde ikke nogen større hemmelighed 

ud af, at han her levede sammen med skiftende døvelærerstuderende.

Penina og Frank har i den tid, vi har kendt dem, ofte besøgt os i Nairobi. 

Sidste gang for fem måneder siden sammen med deres femårige søn, 

lille Frank. Ved den lejlighed gav Penina udtryk for, at hun var kommet 

til at hade Frank, ikke bare fordi han altid havde andre damer, men også 

fordi hun synes, at han drak umådeholdent. Hun ønskede ham død!

For ca. et år siden kom Penina stormende ind i Undervisningsministe-

riet, direkte ind til Permanent Secretary (departementschefen), og for-

langte, at en af de lærere, som underviste på samme seminarium som 

Frank, og som hun var sikker på var hans elskerinde, skulle forflyttes. 

Ikke mindst fordi hun syntes, at Frank ofrede alt for mange penge på 

denne elskerinde, bl.a. til lægeregninger.

Den pågældende lærer, som er mor til tre børn, blev forflyttet og under-

viser nu på en skole langt fra sine børn og sit hjem – og Frank.

Denne episode optog i lang tid ikke mindst mange af de kvindelige an-

satte i Undervisningsministeriet. 

Penina underholdt ved denne lejlighed alle i ministeriet, der gad høre 

på det, om Franks umådeholdne forbrug af elskerinder. Nu ville hun 

altså skilles og aldrig se ham mere. Efter nogen tid flyttede hun dog 

hjem igen. Frank tjente jo som udsendt engelsk rådgiver gode penge.

Vi fik i dag ved begravelsen lejlighed til at se, hvor Penina og Frank har 

boet.

Det tog os to timer at køre de sidste 25 km til Frank og Peninas hus. 

Det havde regnet hele natten, så den i forvejen næsten ufremkomme-

lige vej, var med sin bløde og slimede lerjord blevet lige så glat som en 

isglat dansk landevej. 
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Vi kørte i kortege med Franks bil i spidsen, og med Franks kiste på ladet 

af denne firehjulstrukne pick-up, som blev kørt af en af hans to sønner 

fra første ægteskab.

Folk på vejen advarede os mod at køre videre, men vi nåede godt frem 

til Frank og Peninas hus, hvor kisten blev anbragt under Franks velforsy-

nede bar, som han havde bygget midt i husets store stue.

Lille Frank spurgte Penina, som ikke hyklede en sorg, hun ikke følte, 

hvorfor Daddy lå i kisten. ”Jo, ser du, Daddy er meget træt, og nu skal 

han sove i kisten”.

Præsten kom ikke til begravelsen, måske på grund af det dårlige vejr. El-

ler måske havde han glemt det, som en af deltagerne sagde. Det var der 

råd for. En af kikuyu kvinderne fremsagde en bøn, og der blev sunget en 

salme, inden man bar Frank ud til den flot murede grav i haven.

En af Peninas familiemedlemmer talte bl.a. om alt det, Frank havde sat 

i gang på egnen. Franks ældste søn talte også. Han må på det allersidste 

være kommet til en bedre forståelse med den far, som han ikke havde 

haft kontakt med i 15 år. Han talte smukt og enkelt om Frank, om at 

Frank elskede livet og sit arbejde.

I et øjebliks samhørighedsfølelse tager Penina omkring Franks to ældste 

sønner.

Solen skinner nu og udsigten over Kikujulands bakker og dale er den 

mest storslåede udsigt, man kan forestille sig. Og mens de mange hun-

drede mennesker, der er kommet til stede, synger, bliver Franks kiste 

sænket ned i det støbte hul i haven. 

Et betagende folkeoptog med bl.a. kvinder i farvestrålende gevandter; 

hvoraf nogle ind imellem ammer deres babyer. Der er skolebørn i deres 

fine skoleuniformer, der i dagens anledning har fået fri fra skole. Alle 

har forståelse for, at det ikke er muligt at bespise denne store forsam-

ling. Men øl og vand er der til alle. 

Flere i sørgeoptoget hvisker om, at det nok er Penina, der har forgivet 

Frank.

PS! På det tidspunkt Frank døde, kendte befolkningen ikke meget til 

AIDS. Man var først lige begyndt at tale om denne nye svøbe, som jo 

ikke mindst har ramt Afrika hårdt. 

I dag tror jeg, Frank døde af AIDS. I bakspejlet kan jeg se, at han havde 

nogle af de symptomer, der følger med AIDS. 

Selvom Frank skulle have kendt til faren for AIDS, er det tvivlsomt, om 

han ville have taget sine forholdsregler imod sygdommen.

Jeg fik ikke bilharzia af at bade i Lake Victoria. Heldigvis, for på det tids-

punkt vidste lægevidenskaben ikke, hvordan denne sygdom skulle kure-

res, og som uden behandling er ret farlig. Det gør man heldigvis i dag. 

Kirsten er tre gange blevet behandlet for bilharzia.



En af de mange kontraster i Afrika
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To kulturer stødte sammen, da vi skulle arrangere et besøg på Kenya 

Institute of Special Education (KISE) for formanden for Danidas Styrelse 

Chr. Kelm Hansen. 

Jeg nævnede for min samarbejdspartner Mrs. Abilla, at jeg var sikker 

på, at besøget helst skulle være så uformelt som muligt, så der kunne 

blive lejlighed til uformelle samtaler. 

Inden besøget på KISE mødtes den danske ambassadør Erik Fiil, Kirsten 

og jeg med Chr. Kelm Hansen på Muthaiga Country Club i Nairobi.

Muthaiga Country Club er formentlig med sine traditioner fra omkring 

1900 mere britisk end langt de fleste tilsvarende britiske klubber. 

Klubbens medlemmer ville end ikke for gode penge lade en del af fil-

men ”Out of Africa” optage i de gamle bygninger fra 1912. Filmkompag-

niet blev derfor nødt til at opbygge kulisser, så man kunne filme Karen 

Blixens bryllup med Bror, som foregik her. 

Klubben ser formentlig ud næsten som dengang. Gamle farmere, for-

retningsmænd og andre velhavende hvide og efterhånden flere og flere 

sorte fra Kenyas overklasse, sidder henslængt i magelige sofaer og læ-

ser britiske aviser. Al personale, inklusive tjenerne, er sorte. 

Det er tydeligt folk med god tid, der kommer på Muthaiga Club. Gæst- 

erne har tid til at vente på den gode mad, der serveres. Venner mødes. 

En tidligere farmer på 94 år, som sidder ved siden af os, når også at få 

en drink inden frokosten. Han er iført de gamle farmeres foretrukne 

mundering: Korte bukser og knæstrømper. 

Min samarbejdspartner Mrs. Abilla sagde undskyldende, da vi ankom til 

KISE, at Undervisningsministeriet havde bestemt at sende otte højtpla-

cerede embedsmænd til KISE for at ledsage ministeren, der skulle tage 

imod formanden for Danidas Styrelse. 

Et skriftligt program var hurtigt blevet udarbejdet, så deltagerne kunne 

se, hvem der skulle introducere hvem og sige hvad.

Kelm Hansen er heldigvis en forstående mand, som kender Afrikas tra-

ditioner, så han accepterede hele ceremonien. 

Protokollen for, hvordan tingene gøres i Kenya, inklusive at modtage 

gæster, kan være meget rigid. Kenyanerne er delvist oplært af briterne, 

og ligesom traditionerne på Muthaiga Country Club ændres tingene 

langsomt.

Det samme gør sig gældende, når vi er ude i landet. 

Gæstfriheden eller traditionen byder, at vi ikke kan haste os igennem et 

møde eller en sammenkomst. Møder tager tid. Som oftest kan vi heller 

ikke undslå os for det måltid mad, der bliver tilbudt. Det ville være en 

grov fornærmelse mod værterne, hvis vi siger nej tak, fordi vi gerne vil 

nå Nairobi, inden det bliver mørkt! 

Vi må forholde os afslappede og lade tingene tage den tid, de tager i 

Afrika.

Gamle britiske traditioner holdes ved lige
18. september 1985
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Kirstens firehjulstrukne Toyota brød sammen på vej til Samburu. I et 

område som sjældent får besøgende.

Kvinderne på stedet gik næsten nøgne omkring, og de ældre mænd 

havde kun et stykke stof over skulderen. Men alle var fint tatoverede 

i ansigtet. 

Mændene gik rundt med et spyd påsat en forgiftet spids, som var dæk-

ket med en dippedut som lignede en kvast.

Kirsten var på besøg hos et barn med handicap i en lerklinet hytte. Hyt-

ten lå i en manyatta, som normalt består af flere huse omgivet af tor-

negrene for at forhindre de vilde dyr i at komme ind på området.

Familien, Kirsten besøgte, var dog så fattig, at der kun var én faldefær-

dig hytte. Manden havde kun råd til en kone. 

Det første rum i hytten var næppe mere end et par kvadratmeter og 

fyldt med nyfødte gedekid.

Kun det handicappede barn, en nyfødt baby, og moderen var hjemme. 

Indtil nu, hvor barnet var blevet seks år, havde forældrene altid taget 

det med sig ligegyldigt, hvor de gik hen; også når de var ude for at passe 

gederne.

Nu da der var kommet en lille ny, blev de nødt til at efterlade barnet 

med handicap alene hjemme, når de skulle i marken.

Forældrene har taget sig meget af det handicappede barn, langt mere 

end man normalt ser det i disse familier. De har gravet et lille hul i jor-

den som et slags jordsæde, så barnet kan sidde med fødderne i en for-

dybning med støtte til ryggen og kigge sig omkring.

Oftest har mænd i Samburu flere koner, og hver kone har sin egen hyt-

te. Når manden hen på eftermiddagen bestemmer, hvilken kone han vil 

sove sammen med, kommer de andre koner og tager børnene med til 

deres egne hytter. Ved dette stilfærdige arrangement vil manden altid 

være alene med den kone, han har valgt sig for natten. Ingen ulejlighed 

for manden.

Har en ung Samburu-mand været ude i den store verden, måske på et 

universitet, må han på vej hjem skifte fra almindeligt tøj til det traditio-

nelle klæde. Og når han står af bussen, vil vennerne ofte vente på ham 

og stikke ham et spyd i hånden.

Vejen mellem Isiolo og Marsabit i Samburu er den dårligst tænkelige, 

bl.a. på grund af megen regn. Og ingen må køre der uden at have bevæb-

net politi i bilen på grund af de mange overfald, der foregår i området.

Kirsten sad sammen med en politibetjent på et lille hårdt bagsæde og 

et skarpladt gevær imellem sig og betjenten på den syv timers lange, 

varme og vanskelige tur. 

På tilbageturen havde Kirsten tilmed accepteret at have et par børn på 

skødet i den overfyldte bil. En dreng på tre, der græd uafbrudt, og en 

pige på syv, der brækkede sig uafbrudt.

Kirsten på besøg i det øde Samburu distrikt
28. september 1985
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I en bil, hvor vinduerne ikke kan åbnes i den bageste ende, bliver der let 

stegende hedt, og luften kan blive meget tung.

Kort tid efter, at de to børn og betjenten var sat af, mødte de en bus, der 

var kørt ind i den klippeside, vejen var sprængt igennem. 

De værst sårede var blevet taget op af en lastbil, som havde passeret. 

Men der var fortsat tilskadekomne. Kirstens bil tog nogle af de endnu 

meget tilskadekomne med. En mand med en dyb flænge i panden og en 

anden med en brækket arm.

Efterhånden blev al bagagen og Kirsten overstænket med blod. Kirsten 

var noget betænkelig på grund af den høje frekvens af HIV/AIDS, der er 

i området.

Da de var ca. 60 km fra almindelig bebyggelse (bortset fra manyattaer), 

fandt de ud af, at Toyotaens styretøj var gået i stykker. Det var i et om-

råde med meget få mennesker men med mange vilde dyr. 

Heldigvis havde de en speciallærer fra området med i bilen. En sam-

buru. som beroligede dem med, at der ikke ville ske noget, når han var 

med. Også selvom de skulle overnatte blandt vilde dyr. Det følte Kirsten 

sig ret tryg ved.

Da de møjsommeligt havde fået bilen med det ødelagte styretøj kørt 

til Maralal, blev Kirsten for første gang på turen virkelig bange. Nogle 

unge Samburu mænd begyndte at pille styretøjet fra hinanden. Det var 

mørkt, og der var ingen elektricitet. 

De unge mænd fandt endelig en lommelygte, der kunne lyse, og som 

Kirsten og hendes chauffør Steven skiftedes til at holde, mens de unge 

mænd i fire timer arbejdede med bilen. Uden rigtige redskaber, men 

med en sten og reservedele fra udrangerede biler, lykkedes det de to 

”svende” at reparere styretøjet så meget, at Kirsten og Steven kunne 

køre til Nairobi den næste dag.

Skæbnen ville, at Kirstens nye projektbil, en større og bedre affjedret 

Toyota Landcruiser, ankom samme dag, som de kom hjem fra turen til 

Isolo, Marsabit og Maralal.

PS! Livsformen i Samburu har ikke ændret sig meget, siden Kirsten for 

over 25 år siden besøgte området. Bortset fra, at der er kommet flere 

turister og flere lodges. 

Chaufføren Steven er senere blevet myrdet af sin kones lejemorder. 

Konen mente, at Steven havde fået sig en elskerinde. 

Det er nu vanskeligt at forestille sig. På os virkede Steven som en rigtig 

god familiefar, der var stolt af sin familie og de køer, han efterhånden 

fik råd til at købe.
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Mit første møde med politiet i Kenya skete efter, at jeg havde fanget en 

tyv og rystet 1.000 Kshs. (ca. 400 kr.) ud af brystlommen på ham.

Politiet hævdede, at de 1.000 Kshs. skulle være bevismateriale i sagen. 

Jeg ved ikke, hvilken straf tyven fik, men jeg fik aldrig ”bevismaterialet” 

tilbage.

Mit andet møde med politiet foregik på vejen mellem Nairobí og Mom-

basa. Det var en høflig ung betjent, der standsede mig og gjorde op-

mærksom på, at jeg kun måtte køre 50 km i timen i bymæssig bebyg-

gelse. 

Betjenten påstod, at jeg kom over bakketoppen med en fart på 62 km 

i timen. Dvs. at alle i den kø, jeg var midt i, også må have kørt med 62 

km i timen. 

Jeg gjorde endvidere opmærksom på, at de par hytter, der lå på begge 

sider af vejen næppe kunne kaldes en by. 

Min forespørgsel om, hvorvidt betjentens hastighedsmåler nu også 

fungerede, havde heller ikke nogen positiv effekt på hans holdning til 

min lovovertrædelse. Heller ikke en hentydning til det ”værdifulde” ar-

bejde jeg gjorde for hans land, eller at jeg skulle skynde mig til et vigtigt 

møde i Mombasa.

”Du har vel ikke tid til at møde i retten”. Underforstået, at den letteste 

måde at klare problemet på, var at give ham ”bøden”.

Efter megen diskussion, bekendtgjorde den unge betjent, at jeg ville 

blive indkaldt til retten i Mombasa. Men det er jeg nu aldrig blevet. 

Møde med politiet
8. oktober 1985
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10 børn med handicap var med deres forældre samlet under et skyg-

gefuldt træ. De havde i timevis tålmodigt ventet på, at vi skulle komme. 

Det er ikke hver dag, der kommer biler ned fra højlandet til denne tørre 

og varme dal.

Stedet ligger i bunden af Rift Valley-dalen i Keiyo Marakwet-distriktets 

nordlige del af Kenya, grænsende op til nomadeområdet Westpokot.

Sammen med lokale skolefolk kørte jeg tidligt i morges fra distriktets 

lille hovedby, Iten ca. 100 km nordpå i det smalle aflange distrikt. Halv-

delen af distriktet ligger højt, den anden halvdel består af skråninger og 

bunden af Rift Valley-dalen. 

Turen ned ad skråningerne tog godt en time. Højdeforskellen er på 

mere end 2.500 m., og vejen er ikke asfalteret, men fyldt med sten, og 

der er ingen rækværk mod afgrunden. 

Mens jeg holdt godt fat i rattet på den firehjulstrukne Land Cruiser, kun-

ne mine medpassagerer opremse de omtrentlige datoer for, hvornår 

biler var kørt ud over kanten. De husker særlig tydeligt en lastvogn med 

mad til børnene, der aldrig nåede frem.

Mange børn er underernærede. Hver morgen kravler eller går børnene 

sammen med deres forældre ned langs bjergsiderne for at komme ned 

til dalen. Børnene for at gå i skole, og de voksne for at dyrke deres små 

jordlodder. 

Det vand, der i regntiden løber ned over skråningen til dalen, er natur-

ligvis kostbart. Derfor har de forskellige klaner en indviklet aftale om, 

hvordan vandet ledes i forskellige retninger. 

Da man er totalt afhængig af den smule vand, der kommer ned ad bjerg-

skråningerne, tåles ingen snyderi. Snydes der, sidder pilen løst på buen. 

Giften dræber øjeblikkeligt, og der kan hurtigt udvikle sig en klankrig, 

hvor mange ofte bliver dræbt, inden myndighederne får stoppet fejden. 

Der er ikke alene problemer med vandløbene. Der er også en del kvæg-

tyverier i bunden af dalen. Især søger westpokotterne, der er et no-

madefolk, ned i dalen for at stjæle kvæg. Når arvefjenden nærmer sig, 

styrter mænd fra bostederne oppe på bjergskråningerne ned i dalen 

bevæbnet med bue og pil.

I gruppen af børn med handicap finder jeg ingen, der et svært multihan-

dicappede. De overlever simpelthen ikke på dette gudsforladte sted. 

En del af børnene er underernærede. De har små tynde arme og ben 

og tykke opsvulmede maver. Ofte får børnene kun ét måltid mad om 

dagen; det består af majsgrød.

”Vi har ikke haft mælk det sidste år”, siger en mor.

To børn har fået et ben hugget af lige under knæet. ”Der er så mange 

giftige slanger i området”.

Børn med handicap i meget afsides liggende egne
10. november 1985



37

Børnene løber normalt rundt på bare fødder, så det er let at få et slan-

gebid. Og benet må så hugges af, inden giften breder sig til hjertet. Hvil-

ken courage. 

Det er ikke hospitalet, der foretager amputeringerne. Der vil gå alt for 

lang tid at bringe et barn fra dalen til byen Iten. 

Det bliver igen en af disse lange dage, der ikke synes at få ende. 

Vi begyndte tidligt i morges og overalt, hvor vi kommer frem, kommer 

forældrene med deres børn med handicap. De synes ikke særligt på-

virkede af børnenes handicap. Og de møder vel også dagligt så mange 

vanskeligheder, at et handicap hos ens barn ikke er noget i sammen-

ligning.

Forældrene tager smilende imod de råd, vi giver. Mange steder er der 

samlet 30-40 mennesker, der ser på, at vi undersøger børnene.

Alle følger nøje undersøgelserne af børnene, og alle kommer med gode 

råd, hvoraf nogle både er brugbare og realistiske.

I områder som dette er der ikke noget, der hedder samtale med foræl-

drene under fire øjne. Her deltager alle i alt det, der foregår. Et besøg 

som vores er for lokalbefolkningen en spændende oplevelse. 

Befolkningen her i dalen synes at være lige så optaget af vores besøg, 

som hvis der var kommet en betydningsfuld politiker eller popstjerne!

Vi taler ikke alene med forældrene, men også med lokale skolefolk og 

landsbyens ældste.

Et sted kommer en mand gående med et par hjemmelavede krykker af 

træ, der ser både gode og holdbare ud.

Jeg giver ham lidt småpenge, og får ham til at lave krykker til de børn, 

der har brug for dem, og lære børnene at bruge krykkerne så foræl-

drene ikke skal bære børnene på ryggen.. Det er han med på. Han vil 

begynde med det samme.

Der er to børn med kæmpestore hoveder (vand i hovedet), som vi vil 

forsøge at få sendt til Nairobi for at få indopereret et dræn, så der bliver 

afløb fra hjernen. Problemet bliver efter operationen at holde drænene 

fra hjernen rene. Og det vil ikke blive let i et område som dette, hvor hy-

giejnen ligger på et lavt plan. Der findes simpelthen næsten ingen vand. 

Der er kun en enkelt sundhedsklinik i området, og den er ikke særlig 

vedudstyret. Men netop disse to børn synes at have meget fornuftige 

og interesserede forældre. Så mon ikke det lykkes?

Vi går ind for, at alle børn så vidt muligt skal gå i den almindelige skole, 

også børn med handicap. Men der er en del børn, der er så gangbe-

sværede, at det er vanskeligt eller umuligt for dem dagligt at gå den 

ofte lange vej fra bostedet på skråningerne ned til skolen. Vi får derfor 

på stedet planlagt, at der skal laves et ”small home” i tilknytning til en 

af skolerne. 

Et ”small home” er et lille hus eller en hytte, hvor de elever bor, der ikke 

kan transportere sig selv. Herfra kan de så let komme i skole. En kvinde 

fra egnen fungerer som plejemor for børnene, og befolkningen og for-

ældrene giver naturalier.

På turen får jeg flere steder gaver af den lokale befolkning. Et sted får 

jeg overrakt en høvdinge-stok, som den præsidenten går med. Den er 

lavet af en mand på 85 år, der under anden verdenskrig i Indien havde 
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udmærket sig så meget, at han havde fået en hel del medaljer, som han 

stolt bærer under vores besøg. Han gør også flot honnør. 

En anden gave er et stort udskåret bæger af træ, som de lokale bruger 

til øl, der er brygget på honning.

Da vi er fornemme gæster, får vi flere steder serveret Fanta eller Coca-

Cola. Og et par steder også nogle hårde småkager.

Vi kører gennem landsbyer med markeder, hvor kvinder sælger enkelte 

frugter. En ældre kvinde har en flaske gedemælk til salg, en anden et 

krus med majs. Et par kvinder har samlet et par bunker sten, som de 

forsøger at sælge som byggematerialer.

Det er ikke meget, kvinderne har at handle med.

Selvom det er lykkedes missionærerne at få mange kvinder til at gå med 

kjoler, som dog ofte hænger i laser, går især gamle koner og unge piger 

fortsat traditionelt klædt i skind med store smukke smykker over de 

nøgne bryster.

Jeg spekulerer på, hvad det er, der får mennesker til at leve i denne 

dal, der synes at have alle tænkelige plager. Mange slags sygdomme og 

meget ugunstige klimatiske forhold. I perioder har de kun den mad, der 

kan bæres på ryggen af et æsel ned ad bjergskråningerne. Det kan tage 

et par dage at hente en sæk med majs oppe fra højlandet. Ofte er der 

ingen regn og dermed ingen vand. 

Den ration af majs og eventuel anden mad, som børnene får udleveret 

i skolen, må de ofte tage med hjem, fordi skolen ikke har vand til at 

tilberede maden med. 

Befolkningen bliver formentlig boende, fordi familierne har levet her i 

generationer. De fleste har vel heller ikke overskud til at flytte.

Traditionen her i dalen tillader i øvrigt, at kvinderne må slå igen, når 

manden banker dem. I de fleste andre stammer i Kenya er det ikke vel-

set eller overhovedet tilladt kvinder at slå igen!

Først omkring kl. 17 får vi noget at spise. Ingen taler, mens vi spiser. Vi 

spiser i borgmesterens hytte, og alle spiser hurtigt og med fingrene. 

Vi får det fineste, vi kan få på stedet: Gedesuppe og gedekød. Jeg ved 

ikke, om de fuldtonende ræb er til ære for os eller blot udtryk for vel-

være. Mange afrikanere nyder at ræbe efter et godt måltid.

Klokken bliver 21, inden vi er tilbage i Iten. Vi har i dag kørt ca. 300 km 

på dårlige veje, snakket med mange mennesker og set på mange børn 

og givet mange råd til forældre. 

Jeg har det sjældent bedre end efter sådan en arbejdsdag i marken. En 

fornemmelse af, at jeg har gjort nytte. Set stor skønhed i landskabet og 

hos befolkningen. Jeg føler stor taknemmelighed over, at jeg får denne 

slags oplevelser.
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En klatrende løve i Queen Elizabeth
National Park i Uganda  



40

Jeg mødte ham for en uges tid siden på Kenyatta Avenue, hovedgaden 

i Nairobi.

Solbrændt og med knælange shorts, lange ombukkede strømper, kaki 

skjorte og lille moustache lignede han en engelsk farmer fra koloniti-

den.

Ernst von Magius var på sit ugentlige besøg i Nairobi. Hans gamle vare-

vogn var som sædvanlig fyldt med appelsiner, citroner og planter, som 

han sælger til faste kunder i Nairobi. Jeg tror, alle på den danske ambas-

sade tilhører hans faste kundekreds. 

Engang i 30erne fik den dygtige og energiske Ernst von Magius fra Dan-

mark tilbudt et godt job i ØK. Han var imidlertid blevet forlovet, og ØK 

sendte på det tidspunkt ikke unge mænd ud i verden, hvis de ønskede 

at medbringe en kvinde. 

Magius søgte derfor en stilling i Kenya, hvor han kunne tage sin kone 

med. Hun fødte meget hurtigt tvillinger, men blev samtidig syg af bryst-

kræft, så de måtte rejse tilbage til Danmark, hvor hun kort tid efter døde.

Tilbage i Danmark var 2. verdenskrig brudt ud, og Magius deltog i mod-

standsbevægelsen. Her mødte han den kendte modstandsmand Frode 

Jacobsen, som senere har besøgt ham i Kenya. 

I Danmark fandt han en pige, Else, der kunne passe de små tvillinger. 

Og da krigen var slut, rejste Magius sammen med Else og de to små til 

Kenya.

Ernst von Magius sløjfede under krigen von i sit navn. Det var ikke po-

pulært at have von i sit navn på et tidspunkt, hvor tyskerne var så upo-

pulære.

Magius’ far var skovridder på Knuthenborg, og Magius fik en grundig 

uddannelse i landbrug og gartneri på Landbohøjskolen. Han var derfor 

velforberedt til at opdyrke nyt land, da han anden gang kom til Kenya. 

Han købte jord og byggede huse i Kinangop. 

Else og Ernst blev gift og levede angiveligt et godt liv på farmen i Kin-

angop. 

Magius’ farm blev imidlertid eksproprieret efter Kenyas uafhængighed 

i 1963 som en del af det såkaldte ”Million acre scheme”. Ifølge Magius 

selv fik han en god kompensation af den engelske regering.

Det var bl.a. med denne kompensation, at Ernst senere kunne købe den 

nye farm ved Naivasha. 

Else og Ernst, der nu havde fået tre børn sammen, ville nødigt tilbage til 

Danmark. Det lykkedes Ernst at blive bestyrer på en større gård, som lå 

Gartneren Ernst von Magius
17. november 1985
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ved den meget yndige Oloiden sø, der ligger som en lille lomme ind til 

den større Naivasha sø.

En dag blev 250 tønder land jord beliggende ned til Oloiden søen i 

nærheden af, hvor Magius arbejdede, til salg. En god ven lånte Magius 

penge til udbetalingen til jorden.

I 14 dage knoklede Else og Ernst Magius med at opføre et midlertidigt 

hus, som de skulle bo i, mens de opdyrkede jorden. Her bor Magius dog 

stadigvæk. 

De fik aldrig tid til at få bygget det hus, som de drømte om.

Magius har efterhånden fået udviklet et pænt gartneri.

Jeg blev helt nostalgisk, da Kirsten og jeg besøgte Magius sammen med 

et par af vore venner, og jeg så lange rækker af den slags liljer, min mor 

altid havde stående i vindueskarmen, og som hun kaldte ” de fire ver-

denshjørner”.

Det er nu nok ikke på ”de fire verdenshjørner”, Magius tjener sine penge.

Magius har store områder med appelsin- og citrontræer. På den del af 

jorden, som ligger hen i græs og buskads, har han køer gående.

Da vi gik på toppen af en høj, hvorfra vi kan se ud over både Naivasha 

sø og Oloiden sø, som er en kratersø, kom der store sorte skyer og tor-

denen drønende rundt om os i et storslået sceneri. Det styrtregnede fra 

tre verdenshjørner, som det kan gøre i troperne. Vi nåede lige at slippe 

i husly, inden vi var blevet drivvåde. 

Kvinden i Magius’ hus er ikke længere Else, men Grethe. Else blev dræbt 

i en færdselsulykke i Naivasha by for otte år siden. Efter Elses død var 

Magius blevet alene med sin søn Peter. De andre børn var rejst hjem-

mefra.

Peter er nu 30-35 år. Han er lidt af en enspænder, men han er god til at 

reparere traktorer og til at holde Magius’ gamle pick-up kørende.

Peter har i mange år arbejdet på at konstruere en flyvemaskine. Lan-

dingsbanen har han lavet for flere år siden, men flyvemaskinen er end-

nu ikke lettet. 

Peter har lavet en fantastisk konstruktion, så garagedøren åbnes, når 

man næsten bare ser på den.

Et par år efter Elses død fandt Magius ud af, at det ikke var godt for ham 

og Peter at leve her uden at have en kvinde i huset. 

Da Peter er den mest generte af de to, blev det Magius, der måtte finde 

en kvinde til at komme og hjælpe dem i huset. 
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Magius skrev til sin afdøde kones søster Grethe, og foreslog hende at 

komme ud og bo hos ham og Peter ved Oloiden søen, ”for huset er ved 

at gro til i skidt, og vores tøj er blevet noget hullet”.

Grethe sagde i første omgang nej tak, da hun ikke ville forlade sin  

93 årige mor. Men da moderen døde, var hun parat til at komme ud til 

Oloiden søen og bo sammen med Magius og Peter.

Else kendte egentlig ikke Magius særlig godt, inden hun sagde ja.

”Vi havde da mødt hinanden for ca. 20 år siden i Hørsholm. Senere har 

vi talt om, at det møde vist ikke en gang varede en time”.

Grethe blev så betaget af både Magius og af stedet, at de omgående 

giftede sig.

De to mennesker, der nu er henholdsvis 70 og 73, håber at få endnu  

10 gode år sammen her ved Oloiden søen. 

Selvom de tilsyneladende arbejder meget, Magius holder kun fri to  

timer søndag eftermiddag, strutter de af livsmod og velvære.

Det er dejligt at besøge mennesker, der virker lykkelige og glade for til-

værelsen. Til trods for, at termitterne gnaver sig ind i træværket, og det 

lugter lidt af flagermuslort fra loftet, er der en atmosfære af ro i huset.

PS! Magius var kenyansk statsborger. Med hjælp fra diverse gode kon-

takter i Udenrigsministeriet fik han sit danske statsborgerskab igen, da 

han og Grethe forlod Kenya for at flytte til Spanien for at nyde deres 

otium der. Med det danske statsborgerskab kunne han også få folke-

pension.

Magius’ og Grethes folkepension hjalp med til, at de kunne bo på det 

lille landsted, de købte i Andalusien.

Peter er blevet i Kenya. Han bor nu i Nairobi. Han fik aldrig flyvemaski-

nen til at lette. Han bor sammen med en anden europæer, der heller 

aldrig har kunnet forlade Afrika, og som heller aldrig har fået sine store 

drømme opfyldt!
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Selv lærere er relativt fattige i Kenya og Uganda. De kan blive helt over-

stadige, hvis jeg på et kursus giver dem en Coca-Cola og et par kager.

Mange af de mennesker, vi arbejder sammen med i ministeriet er så 

fattige, at de ikke har råd til at spise frokost – eller i alle tilfælde kun har 

råd til at købe en kogt majskolbe eller et lille stykke brød.

Men alle forlader deres kontor, eller hvor de nu arbejder, for at ”gå til 

frokost” mellem kl. 13.00 og 14.00.

Mange mennesker sidder i middagspausen og lytter til de lægprædi-

kanter, der giver dem gode ord i stedet for brød.

På parkeringspladsen så jeg for et par dage siden en yngre kvinde sidde 

i skyggen af et træ. Hun havde lagt håndarbejdet fra sig, idet hun den 

dag havde købt en pose kartoffelchips, som hun omhyggeligt dryssede 

salt på. Herefter tog hun langsomt og yndefuldt det ene lille stykke 

chips efter det andet, og spiste det med et udtryk, som var det et fest-

måltid, hun indtog. Hun havde formentlig valgt dette lidt afsides sted 

for ikke at skulle dele med de af hendes medsøstre, som måske ikke den 

dag havde råd til frokost.

På samme parkeringsplads sidder en mor med sin baby på omkring et 

år. Moderen og babyen bor på parkeringsparken. Hver aften laver mo-

deren et lille hus til sig selv og datteren af et stykke plastic, som hun 

folder sammen om morgenen, inden parkeringsvagterne kommer. El-

lers vil hun få ballade. 

Jeg skal ikke romantisere fattigdommen, men det er fascinerende, at 

denne kvinde synes at have noget, der ligner en almindelig hverdag. 

Hun laver mad på et lille bål til sig selv og babyen. 

Selvom guderne må vide, hvor hun får vandet fra, ser hun og babyen 

altid rene ud.

Den kærlige måde, moderen tumler og leger med sit tilsyneladende 

velnærede barn på, minder til forveksling, om den måde en velstillet og 

kærlig mor ville lege med sit barn på.

Hvis der ikke var mennesker, der gav hende en lille skærv hver dag, ville 

hun ikke have den tilsyneladende gode tilværelse, hun har trods fat-

tigdommen.

Det rækker ud over al forstand, at mennesker kan leve under så pri-

mitive forhold og så alligevel virke så glade og tilfredse. Og kan leve et 

så velstruktureret liv i denne fattigdom: Lave morgenmad, vaske tøj, 

frisere barnet (længe!), lave frokost, lege med barnet, lave aftensmad 

og sætte ”huset” op, inden det bliver mørkt.

Men hvad skal denne mor gøre, den dag parkeringsvagten ikke længere 

ser gennem fingre med hendes ”lille bolig”? Heldigvis er tolerancen 

imellem fattige mennesker stor. 

Måske er parkeringsvagten lige så betaget af denne lille familie, som 

vi er det. 

En tilsyneladende glad mor midt i fattigdommen
28. december 1985
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Da vore børn var halvstore, kørte vi en sen eftermiddag sammen med 

dem igennem ørkenen i det sydlige Tunesien.

Vi var blevet forsinkede, så det kunne blive vanskeligt for os at nå vores 

hotel, inden det blev mørkt. Et par venlige mennesker viste os en genvej 

til hotellet. Vi kunne køre gennem en udtørret saltsø. Det ville spare os 

for mange kilometers kørsel. 

Vi fandt det par hjulspor, der førte ned til noget, der lignede en sø. 

Da vi nåede til søen, så det ud, som om vandene skilte sig. Vi fortsatte 

kørslen og kort tid efter havde vi en oplevelse af, at vi var omgivet af 

vand på alle sider.

Da vi i dag kører til Amboseli Nationalpark ved det sneklædte Kiliman-

jaro, som er Afrikas højeste bjerg, oplever vi for anden gang et flot fa-

tamorgana. 

Vi oplever, at ”vandet” skiller sig for os, som for Joseph ved Det Døde 

Hav. Og det eventyrlige at der går massevis af dyr ”på vandet”.

Da vi langsomt kører videre, ser vi det største antal dyr, vi nogensinde 

har set: Vi ser bl.a. kæmpe elefantflokke med mange unger. 

Elefanterne har den smukkeste yngelpleje. De passer så meget på de 

små, at de bliver aggressive over for alt, hvad de anser for farligt. Også 

selvom det ”kun” er en bil. 

Vi må et par gange køre hurtigt baglæns for at undgå elefanternes an-

greb.

Der er tusindvis af brølende gnuer, tilsyneladende på vandring. Ind 

imellem gnuerne går store flokke af zebraer, hjorte og gazeller. Der er 

næsten ikke plads til at køre, og vi sidder lidt uroligt, for hvad vil der ske, 

hvis en elefant angriber os i denne trafikprop, som dyrene har lavet. Vi 

ved, at en elefant har kræfter nok til at vælte vores bil. 

Mens vi sidder og iagttager dette orgie af dyr, kommer en løve gående 

på venstre side af bilen. Det er en vagtsom og agtpågivende løve. Vi rul-

ler ivrigt vinduerne ned for at fotografere den. 

Da vi ser løven gå målbevidst hen mod vores bil, synes vi det er bedst at 

rulle vinduet op. Løven springer forbi bilen og løber ind i strømmen af 

dyr, der hurtigt spredes til alle sider. Få minutter efter har støvet lagt sig, 

og solen skinner fra en skyfri himmel. Løven går nu agtpågivende og ja, 

netop majestætisk forbi os.

Det lykkes ikke løven at fange noget i denne omgang, selvom der er 

hundrede eller tusinder af dyr omkring den og os. Måske er den hel-

ler ikke rigtig sulten. Vi kan fra alle sider høre hjortenes og gazellernes 

advarselsgøen og fuglenes advarselsskrig.

Det forunderlige Afrika
12. januar 1987
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Dyrenes konge har vist, at den kan få tusinder af dyr til at springe for 

livet. Og det er måske det, den vil gøre opmærksom på.

Vi følger spændt efter løven. Den kunne måske finde på at jage noget 

mere. Klokken er blevet fem om eftermiddagen.

Der må ikke skydes dyr i nationalparkerne i Kenya. Vi oplever det, som 

om løverne har lært, at en bil er noget helt ufarligt, de ikke skal kære 

sig om.

Vi følger i bilen efter løven en times tid over sletter og mindre buskads, 

og får taget rigtig mange gode billeder af den.

Mens jeg hænger ud af vinduet for at tage et sidste billede af løven, der 

er ved at forsvinde ind i buskadset, kommer en anden hunløve gående 

bagfra kun en armslængde fra bilen. Godt at denne løve er mere inte-

resseret i den anden løve end i mig. 

Der er stor gensynsglæde, da de to løver mødes foran vores bil. Efter 

at de har kærtegnet hinanden lidt, går de videre med et par hundrede 

meters afstand. Nu kan vi se, at de jager. Lægger sig ned og kryber af 

sted. Vinden er imod os.

De får øje på et par gazeller, som står stive af skræk. Gazellerne når dog 

at forsvinde, inden løverne når dem. Løverne ved godt, at de ikke kan 

løbe de hurtige gazeller op, men forsøget skal gøres.

Nu får de to løver følgeskab af tre andre løver, som de jager sammen 

med. Ved fra alle sider at indkredse en flok zebraer, som går og græsser 

fredeligt. 

Det er ved at blive mørkt. Klokken er et kvarter i syv. Pludselig får zebra-

erne færten af løverne og løber vildt i alle retninger.

Vi har efterhånden identificeret os så meget med løverne, ikke mindst 

med den, vi nu har fulgt i flere timer, at vi synes, det er synd, hvis det 

heller ikke denne gang lykkes den at nedlægge et bytte.

Vi må se at komme hjem på hotellet, inden det bliver mørkt.
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Kenyas undervisningsdirektør er fysisk i sværvægtklassen. Han er også 

lidt brovtende og hurtig til at tage beslutninger.

Sitima fortalte os forleden noget nølende og indpakket, at han havde et 

barn med et handicap. Han ville gerne have, at Kirsten og jeg så barnet. 

Lidt undskyldende sagde han, at man jo i afrikanske familier har mange 

at skulle tage sig af. Ikke mindst hvis man har en god indtægt. Det var vel 

for at forberede os på, hvad vi ville få indblik i, når vi nu skulle besøge 

hans familie.

Sitimas chauffør viste os vej til et kæmpestort hus i et villakvarter i 

Nairobi. Sitima havde to moderne biler holdende udenfor. Han benyt-

ter selv en tjenestebil som alle højtstående embedsmænd gør. 

En ung pige lukker op. Hun bærer det 3årige barn, der har et handicap, 

på armen. 

En anden ung og en lige så køn kvinde kommer også ud. Vi bliver lidt 

overraskede, da hun viser sig at være Mama Penina. Det navn som Si-

tima har skrevet på den konvolut, vi har med til Penina. 

Sitima har åbenbart ikke haft tid til at underrette Penina om, at vi ville 

komme. Han har måske ikke syntes, at det var nødvendigt.

Penina har Sitimas sidste afkom, en fire måneders baby, på armen. Pe-

nina er altså Sitimas kone. Jeg tænker på Skønheden og Uhyret. Afrika 

er fyldt med overraskelser. 

Sitima må være næsten tre gange så gammel og er i alle tilfælde tre 

gange så tyk som denne unge kvinde.

Penina kommer fra en meget fattig familie, men var en kvik pige, som 

Sitima tog sig af. Han betalte hendes skolepenge m.m.. Efter gymnasiet 

fik hun en toårig læreruddannelse.

Selvom lærere i Kenya af landets ledere bliver tudet ørerne fulde med 

alt det forfærdelige, der vil ske dem, hvis de gør mindreårige skolepiger 

gravide, så har Sitima, landets undervisningsdirektør, i alle tilfælde gjort 

Penina gravid, da hun kun var et stort barn.

Peninas far gav sin unge datter til Sitima. Uden brudeafgift, da Sitima 

havde betalt hendes uddannelse. Så Penina blev fru Sitima nummer tre. 

Sitimas to første koner bor på hans gård i Kagamega, hvor han oprinde-

lig kommer fra.

Der er ikke tvivl om, at Sitima har mange at tage vare på. Foruden hans 

egne 20 børn kan der let være lige så mange andre familiemedlemmer, 

han må sørge for.

Sitima er Luya. Både luoerne og luyaerne, som bor i den vestlige del af 

Kenya, er ifølge vore lokale venner i Nairobi umættelige, når det gælder 

antallet af koner. Så snart de har penge nok til at betale brudeafgiften, 

tager de sig en ny kone, og vel at mærke altid en yngre kone. 

Sitima og hans tre koner
17. april 1987
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Tid er ikke en resurse i Afrika, siger en af mine afrikanske venner 

ofte.

Forleden havde vi arrangeret et lærermøde om evaluering af vore 

diplomstuderendes faglige status.

Vi havde lavet et flot program. Fra kl. 09.00 til 10.00 havde vi sat en 

ekspert på programmet, der skulle tale om evaluering af de stude-

rende. Vedkommende ankom kl. 10.00 og fortsatte uden ophold til 

kl. 15.00.

Det er en situation, jeg har lært at leve med og til dels at forstå. Det 

er ofte vanskeligt for kenyanere eller afrikanere for den sags skyld at 

komme til et møde til aftalt tid.

De kenyanere, jeg kender, har gensidig forståelse for, at man kom-

mer for sent. I grupper med udelukkende kenyanere er det end ikke 

særlig nødvendigt at undskylde sig med f.eks. ”jeg havde transport-

problemer”, eller ”jeg kommer for sent på grund af forhold, som jeg 

ingen kontrol har over”.

Vores foredragsholder, der skulle have holdt en times indlæg fra  

kl. 09.00 til 10.00 var som nævnt en time forsinket, men til gengæld 

så veloplagt og havde så meget at øse af, at alle lektorerne var enige 

om at benytte ham så længe, han selv ville. Det er jo heller ikke sik-

kert, at han dukker op næste gang, han bliver inviteret. 

Det fine program, vi havde lavet til mødet blev, som så ofte før, ikke 

fulgt. Men på trods af det synes alle, vi bør have et fint trykt pro-

gram.

Det lidt besværlige ved den afslappede holdning til tid er, at hver 

gang en ny deltager ankommer, uanset hvor meget han eller hun 

kommer for sent, resumerer mødelederen alt, hvad man indtil da 

har talt om. 

Alle synes åbenbart, at det vil være uhøfligt af mødelederen ikke at 

bruge tid på denne opsummering.

Tid er ikke en ressource og planlægning ikke en dyd
17. september 1987
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Kirstens projektchauffør, Steven, mener, at vi bør købe en Pajero i ste-

det for den Subaru, vi har. Han forklarer det med, at vi jo er glade for at 

køre i dyreparkerne, og at det vil være godt at have en stor bil, når vores 

søn, Mads, med familie kommer herned for at besøge os. 

Steven forklarer, at vi nu ikke skal regne med, at vores datter Anne-

Charlotte kommer herned, efter at hun er blevet gift. ”Nu tilhører hun 

jo en anden familie”.

I Kenya er det ofte sådan, at når en pige bliver gift, tilhører hun fuld-

stændig den nye familie. I nogle stammer kan hun knapt nok få lov at 

besøge sin egen familie.

Efter brylluppet med John er det helt klart for Steven, at Anne-Charlotte 

udelukkende tilhører Johns familie, og at hun dermed må afskrive os, 

og at vi i virkeligheden også nærmest må afskrive hende.

Meget i den kenyanske bryllupstradition hænger sammen med, at bru-

den efter brylluppet tilhører mandens familie. 

Der er for eksempel tradition for, at brudgommens far under brylluppet 

giver det unge par en seng. Det symboliserer, at bruden ikke længere 

har en seng i sin fars hus.

I nogle etniske grupper går traditionen så vidt, at hvis manden dør, skal 

en af hans brødre gifte sig med enken.

Traditionen med, at bruden tilhører mandens familie, må også ses i ly-

set af, at mandens familie gennem brudeprisen reelt køber bruden.

Steven, som er en meget religiøs mand, har fået fire børn med sin kone, 

selvom han ikke har været gift med hende. Trods en relativ god løn som 

chauffør i et Danida-støttet projekt har han ikke haft råd til at betale 

brudeafgiften. 

Den lokale præst nægtede at døbe Stevens børn, som var avlet i synd. 

Det havde Steven det meget dårligt med.

Steven har længe kunnet mærke, at hans kone havde lyst til at spørge 

ham om tilladelse til at besøge sin familie. Steven er en god mand, så 

han gav hende tilladelsen. Men kun i nogle få dage!

Steven hører til de heldige. Hans far havde allerede, mens Steven var 

ung, givet ham tilladelse til, at han selv måtte foreslå den pige, han 

gerne ville giftes med. 

Men det skulle vel at mærke være med en pige, der boede inden for en 

radius af 40 km. Det vil sige, at han ikke engang som kikuya havde den 

frihed, at han kunne foreslå en kikuyu-pige fra et andet område.

Stevens problem med ikke at kunne betale brudepris
11. november 1987
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”Kikuyu kvinderne fra Nyeri og Embu er nogle dårlige kvinder”, mente 

moderen.

I det moderne Kenya diskuteres ”fænomenet” brudepris meget, især 

blandt de unge.

Modstanderne sammenligner brudeprisen med slavehandel. 

Traditionel brudepris har ikke noget med køb af bruden at gøre, for-

klarer Steven. Men den har forskellige vigtige aspekter til fremme af 

stabiliteten i det afrikanske samfund.

Det hævdes, at hensigten med brudeprisen er at kompensere for det 

tab, familien lider ved, at bruden nu ikke længere kan bidrage til sin fa-

milies ophold. Derfor har manden og hans familie pligt til at give pigens 

familie en passende kompensation; ofte i form af køer, geder eller får. 

Andre udtrykker det anderledes. Brudeprisen er en gave som tak for 

pigen. Et tegn på taknemmelighed over, at familien har ”fået” pigen. 

Det lyder unægtelig pænere.

PS! Brudepris eller ej. Stevens kone mente for nogle år siden, at Steven 

havde været hende utro. Hun hyrede derfor en lejemorder, der skulle 

skyde Steven.

Det var et chok for os at få fortalt, at Steven var blevet myrdet.
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Øen er det tætteste, vi kommer på paradiset. 

Beliggende midt i Baringosøen i den nordøstlige del af Kenya og med 

fire andre øer omkring sig, rejser denne ø sig så flot som de smukkeste 

øer i Middelhavet.

Fra øen, hvor Island Camp ligger, ses i flere retninger smukke klippefor-

mationer, der danner to km høje vægge på den legendariske Rift Valley.

Vores hytte eller telt, nr. 15, ligger for sig selv på sydspidsen af øen. 

Herfra går der en farbar, men stejl sti ned til vandet. Fra vores hytte kan 

vi døgnet rundt høre vandets skvulpen. Der glider ofte en stor hejre 

forbi. Jeg tror, det er den store Goliat hejre. Stilheden afbrydes kun af 

fiskeørnens skrig. Det skrig, der rummer hele Afrika. 

Vi kan også høre stemmer fra de fiskerbåde, der sejler ud fra fastlandet. 

Rundt om pynten, hvor vi nu har boet i fire dage, kommer en mand fra 

Njemp-stammen padlende med skovlformede årer i en barkkano. Den 

slags kanoer har den lille Njemp-stamme altid benyttet til fiskeri. En 

bådtype, der vel bedst kan sammenlignes med den, babylonierne for 

nogle tusinder år siden byggede af vidjer og beklædte med skin. 

Njemp-båden eller -kanoen er uden skind og de lette barkagtige grene, 

den består af, er snurret sammen af fibre af træ.

På vore daglige gåture rundt på øen oplever vi, at den er blevet tættere 

befolket, end da vi var her for tre år siden. Den lokale befolkning bor 

stadig i lerklinede hytter og fisker fra deres lette både. Det ser sikkert 

mere idyllisk ud, end det er. Det er både farligt og slidsomt at fiske fra 

disse små både.

Det er kvinderne i Njemp-stammen, som bygger hytterne. 

Det er vigtigt for kvinderne at følge den ældgamle tradition, hvor de 

hænger forskellige ting ned fra hyttens tag. Disse ting skal symbolisere, 

at der er mad nok, at kvinderne er frugtbare, og at familien undgår syg-

domme.

Det er en lidt mærkelig fornemmelse i dette fattige samfund at være 

midt i al den luksus, som lodgen byder på: Elegant bar og restaurant, 

hvor stråtaget hviler på søjler, så man har det mest vidunderlige pano-

rama udsigt over søen. 

En swimmingpool er placeret på det højeste punkt på klippeøen, hvor-

fra vi kan se ud over de andre små klippeøer. 

I dette Paradis taler vi om udsigterne for Afrika. Om udsigterne for det 

Afrika, der er så overdådigt rigt på mineraler, og som er så korrupt. Om 

udsigterne for det Kenya, der har en befolkningstilvækst på 4% om året. 

Om de mange børn. Om de endnu flere geder, som synes at være de 

eneste dyr, der kan finde føde her på øen. 

Afrikas uovertrufne natur
4. april 1988
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Vi taler også om det kultursammenstød, der er mellem de riges paradis 

og øens befolkning, der lever på et eksistensminimum. Hvordan nær-

mer de to grupper sig hinanden, de rige og de meget fattige. Det er 

uretfærdigt, at to tredjedel af jordens befolkning lever på sultegrænsen, 

mens vi, der hører til den sidste tredjedel, lever i overflod. Denne pro-

blemstilling bliver sat i skarpt relief her på Island Camp.

De første lyde, vi hører om morgenen, er en melodisk sang, der kom-

mer fra en af de små, nærtliggende øer. Herefter fiskeørnenes skrig. En 

flok fiskeørne flyver højt over os, og en flok tunge gæs basker lavt hen 

over det brune søvand.

Jeg hører flodhestene grynte og er sikker på, at jeg også hører en flok 

bavianer. Jeg synes også, jeg kan høre pelikanerne og flamingoerne på 

bredden af søen ovre ved hovedlandet.

Et gedekid, der tilsyneladende er kommet for sent op, løber ængsteligt 

brægende rundt for at finde sin mor. 

Jeg bliver pludselig opmærksom på, at det jeg især hører er dybe  

fugle- og dyrestemmer, men hører dog også nogle af de småfugle, der 

er vågnet omkring vores hytte. Når solen står op her lidt før kl. syv, kom-

mer også alle kolibrierne frem, lokket af duften og blomsternes farver.

Vi er klokken seks taget ud på en tre timers morgenbådtur op ad El-

molo-floden, der løber ud i Baringo-søen fra syd. Aldrig har vi oplevet 

noget så uberørt. Det er som at komme til områder, der aldrig har været 

betrådt af mennesker: Hejrer og isfugle sidder på bredderne og iagt-

tager os, mens små, mellemstore og rigtig store krokodiller glider ud i 

vandet, mens vi glider forbi.

En statelig hejre står og iagttager en fiskeørn, der spiser et fiskehoved 

sammen med nogle hammerkops. Fuglene forlader nødigt deres ud-

kigsposter ved floden, og de vender hurtigt tilbage til dem igen, når vi 

er gledet forbi.

Mens vi sidder ved morgenbordet, ser vi pludselig den ”ledning”, der 

ligger på toppen af en af hytterne, begynde at bevæge sig. Det viser 

sig at være en slange. Det er altid en god regel at se efter slanger og 

skorpioner under sengen, inden man hopper i den..

Det eneste virkelige problem, vi har her i paradiset, er, at vi ikke er i 

telefonforbindelse med omverdenen. Vi har gået og været spændte på, 

hvornår vores datter føder vores første barnebarn. Om hun vil vente, til 

vi er tilbage på fastlandet, hvor der er telefoner. 

Det gjorde hun.

Vores datter, Anne-Charlotte, fødte den 16. april 1988 vores første bar-

nebarn, Anne-Line, som fortsat er meget kær.



52

Min sekretær på Kenya Institute of Special Education (KISE) fortalte mig 

i morges, at hun havde modtaget en regning på ting, vi ikke har bestilt. 

Hun kunne tydeli gt se, at både direktøren Mrs. Abillas og min under-

skrift var forfalskede.

Det kom som noget af et chok, da vi, modsat så mange andre institu-

tioner, har været forskånet for tyverier på KISE. Vi troede ikke, det ville 

ske. Vi blev derfor enige om at gøre alt for at få sagen opklaret så hurtigt 

som muligt. 

Mrs. Abilla og jeg havde en fornemmelse af, at den skyldige kunne være 

vores elektroingeniør, Mukiri.

Mukiri havde ikke været på arbejde i flere dage, og han er for nylig ble-

vet stoppet af vagten ved porten med noget værktøj, der tilhørte KISE.

Måske skulle vi allerede på det tidspunkt have været på vagt. Men der 

var desværre ingen klokker, der ringede ved den lejlighed. 

I løbet af dagen i dag er der kommet flere forfalskede regninger.

Vi tog øjeblikkelig ind på den nærliggende politistation for at anmelde, 

at der havde været forfalskede regninger på ca. 60.000 D.kr, og at vi 

havde en formodning om, at Mukiri kunne være den skyldige. 

Da vi ikke havde Mukiris adresse, kunne politiet ikke hjælpe os, heller 

ikke selvom de fik et billede af ham. Politiet rådede os til selv at forsøge 

at fange ham. 

Vi bad alle, der kendte noget til Mukiris vaner, fortælle os, hvad de vid-

ste om ham.

Vi var så heldige, at en ung medhjælper Poul, ansat på vores værksted, 

vidste, hvilke barer, Mukiri normalt kommer på. 

Mukiri frekventerer ofte barerne i en af Nairobis mere ydmyge gader, 

River Road, hvor den ene bar ligger ved siden af den anden. Der kom-

mer ikke mange europæere på River Road.

Sammen med KISE’s sikkerhedsmand, Kangethe, tog Poul og jeg ind til 

River Road i min bil. Den er mere neutral end en af KISEs officielle biler.

Vi aftalte, at Poul skulle gå ind i Mukiris foretrukne barer, og at Kangethe 

skulle følge efter, hvis Poul blev inde i en bar i mere end fem minutter.

Efter at have været inde i en del barer fandt Poul endelig Mukiri på en 

mindre bar.

Vi aftalte at se tiden an og vente til han selv forlod baren.

Havde de omkringstående fået nys om, at det var en tyv, vi ville slæbe af 

sted med, ville de sandsynligvis have slået Mukiri helt eller delvis ihjel. 

Sådan foregår selvjustits i Kenya.

Vi fandt den skyldige
9. august 1988
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Situationen på River Road blev prekær, da vi ikke kunne finde en  

betjent, og vi heller ikke fik svar på vores opkald til politiet på deres  

alarm 999.

Pludselig så jeg Mukiri med sikkerhedsmanden 20 meter efter sig kom-

me gående hen imod mig, hvor jeg stod ved siden af min bil. 

Jeg fik signaleret til sikkerhedsmanden om, at det var nu, vi skulle tage 

ham. På et øjeblik fik vi Mukiri ind i min bil trods hans protester. 

Folk stimlede hurtigt i stort antal sammen omkring bilen.

Det har altid undret mig, at så mange mennesker her i Afrika på kort tid 

kan samle sig, hvis der sker noget. Især hvis der er optræk til ballade.

Det var en ubehagelig situation, selv om jeg ikke tror, nogen ville have 

gjort mig noget. Men folk ville givetvis have kastet sig over Mukiri, hvis 

de havde fået en mistanke om, at det var en formodet tyv, vi nærmest 

skubbede ind bilen.

Sikkerhedsmanden syntes, vi med det samme skulle bringe Mukiri til 

politistationen. Han var bange for, at vi ikke kunne styre ham i bilen. Det 

viste sig nu ikke at være et problem. 

Jeg mente, det var bedst, at vi selv var med i opklaringen af tyveriet, 

inden vi overgav Mukiri til politiet. Alt bliver erfaringsmæssigt så lang-

trukkent og besværligt, når politiet overtager en sag.

Vi tog derfor Mukiri med ud på KISE, hvor vi lod ham deltage i optæl-

lingen af det værktøj, han havde ansvaret for. Samtidig bad vi repræ-

sentanter fra de firmaer, som havde udleveret de materialer, han havde 

fået på falske ordresedler, om at gå rundt på institutionen. 

Det var vigtigt at få fundet ud af, om de kunne genkende Mukiri som 

den, der havde bestilt og fået udleveret de varer, der var købt på de 

falske ordresedler.

De tre repræsentanter for firmaerne kunne alle uden besvær udpege 

Mukiri som gerningsmanden.

Vi måtte alle afgive vidneforklaring på politistationen. Kun én gang var 

Mukiri helt ude af balance. Det var, da han opdagede, at der var en fra 

hans egen stamme, der vidnede imod ham. ”Og du er endda fra Nyeri!”.

Vi fik megen ros af politichefen for vores opklaring af tyveriet på KISE. 

Jeg blev endog på skrømt tilbudt et job hos politiet, når jeg går på pen-

sion.

Jeg regner med, at denne episode vil være medvirkende til, at andre 

tænker sig om, inden de stjæler på KISE, og at de ansatte vel også vil 

”ånde lettet op” over, at vi fik identificeret den skyldige.
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Flerkoneri er fortsat udbredt i Østafrika, f.eks. hos luoerne, der bor om-

kring Lake Victoria.      

Flerkoneri er et pikant emne. Det er ikke mindst interessant at disku-

tere, hvordan konerne indbyrdes administrerer et sådant ægteskab.

Kirstens bygningsinspektør, Sifuma, er luo. Han er i øvrigt den første 

kenyaner, der er ansat som dansk rådgiver betalt af Danida. 

Sifuma fortæller, at i hans fars generation skulle man helst have fem-

seks koner for at kunne blive valgt til chief eller høvding. Havde han kun 

et par stykker, anså man ham ikke for at være mand nok til at kunne 

klare høvdingejobbet.

Sifumas onkel er høvding. Han har seks koner og et stort antal børn. 

Onklens koner bor spredt ud over hele landet. 

Da onklen var ganske ung, besluttede han, at de koner og børn, han ville 

få, alle skulle kende hinanden og helst have det godt med hinanden. 

Derfor skulle de alle mødes en gang om året. 

Nu er onklen blevet en gammel mand, hvis mange børn igen har fået 

mange børn. Men han gennemfører fortsat at samle alle konerne og 

børn og børnebørn en gang om året. Det er efterhånden blevet så stor 

en forsamling, at det er vanskeligt at skaffe penge nok til at købe de 

mange geder, der skal slagtes til lejligheden.

Kirsten siger til Sifuma, mens hendes samarbejdspartner Roselyn hø-

rer på det:”Hvis det havde været mig, ville jeg have banket de andre 

koner”. 

Det forstår hverken Sifuma eller Roselyn en døjt af. Kirstens holdning er 

asocial, mener de. 

Disse to veluddannede kenyanere, som kommer fra en stamme, hvor 

det er almindeligt at have flere koner, mener, at flerkoneri er en god ide. 

Der vil da altid være mænd til at tage sig af de ”tiloversblevne” kvinder.

 ”Man er også fri for utroskab som i Vesten”, mener Roselyn.

Nogle steder bor mandens koner inden for samme område eller inden 

for grænsen af gårdens jord. Her hjælper de hinanden og har forskellige 

funktioner.

Førstekonen bestemmer mest. Det er også hende, der vælger kone nr. 

to og de næste koner. 

Førstekonen er helt klart bossen blandt kvinderne. De yngste koner 

tager seksuelt trykket af manden, men alle hjælper hinanden med at 

passe gården, lave mad osv.

Det vigtigste er måske, at børn, der vokser op i sådan et familiemøn-

ster, oplever at have mange mødre. Der er altid en til stede, hvis det 

brænder på.

Det er førstekonen, der bestemmer 
18. august 1988
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I nogle stammer beslutter førstekonen og hendes ældste søn, hvem der 

skal arve de efterladte ting. I virkeligheden kan de øvrige koner og børn 

ikke være sikre på at arve noget udover det, manden har givet dem, 

mens han levede.

Sifumas far, der er lærer, har ikke haft råd til mere end to koner. 

Sifuma havde forleden en alvorlig samtale med faderens andenkone. 

Førstekonen har ti børn, hvoraf Sifuma er den ældste. Og det er magt-

påliggende for andenkonen, som på nuværende tidspunkt ”kun” har 

seks børn, at få lige så mange børn som førstekonen. Sifuma forsøgte at 

overtale hende til ikke at få flere børn, nu da faderen er 70 år. Han lever 

måske ikke så mange år endnu. 

Det er også begrænset, hvor mange børn de ældste søskende, ham selv 

indbefattet, har råd til at betale skolepenge for. 

Men andenkonen syntes fast besluttet på også at ville have ti børn, uan-

set hvad Sifuma mener.

I nogle stammer er det almindeligt, at manden har sin egen hytte og ko-

nerne hver deres hytte, som de bor i sammen med deres børn. Koner-

nes hytter ligger som regel tæt ved mandens hytte. I andre stammer har 

manden ikke sin egen hytte, men kun et skyggefuldt halvtag, hvorunder 

han modtager sine venner. Han overnatter så på skift hos konerne.

Da Roselyn Wabuges far var Kenyas ambassadør i USA, medbragte han 

andenkonen, der var ung og flot. 

Førstekonen, som er på hans egen alder, lod han blive i Kenya for at 

tage sig af driften af sine to kæmpestore gårde. Og i øvrigt tage sig af 

familiens økonomi etc.

Wabuge besluttede dog at sende de børn, han fik med andenkonen, 

mens han var i USA, hjem til førstekonen, så hun kunne opdrage dem. 

Han anser helt klart førstekonen for at være en meget bedre opdrager 

end andenkonen. 

Da Wabuge blev alvorligt syg i U.S.A. sendte han fluks bud efter første-

konen!

Det er ikke altid lige idyllisk med flerkoneri, siger min samarbejdspart-

ner, Catherine Abilla. Hendes mand er universitetslærer, og hun er di-

rektør for den højere læreanstalt (KISE), hvor jeg er chefrådgiver.

Mr. Abilla meddelte forleden, at nu ville han have en kone mere, sådan 

som det er skik og brug i Luo-stammen.

Catherine, som er en moden veluddannet kvinde, var ikke blot blevet 

stiktosset, men også dybt ulykkelig.
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Sammen med Mwangi, den unge landbrugsforvalter på Kenya Institute 

of Special Education (KISE), hvor jeg er chefrådgiver, kører jeg op over 

de gamle settleres White Highland imod Nyeri, der ligger ved foden af 

Mount Kenya. 

Vi er på vej op til en dansk landmand i Nanyuki for at købe nogle sort-

brogede køer til KISE.

Jeg er meget spændt på at skulle møde en rigtig dansk landmand i Ken-

ya. Tilmed en landmand der, som den første hvide mand, havde mod til 

at købe en større gård i Kenya lige efter Kenyas uafhængighed i 1963.

På vej til Nanyuki fortæller Mwangi, at næsten ingen i Kenya tager land-

bruget alvorligt.

Mange mænd har en mindre farm, som de lader deres koner og børn 

både dyrke og bo på, mens de selv bor og arbejder et andet sted. 

I virkeligheden begynder mange mænd først at beskæftige sig med 

landbrug, når de går på pension som 55 årige. 

 ”Det er derfor mest kvinder og gamle mænd, der driver landbrugene”, 

siger Mwangi, ”kun få har en rigtig landbrugsuddannelse og ingen synes 

at være interesseret i at undersøge, hvad der er rentabelt”.

Det var let at finde Orlas gård. ”Den ligger lige før, I kommer til Nanyuki. 

I kan se en landingsbane på venstre hånd. Jorden til landingsbanen er 

eksproprieret fra vores gård”, forklarede Orlas kone over telefonen. 

Vi når en grusvej, der fører op til Orlas gård. Vi kører forsigtigt ind på 

gårdspladsen i den firehjulstrukne Pajero. En stor flok hunde farer imod 

bilen.

Først da Orla viser sig, lægger hundene sig ned, og vi stiger ud. Og det 

varer ikke længe, inden vi får Orlas historie:

Født i Vendsyssel. Besluttede at flytte til Lolland-Falster efter vrøvl med 

tyskerne.

Orla blev smidt ud af skolen som 13-årig med et par trøstende ord. ”Du 

får alligevel kun brug for 4-5 % af det, du lærer i skolen. Men en ting skal 

du huske: At en og en er tre”!

 ”Jeg forstod dengang ikke helt, hvad læreren mente. Men det gør jeg i 

dag”, siger Orla med et lunt grin. 

Orla er afslappet og har god tid, selvom der kommer andre end os for at 

købe køer i løbet af dagen. 

Orla arbejdede nogle år som forvalter på større gårde på Lolland-Fal-

ster. ”I perioder havde jeg 70 mand under mig”, fortæller han stolt.

Orla var helt godt tilfreds med den tilværelse, han havde i Danmark. 

Men Orlas kone, der kommer fra Københavns omegn, blev tidligt i deres 

Orla, en dansk landmand i Kenya
20. august 1988
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ægteskab meget plaget af gigt, så de måtte finde sig et sted i verden 

med et bedre klima end det danske.

Orla blev sammen med en anden dansker håndplukket til et job i Swa-

ziland. Mens han ventede på rejsepapirerne dertil, kom tilbuddet om at 

komme til Kenya som forvalter på en større gård.

Nanyuki ligger på grænsen til ”White Highland”, hvor der er ret tørt. Det 

er et godt klima for et menneske, der er plaget af gigt. Der findes tilmed 

ingen malaria eller tsetsefluer i området. 

Orla er 66 år. Han holder sig godt. Måske fordi han er ude hele dagen, 

fra solen står op til den går ned.

Gårdens huse er lerklinede. Også hovedhuset, der ligner de huse, de 

første farmere byggede.

Huset har en stor hyggelig stue med pejs og med lofter af træ og hvide 

vægge, som bliver kalkede hvert år. Her sidder Orlas kone, som praktisk 

taget ikke kan røre sig på grund af sin gigt. Hun kan kun bevæge venstre 

hånd lidt. Hun hører efterhånden også meget dårligt.

Et par unge piger hjælper hende permanent.

Orla købte gården i 1964, et år efter uafhængigheden. ”Da var her kun 

bush”. 

”Lad os tage ud i marken for at se på køer” siger Orla, der fortæller, at 

han ejer 3.000 tønder land.

Vi sætter os ind i Orlas pick-up. Han kører lidt rundt i ”maskinhuset” 

mellem ikke særligt moderne traktorer og mejetærskere for at finde et 

par mand, der kan tage med os ud i marken. Han taler med, eller måske 

nærmest til dem på det lokale sprog.

”Jeg måtte jo først lære mig engelsk og derefter det lokale sprog, da jeg 

kom til Kenya. Jeg skrev 10 nye ord op hver dag”.

Orla har ca. 700 stykker kvæg. Først kommer vi til en hjord af malke-

kvæg. 

”Vi lader kalvene gå ved køerne om dagen, men tager dem fra køerne 

om natten, så vi kan malke køerne om morgenen”.

Vi spørger, om Orlas køer er af ren frisisk race. Det er de ikke.

”Det har vist sig, at det er bedre at blande med lokalt blod af Boran 

kvæg, ca. 10%, så er de mere modstandsdygtige over for kvægsygdom-

me. De klarer tørken bedre”, forklarer Orla.

Han siger stolt, at selvom alle fortalte ham, at det var umuligt at dyrke 

korn i det område, hvor gården ligger, gjorde han det alligevel og med 

et godt resultat.

Orla fik ryddet 3.000 tønder land buskland og gjort det til dyrkbart land. 

”Det tog mange år, og jeg gjorde det tilmed uden avancerede maskiner”.

Vi når op på gårdens højeste punkt. Herfra kan vi se ud over de marker, 

som Orla gennem meget slid har fået omskabt til frugtbar jord.

”Kvierne plejer ved denne tid at komme hen for at drikke. Og hvor mon 

tyrene befinder sig?”. Forvaltersjælen sidder fortsat dybt i ham, når han 

fortæller om kvier og tyre.

Kvierne nærmest løber ham i møde. Ikke hen til Mwangi og mig. ”De 

kan godt li’ mig”, siger Orla.
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Jeg er interesseret i at høre, om han benytter inseminering. 

”Det gør vi ikke. Vi har nogle meget dygtige unge tyre til at gå blandt 

kvierne og køerne. Og mere end 99 % bliver med kalv. Men jeg sørger 

også for at slippe af med de ældre og overvægtige tyre”.

”Du ved jo, når man er 18 år, så...”.

Jeg kan se den unge Orla for mig. Med et saftigt sprog og en bestemt 

tone over for de andre karle på gårdene i Danmark.

Fra det højeste punkt på Orlas marker kan vi se, at der uden for hans 

jorde ligger mange små hytter eller huse i busk-områder, og med meget 

lidt jord opdyrket.

Hemmeligheden ved Orlas succes som landmand er, som han siger. 

”Sund fornuft og at man bruger den her”. Han peger på det øverste af 

sit hoved, som er dækket af den mest luvslidte ”røjter hue”, jeg nogen-

sinde har set.

Orla viser os et stykke nyryddet busk-land, hvor jorden for første gang 

har været under plov og har fået det fineste græs.

Orla forklarer, at hvis køerne fik lov æde løs af det saftige kløvergræs, 

ville de hurtigt få trommesyge.

”Jeg lader jorden ligge brak et helt år. Så har kløveren sat dybe rødder”.

Orla rykker rødder op på op til en halv meter.

Orla forklarer, at når han pløjer jorden næste år, så vokser der ikke mere 

kløver, men jorden er rig på de rigtige stoffer, så han med minimal gød-

ning kan dyrke korn og græs i de tørre perioder. 

”Så hemmeligheden er, at jeg får jorden i god kultur, så den arbejder for 

mig både dag og nat”.

Orla begynder at forberede jorden seks måneder, inden han sår i marts 

og september, lige inden regnen kommer.

”Det vil vare længe, inden afrikanerne lærer disse ting” siger Orla til den 

måbende Mwangi, som på hjemvejen fortæller, at han har lært utrolig 

meget af Orla.

Orla vil ikke tænke på fremtiden. Hans børn er i Danmark, og de har 

gået på engelske kostskoler.

 ”Jeg sagde til dem, at der ingen fremtid er for dem i dette land”.

Orla har kun været i Danmark én gang i de 35 år, han har boet i Kenya.

PS! For nogle år siden hørte jeg, at Orla var fundet dræbt på sin gård i 

Kenya. Tilsyneladende dræbt af nogle af de folk, han havde ansat. 

Jeg husker, at jeg drøftede drabet med en anden dansker, der kendte 

Orla. Han mente ikke, at Orla altid havde opført sig ordentligt overfor 

sine ansatte. Han havde også hørt noget om en faderskabssag. Han var 

derfor ikke så forundret over, hvad der var sket.

Efter Orlas død blev hans kone boende på gården, indtil hun også døde 

et par år efter drabet på Orla.



Matatuer er det mest benyttede 
transportmiddel i Kenya. 

De er ofte overfyldte,
og der sker mange ulykker
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Kirsten var cool under ugens første to tyverier, men ikke efter det sidste. 

Det er en gylden regel, at vi skal køre med dørene låst og vinduerne rul-

let op. Ikke mindst i de områder i Nairobi, hvor vi ved, der ofte foregår 

tyverier.

Da Kirsten i mandags holdt for rødt lys på Uhuru Highway sammen med 

andre biler i tre rækker, fik en ung mand lirket sin arm ind gennem en lille 

sprække i vinduet ved førersiden, og det lykkedes ham at åbne døren. 

Den unge mand lagde sig over Kirstens skød og lukkede den anden for-

dør op. Her var to mænd parate til at snuppe Kirstens taske, som stod på 

gulvet. Kirsten tudede i bilhornet, men ingen af de andre bilister kom til 

hjælp. Tyvene forsvandt selvfølgelig hurtigt.

Kirsten var på vej til et kursus, hvor hun skulle udbetale penge til delta-

gerne og foredragsholderen. Så hun havde en del penge i tasken. Det 

var endnu mere prekært, at hun også havde både nøglerne til vores hus 

og til nogle af projektbilerne i tasken. Det blev derfor nødvendigt at få 

skiftet låse ud, ikke alene til vores lejlighed, men også på alle projektbi-

lerne, da deres registreringsnumre stod på nøglerne. Situationen blev 

forværret af, at hun også havde sine visitkort i tasken med telefonnumre 

og adresser. Kirsten tog situationen i stiv arm. Hun var helt cool.

I onsdags, da Kirsten sammen med sin chauffør Steven var på vej til So-

cialministeriet, havde de uheldigvis glemt at låse bildørene. Under et 

stop for rødt lys, banker en mand på bilen og peger på et af dækkene. I 

det øjeblik, Steven lukker døren op for at checke luften i dækkene, stjæ-

ler en anden mand Kirstens taske. Bortset fra en timemanager, som det 

var ærgerligt nok at få stjålet, havde Kirsten ikke noget særligt i tasken 

– belært af det sidste tyveri. 

Optrinnet mindede om det første tyveri. Trods kraftig tuden i hornet 

kom ingen af de nærmest holdende bilers chauffører til hjælp. 

Også denne episode tog Kirsten pænt.

Ved det tredje tyveri var Kirsten ikke cool mere. Hun blev helt hysterisk. 

Vi havde besluttet, at vi efter nogle projektbesøg i Nyanza-provinsen vil-

le overnatte på et hyggeligt og romantisk sted i Kisumu i weekenden. For 

at forkæle os lidt efter de besværlige tyverier og for at fejre gensynet. Jeg 

havde i den forløbne uge havde været på en konsulentopgave i Egypten.

Der var også grund til at fejre, at der ikke var sket Kirsten noget under 

tyverierne.

Kirsten havde taget noget af sit lækreste tøj og sine bedste smykker med 

på turen, som skulle være en romantisk luksustur.

Vi holdt ind til Kisumu Hotel for at benytte toilettet. En handling, der 

højst tog 10 minutter. Da vi kom ud fra hotellet, var der slået en rude i 

stykker i bilen. Og alt indholdet i bilen var stjålet. 

De få mennesker, der opholdt sig i nærheden, havde tilsyneladende ikke 

bemærket noget udsædvanligt! 

Kirsten var i flere timer ikke til at trøste. Nu var det nok.

Tre tyverier på syv dage
17. september 1988
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Det er med en vis stolthed og glæde, at jeg kører min første tur i vores 

nyerhvervede og nypolerede, metalblå Pajero. Den første vi nogensinde 

har haft med aircondition og så tilmed en Turbo Wagon i luksusudgave.

Den første tur går op over Karen Blixens Ngong Hills, og ned i Masailand 

på den anden side af denne bjergkæde.

Der er plads til syv personer i bilen, så vi kan have børnene med på 

safari. 

Vi har vores gode ven Kristian med på denne jomfru-tur. Han har taget 

en tjener i fint hvidt tøj med og et bord med fire stole. Og kølekasser 

med god mad.

Vi føler os højstemte, da vi kører ned ad Ngong Hill og de 80 km ned til 

sodasøen, Magadi. Kristian sætter et bånd med Out of Africa og anden 

god musik på  kassettebåndspilleren i bilen. 

I nærheden af Lake Magadi finder vi en lille forhøjning med et stort 

akacietræ, vi kan sidde under. Vejret er pragtfuldt med ca. 30 grader i 

skyggen og en let brise.

Tjeneren dækker op med fine champagneglas, mens Kirsten blander 

salaten. 

Kristian disker op med rejer, forskellige postejer og gode oste. Og godt 

brød fra den franske bager.

Højen vi sidder på, er opstået på den tid, da vulkanerne i Rift Valley end-

nu var virksomme. Der er udsigt over Lake Magadi og Rift Valley, hvor 

vi kan se mange gående masaier med deres flokke af får, geder og køer.

En masai kommer forbi med sine geder. Han er udstyret med kniv, bue 

og pil. Han har vel nok tidligere set europæere, men næppe en scene 

som den vi er en del af. Gud ved, hvad han tænker.

Tjeneren serverer maden, den iskolde champagne og kaffen med gu-

lerodskage til.

Efter at have hygget os et par timer blæser det pludselig op, som det 

kan gøre det, hvor solen varmer luften voldsomt op. 

Vi kan lugte regnen komme. Små tyfoner bevæger sig hen over sletten 

med store støvskyer i hælene. 

Tjeneren rydder op, mens vi drikker kaffen færdig. Til vores forfærdelse 

smider han al affaldet fra det pragtfulde måltid ud over den jomfruelige 

skråning. 

Sket er sket, og masaierne vil måske kunne bruge det hele: flasker, då-

ser og plastic.

I løbet af minutter er en voldsom regn over os. Vi kører stille tilbage til 

Nairobi, mens vi nyder udsigten og ikke mindst regnen, der som altid er 

en velsignelse i Afrika.

Indvielsen af Pajeroen er vel et lidt skørt påfund. Måske lidt for koloni-

agtigt. Men sjovt er det. Sådan opfører vi os normalt ikke. Man skal som 

gæst i et land ikke afvige for meget!

Et skørt påfund
27. november 1988
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Ved ankomsten til Kenyatta Airport kl. 22 blev det oplyst, at afgangen 

med Kenya Airlines til Somalia var udsat indtil næste morgen kl. 8.

Næste morgen blev vi yderligere en time forsinket, uden at nogen und-

skyldte, endsige forklarede os forsinkelsen. 

Stolen, jeg sad på i flyet, kunne ikke rejses til lodret stilling, hvilket fik 

passageren bag mig til at mumle: ”Bare det da havde været en pige”! 

På flyveturen fra Nairobi strejfede det mig, at jeg havde glemt mit vacci-

nationskort. Afrika har lært mig, at ingen kender safarien før man er ved 

vejs ende. Jeg lod være med at ærgre mig. Måske ville ingen se mit vac-

cinationskort. Heldigvis kom der en ung mand fra UNDP for at hjælpe os 

gennem tolden i Mogadishus lufthavn. Han sørgede bl.a. for at hente de 

papirer, der skulle udfyldes, og ingen bad om at se vaccinationskortet! 

Jeg er sammen med Joseph Kisanji fra UNECSO og hans ”føl” i Soma-

lias hovedstad Mogadishu for at holde et seminar om undervisning af 

børn og unge med et handicap. Herudover skal jeg i slutningen af vores 

ophold sammen med et par personer fra Undervisningsministeriet for-

søge at lave et udkast til en plan for, hvordan Somalia kan påbegynde 

undervisning af børn med handicap. Det skulle gerne ende med en 

handlingsplan for de næste år. 

For de 100 US $, vi måtte veksle i lufthavnen, fik vi stabler af lokale 

pengesedler. Så mange, at vi ikke kunne have dem i lommerne, selv 

med store lommer.

Den skiltning, der er tilbage i Mogadishu, står på engelsk og italiensk. 

The Somali Democratic Republic, der er 15 gange større end Danmark, 

har indtil uafhængigheden i 1960 været under engelsk styre i nord og 

italiensk i syd. 

Der bor ca. 5 millioner mennesker i Somalia, hvor 60-70 % er nomader, 

og hvor kun 15% går i almindelige skoler. 

Næsten alle er muslimer, og de fleste er meget fattige. Ifølge under-

søgelser lider mere end 40% af befolkningen af underernæring. Hertil 

kommer, at der er ca. en million flygtninge i landet, dvs. at hver femte 

er flygtning.

Mange unge mænd hænger rundt om på gaderne. Der harkes og spyt-

tes lige så meget, som jeg husker det fra andre arabiske lande. Måske 

er det de ”hårde” halslyde på arabisk, der får disse unge mænd til at 

rømme sig kraftigt. 

Sceneriet minder i det hele taget meget om andre arabiske lande, hvor 

mændene også hænger rundt om på cafeer og drikker tyrkisk kaffe og 

snakker. Hvis de da ikke sidder og tygger på det euforiserende stof miraa.

De få kvinder, jeg ser, er godt tilhyllede, og de haster hurtigt forbi.

Geder og enkelte køer blander sig i trafikken, der ikke er overvældende 

her i Mogadishu. Til gengæld benytter bilisterne bilhornene flittigt. 

Mens vi kører gennem Mogadishu, taler vi meget om, hvor forskellig 

denne by er fra Nairobi.

Somalia                             
6. december 1988
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I Somalia går undervisningsdirektøren med skjorten uden på et par 

usædvanlig snavsede og luvslidte bukser og uden slips. I Kenya vil em-

bedsmænd i ministerierne altid være ”nobelt” klædte, og aldrig gå 

uden slips.

Fra de polstrede stole i ministerierne og andre steder stiger der en 

hørm af årgammel sved og støv op, men temperaturen ligger også det 

meste af dagen over 35o C.

Vi er flyttet ind på et relativt nyt og dyrt hotel, Hotel Juba. 

I aften er jeg blevet tilbage på hotellet for at arbejde med et udkast til 

en plan for undervisning af børn og voksne med et handicap i Somalia. 

Elektriciteten er afbrudt, så jeg skriver ved et stearinlys.

Hvad enten det er en mindre eller en større opgave, jeg får, så kaster jeg 

mig ud i at løse den, som om det var mit livs opgave. En styrke ja, men 

vel også en svaghed.

Joseph og hans ”føl” har valgt den gode del. De er gået ud for at finde 

en øl. Det er ikke nogen let opgave i dette stærkt muslimske land. 

De har fået følge af Dr. Toga fra United Nations Ecomic Commission for 

Africa, der har hovedsæde i Addis Ababa. Han rejste sammen med os 

fra Nairobi. 

Dr. Toga, som er en festlig fyr af libanesisk oprindelse, kunne ikke kom-

me med et direkte fly fra Addis Ababa til Mogadishu, da de to lande 

ikke har det så godt med hinanden. Toga, som er manpower economist, 

måtte med ventetider og aflyste fly bruge næsten en uge på at komme 

fra Addis Ababa til Mogadishu!

PS! Det var heldigt, at jeg nåede at besøge Somalia, inden der blev to-

talt kaos.

I 1991 smed somalierne deres præsident og diktator ud af landet.

Siden Siad Barre måtte flygte, har der været borgerkrig og stor uro i 

Somalia.

Klanmodsætninger har revet landet på Afrikas horn i stykker.

Somalia har forsøgt at indføre almindelige tilstande, men det er klart 

for enhver, at det ikke er lykkedes (2011).

Fra 2006 har først etiopiske tropper og senere i 2007 ugandiske og 

burundiske soldater gennem Den Afrikanske Union (AU) støttet en na-

tional overgangsregering, der kæmper imod en massiv oprørsgruppe 

Al-Shabaab.

De lovløse tilstande har de senere år fået mange somaliere til at deltage 

i sørøveri, hvor de overfalder skibe ud for deres kyster. Det er også gået 

ud over danske skibe, heriblandt en dansk familie på fem plus deres to 

gaster. De blev holdt fangen i over et halvt år.

Da overfaldene på turister i Kenya i oktober 2011 eskalerede, måtte der 

gøres noget eklatant for at vise omverdenen, at Kenya ville beskytte 

turisterne med alle midler.

Især de første overfald på turister på den fredelige og paradisiske ken-

yanske ø Lamu har gjort stort indtryk.

Kenya var ikke i tvivl om, at oprørsgruppen Al-Shabaab fra Somalia, 

med kontakter til Al-Qaeda, stod bag overfaldene på Lamu og andre 

steder. Derfor gik kenyansk militær i oktober 2011 ind i Somalia.
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En lille purk på 20 måneder hænger slapt i moderens arme. Han 

kan hverken kravle eller sige noget, og han er meget underernæret.

Moderen fortæller, at han er hendes syvende barn. Selv er hun 

næppe mere end 25 år. 

Da vi foreslår, at hun skal søge hjælp til prævention, så hun kan und-

gå at få flere børn, bliver hun fornærmet.

Vi besøger et fattigt område 75 km øst for Nairobi, i Kibwesi-distrik-

tet, og opholder os i Gospel Bible Church, som er den eneste sten-

bygning i landsbyen. 

Kirken ser med sine 60 m2 stor ud sammenlignet med de lerklinede 

hytter, som landsbyen i øvrigt består af. 

I stedet for vinduer har kirken store åbninger i muren, og begge 

langsider har skråtstillede cementsprosser, så solens stråler ikke 

kommer ind i kirkerummet. Men da kirkens tag er af bølgeblik, bli-

ver det alligevel meget varmt, når solen skinner.

Det må være vanskeligt for kirkegængerne at høre præsten præ-

dike, når det regner, da regn på et bliktag larmer enormt. Men det 

regner ikke meget i dette område.

Kirken har to simple trædøre. Kun et hvidt klæde i den ene ende 

af kirkerummet, der har påsyet et ikke særligt nøjagtigt rødt kors, 

fortæller, at vi er i et Guds hus.

Kirken er til daglig hjemsted for en børnehaveklasse og en første 

klasse. De to klasser er i anledning af, at vi skal benytte kirken, flyttet 

ud under et par store baobabtræer.

I kirkerummet ligger en lille dynge majs. Formentlig til de allerfat-

tigste i området. Og guderne skal vide, at det er en fattig egn. Det 

eneste, der tilsyneladende kan gro her, er majsplanter. Og meget 

ofte giver majsplanterne ingen udbytte, fordi den årlige regn svigter 

helt eller delvis.

Jeg befinder mig på dette sted for sammen med et team fra Kenya 

Institute of Special Educaton (KISE) at undersøge, hvor mange børn 

der her i området har et handicap. 

Et par uddannede sygeplejersker har ved at gå fra hus til hus fundet 

ud af, at af de ca. 2.000 børn, de har set, har 207 børn et handicap. 

Det er denne gruppe børn, vi nu skal se nærmere på og forhåbentlig 

være i stand til at give nogle råd om, hvordan de kan hjælpes. 

AMREF financierer opgaven, som først og fremmest er et forsk-

ningsprojekt.

Vi benytter kirkens træbænke som siddepladser og arbejdsborde. 

Og vi anvender landroveren som høreprøverum. Vi har placeret 

synsprøve-tavlen på ydervæggen af kirken.

Triste følgevirkninger af fattigdom
20. februar 1989
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De lektorer fra KISE, vi har valgt til opgaven, taler alle det lokale 

sprog, akamba, bortset fra Yalo, der til gengæld er rigtig god til at 

tage synsprøver.

Mødrene, der kommer med deres børn, taler åbent om deres pro-

blemer: 

”Vi har ikke mad nok til alle børnene”. 

Vi ved, at barnet med et handicap oftest er den sidste i familien, 

der får mad. 

Mange mødre forklarer, at de ikke har råd til at købe bønner på 

markedet, selvom de godt ved, at det ville være godt for børnenes 

ernæringstilstand at få bønner en gang imellem.

Mange af mødrene kommer ikke alene med deres barn med han-

dicap, men mange medbringer også et yngre barn, som de stadig 

ammer. 

Flere af disse kvinder har det ene bryst slapt hængende uden for 

kjolen, parate til at servicere babyen, som dog ikke vil finde megen 

mælk hos disse underernærede eller forkert ernærede mødre. Nog-

le af mødrene har også et par andre børn under tre år hængende i 

skørterne.

Man kan ikke dyrke grøntsager i området, hvis jorden ikke overrisles 

med vand, og det er der kun meget få steder, man gør.

Kunne børnene blot få den rigtige kost og mødrene den rigtige er-

næring under graviditeten, ville halvdelen af de børn, vi ser, måske 

ikke være blevet handicappede. 

Oplysning om rigtig ernæring til lokalsamfundet og især til mødrene 

må blive en vigtig opgave for de kommende speciallærere, der nu 

uddannes på det dansk-støttede KISE, og som om kort tid vil arbejde 

i alle Kenyas kommuner. 

Måske vil det allervigtigste blive at undervise kvinderne i, hvordan 

det trods tørke er muligt at dyrke nogle grøntsager, og hvordan de 

får mest ud af de sparsomme grøntsager, de har.

Undervisning i landbrug er en vigtig del af de kenyanske special-

læreres uddannelse, ligesom undervisning i, hvordan et handicap 

måske kan undgås.
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På mine ture rundt i Kenya for at undersøge børn med handicap, kom 

jeg til meget ufremkommelige områder. Men alle steder blev jeg eks-

tremt godt modtaget.

Jeg besøgte hytter, der ligger langt fra veje, hvor en bil kan køre.

Når jeg kommer til en af disse hytter, der ligger langt inde i busken el-

ler op ad en stejl bjergskråning, er det vigtigt, at jeg tager mig god tid. 

Alle formaliteter skal overholdes, og alle skal præsenteres som ved et 

kongeligt gæstebud.

Kan jeg ikke snakke med forældrene eller barnet inde i hytten, fordi der 

ikke er plads, står eller sidder jeg på jorden udenfor, og i løbet af kort tid 

samler der sig snesevis af børn og voksne omkring os. Hvor de kommer 

fra, er ofte en gåde for mig.

Børnene, der kommer, er barfodede, selv her i regntiden. Der er ikke 

noget at sige til, at ungerne bliver snottede, når de må sidde eller ligge 

på den kolde og våde jord. Kun stærke børn og voksne overlever under 

disse betingelser.

I sådanne områder er folk ofte meget gudfrygtige. De er sikre på, at 

blindhed eller andre handicap og i det hele taget alt, hvad der sker med 

dem, er Guds vilje.

Tror familien, det er en forbandelse, gemmer de ofte barnet. Hvem vil 

vise, at familien er blevet forbandet.

Det er ikke mange år siden, man dræbte børn med handicap. F.eks. ved 

at moderen eller et andet familiemedlem tabte barnet i floden. 

Herefter holdt familien en renselsesfest, og den forsøgte at få et nyt 

barn så hurtigt som muligt for at glemme den skam, der havde hvilet 

over den, ved at de havde født et barn med handicap.

Ikke mange forældre tror på nytten af, at børn, der er handicappet, skal 

gå i skole. De kan jo alligevel ikke lære at passe geder og dyrke jorden!

På min tur til dette øde område mødte jeg Kipto, som er blind. Han 

fortalte mig, hvor heldig han havde været. Hans forældre havde gjort 

meget for, at han skulle blive selvstændig. 

De havde sendt ham til den lokale skole, hvor han fik en hel del ud af 

skolegangen, ikke mindst fik han kontakt med andre børn og lærte al-

mindelige sociale normer af dem. Han havde godt nok ikke bøger på 

punktskrift, men han lærte meget af at lytte til det, der foregik i klassen.

Da Kipto nåede den giftefærdige alder, samledes de ældste i familien 

for at tage stilling til hans fremtid. De diskuterede, hvordan han ville 

kunne få sit eget hjem og i det hele taget klare sig selv. Det vigtigste var, 

mente alle, at få Kipto gift. 

Gud bestemmer
17. marts 1989
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Familien blev hurtigt enige om, at han ikke skulle giftes med en, der 

også var blind. Hun kunne ikke passe børn og holde huset rent, sådan 

som en mand må kræve det.

De ældste fandt en seende pige, hvis familie var villig til at lade hende 

gifte sig med Kipto. De fandt også et stykke jord til de nygifte, og hvert 

år, når jorden skal tilsås, hjælper hele familien med at tilså Kiptos mar-

ker og senere med til at høste dem.

Kipto er blevet velintegreret i samfundet, ikke mindst takket være for-

nuftige forældre.

Jeg synes, at Kipto er en sympatisk ung mand med god indsigt i sin egen 

situation. Han er en god ægtefælle og en god far for de to børn, han 

foreløbig har fået.
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Frank er en eventyrer. 

Frank fortæller, at han som helt ung var storvildtjæger i Tanzania.

Kendsgerningerne om Frank er, at han er af tysk afstamning, at han er 

midt i fyrrerne, og at han har adgang til sin mors bankkonto. Han er 

samtidig en livsnyder, som gerne giver opskriften på, hvordan han sy-

nes, Kirsten og jeg bør leve livet.

I begyndelsen af mit bekendtskab med Frank, troede jeg, at Frank lavede 

store forretninger i Afrika. Men så vidt jeg nu kan se, er hans eneste for-

retning at rejse fra Kenya til Uganda hver anden måned i nogle få dage 

for at sælge tandpasta. Tandpastaen får han fyldt på tuber, som han ved 

sine besøg i Uganda sælger nogle tusinde af til underforhandlere. 

Frank skelner formentlig ikke mellem den indkomst, han har ved at 

sælge tandpasta, og som han påstår giver ham en pæn indtægt, og så 

de penge, han kan hæve på moderens bankkonto.

Frank har ikke opholdstilladelse endsige arbejdstilladelse i Kenya. Han 

må derfor rejse ud af Kenya hver tredje måned for at få et turistvisum, 

der giver ham lov til at opholde sig i landet de følgende tre måneder. 

Franks kæreste har en lille lejlighed ved siden af vores på toppen af 

Panafric Hotel i Nairobi. Det er gennem Dorethy, vi har lært Frank at 

kende. Dorethy har som regel meget travlt, da hun er leder af rejsesel-

skabet Kuoni i Kenya. Dorethy mødte Frank for 12 år siden. Dorethy tog 

til England for at besøge sin mor kort tid efter, at hun havde mødt Frank.

Da hun kom tilbage fra ferien, havde Frank lejet et hus på Langata Road, 

midt mellem Nairobi og Ngong Hills, og besluttet, at de skulle flytte 

sammen. 

Frank mente, at Dorethys lejlighed på Panafric Hotel ville være for lille 

til, at han også kunne bo der.

Det er et eventyrligt hus, Dorethy og Frank har lejet på Langata Road, ja 

et rigtig eventyrhus overgroet med roser og krybende planter og med 

et lille tårn på. Den 2½ tønde land store have er ikke særlig velholdt, 

men klæder huset. 

Mens Dorethy er på arbejde, opholder Frank sig det meste af tiden i 

huset, hvor han har ikke færre end fire houseboys til at bistå sig med at 

holde hus og have, lave mad og passe husets seks hunde.

Det hænder, at Frank kommer ind og besøger Dorethy i hendes lejlig-

hed ved siden af vores, som hun benytter, når hun har vagt.

Når vi en gang imellem møder Frank sidst på eftermiddagen i Dorethys 

lejlighed, efter at Kirsten og jeg er kommet hjem fra arbejde, kan vi se, 

hvor vanskeligt det er for Frank at skulle vente til klokken er fem med 

at få sin sundowner, som i hans tilfælde er et ganske stort glas whisky. 

Da Frank engang var ved læge og skulle redegøre for sit alkoholforbrug, 

kom Dorethy til at overhøre Franks forklaring om, hvor lidt han drikker 

til daglig. Dorethy havde vanskeligt ved at genkende Franks version af 

hans daglige alkoholforbrug!

Storvildtjægeren Frank og hans mor baronesse Greta
15. april 1989



69

Efter at jeg fik et blødende mavesår, har jeg i en periode forsøgt at ned-

sætte mit arbejdstempo. Og det var i denne periode, jeg har lært Frank 

rigtig at kende. Han har doceret sin filosofi om at tage tingene med ro, 

være tilfreds med det man har, og ikke bekymre sig så meget om dagen 

i morgen. Lidt banalt måske. Men Frank synes at leve efter disse enkle 

regler. 

Jeg tror på Frank, når han siger, at han nyder hver dag og hver time, han 

lever. Frank synes at leve på en lige så ubekymret måde, som de fleste 

afrikanere tilsyneladende gør. Han synes som dem at være tilfreds med 

sit liv og være rede til at acceptere, hvad der måtte komme, selvom han 

næppe vil bruge det afrikanske udtryk: shauri ya mungu (Gud bestem-

mer vores skæbne).

Franks største bekymring er, at hans ”kvinde” Dorethy arbejder for 

meget, og han gør alt, hvad han kan, for at hun skal holde op med sit 

arbejde på rejsebureauet Kuoni. ”Der er jo ingen grund til, at hun skal 

blive slidt op af sit arbejde og blive grim og gammel at se på”. 

Dorethy er ligesom Frank i slutningen af 40erne. Frank kan ikke forstå, 

at jeg lader min ”kvinde” Kirsten arbejde så meget!

Frank og Dorethy inviterede os i påsken 1989 med til Tanzania for at 

besøge Franks mor. Dronning Ingrid har også været her. Det forstår jeg 

godt, for det er virkelig et paradis.

Vi besøger Franks mor, Baronessen, som sammen med sin mand byg-

gede dette hus midt i Meru Nationalpark i Tanzania for 30 år siden. Lidt 

syd for ækvator.

Greta bor her i den europæiske vinter. Når hendes venner sender hen-

de det første grønne blad, rejser hun til sit smukke hus i Hamburg. 

Greta fortæller, at hun i Hamburg lever et rigtigt storbyliv, ikke mindst 

med veninderne, indtil bladene falder af træerne. Så drager hun tilbage 

til sit isoleret beliggende hus i Tanzania.

Franks far var storvildtjæger, og da han døde, giftede Greta sig med en 

rig tysk forretningsmand, der tilmed var baron, og som også interesse-

rede sig for at gå på jagt. Sammen byggede de huset Halali, der betyder 

den fanfare, der blæses, når jagten er forbi.

Gretas mands otium blev ikke langt. Greta fortæller, at han blev dræbt 

fire år efter, at de var blevet gift, spiddet af en vred hanelefant ikke langt 

fra Halali. Han var taget på jagt på skråningen af Mount Meru, som Ha-

lali ligger ved foden af. Da hans bærere og hjælpere så den vrede ele-

fant, flygtede de.

”Var det ikke en smuk død”? spørger Greta, da vi står ved baronens 

gravsted, der ligger ca. 100 m fra Halali.

Baronessen, fru Greta von Blumental, bor her normalt alene med sine 

tjenestefolk. Greta kører en gang om ugen ned til den nærmeste by 

Arusha i sin Landrover for at gøre indkøb. 

Det vil være helt umuligt at køre i hendes Mercedes Benz på den ca. 25 

km utrolig dårlige vej. Så hun har Mercedes Benzen stående i Arusha og 

benytter den næsten udelukkende, når hun skal besøge sønnen Frank 

og Franks veninde Dorethy i Nairobi.

Vi glemmer hurtigt, at denne dominerende, meget talende og meget 

charmerende dame, er i midten af 70erne. Hun behandler forsat sin 

søn Frank, som er 48 år, som en stor dreng. 

Dorethy, det elskelige væsen, får ikke sagt meget i svigermoderens sel-

skab.
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Det ligger i luften, at vi på Halali klæder om til middagen. Frank og jeg i 

hvid smoking og damerne i lange kjoler. Greta har brugt flere timer på 

sit toilette.

Frank og Dorethy har taget en af deres tjenere (houseboys) med, da 

Greta ikke mener, at hendes to houseboys og kokken vil kunne klare 

opgaverne, når vi fire kommer på besøg i fire dage! 

Greta føler, at hun til daglig har nok at gøre med at give tjenestefolkene 

beskeder om, hvad de skal lave, og se efter, at de har gjort det ordent-

ligt.

Greta får jævnligt besøg. Ifølge gæstebogen havde den tyske ambas-

sadør i Tanzania været her dagen før, vi kom. I gæstebogen kan vi læse 

om mange andre kendte folk, der har besøgt Mama Bogo, som hendes 

ansatte kalder hende. Bogo betyder bøffel på kiswahili.

Greta fortæller under middagen veloplagt om Dronning Ingrids besøg 

i marts 1973, året efter Kong Frederiks død. Ingrid foretog da en rejse 

meget lig den, hun og kong Frederik havde foretaget til Afrika nogle år 

tidligere. 

Før besøget blev de tre ansatte sammen med deres børn grundigt in-

strueret i, hvordan de skulle opføre sig, når Dronning Ingrid ankom.

Det yngste barn mødte dog op med en opvaskebørste i stedet for den 

blomsterbuket, hun skulle have overrakt Dronningen. Ved generalprø-

ven var den lille pige blevet trænet med opvaskebørsten!

Dronning Ingrid og Baronessen plukkede vilde orkideer i regnskoven 

omkring Halali. Det var en skuffelse for dem begge, at Dronning Ingrid 

af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne overnatte i gæstehuset, hvor 

Kirsten og jeg bor, mens vi besøger Greta.

Under middagen underholder Greta os også med alle de elskere, hun 

har eller har haft. Blandt dem en verdenskendt filminstruktør. Hun kluk-

ler som en teenager, når hun fortæller om disse mænd.

Greven af Gavnø, som nu er død, har også været her. Og Greta fortæller 

henrykt om sit besøg på Gavnø og om Grevens frieri til hende. Greta 

ville dog ikke bytte sin afrikanske tilværelse med en tilværelse som grev-

inde på Gavnø.

Imens Greta fortæller, sidder Frank og ser på hende med tilbedende 

øjne, mens han ind imellem siger, at han elsker hende. 

Frank ved udmærket, at han i de perioder, hvor Greta er vildt forelsket, 

kommer i anden række. Men Frank og Greta har noget sammen. Frank 

har koden og adgang til Gretas bankkonto i Schweiz.

Vi får en udsøgt middag i den flot møblerede spisestue med gamle klas-

siske og tunge skindbetrukne møbler og med opsatser på væggene af 

de mange dyr, de to mænd, hun har været gift med, har nedlagt.

Greta og hendes mand boede først i et hus, der var ejet af Meru Par-

ken, mens huset vi besøger, blev bygget. Da huset var færdigbygget, 

ønskede Greta at flytte ind med det samme. Men hendes mand ville 

ikke flytte ind, før der var vand i swimmingpoolen. 

Engang, hendes mand var på en to dages jagtsafari, flyttede Greta med 

al deres indbo ind i det nye hus.

Greta fortæller, at hendes mand var imponeret over alt, hvad hun hav-

de nået at få sat på plads. Selv isterningerne til whiskyen var parat i 

fryseren! 

Det eneste, der manglede, syntes baronen, var snoren i klædeskabet til 

at hænge slips på!
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Fra udendørs baren, hvor vi drikker sundownere, har vi den mest stor-

slåede udsigt over Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, der er sneklædt 

på tinderne. 

Fra den anden side af huset kan vi se Mt. Meru.

Den første, der købte jord her ved foden af Mt. Meru, var en fru Treppe, 

der i 1904 kom hertil med nogle fine ungarske rideheste.

Fru Treppe blev så betaget af stedet, at hun sagde til den masai, der 

ejede området, at hun endelig måtte købe det.

Masaien var imidlertid ikke særlig interesseret i at sælge. 

Fru Treppe benyttede alle de tricks, hun kunne, for at overbevise ham 

om, at han skulle sælge jorden til hende.

Først da hun kastede en sten op i luften og viste, at hun kunne ramme 

den med sit gevær, gav masaien sig og sagde, at hun måtte få al den 

jord, hun ville have, hvis han måtte få hendes gevær. De aftalte, at hun 

skulle have den jord, de kunne se fra det sted, hvor de stod.

Af den jord købte Baron Werner von Blumental godt et halvt hundrede 

år senere 100 tønder land. På hans gravsten står: Halali. Er liebte das 

Leben und die Gefar. (Han elskede livet og dets farer).

Gæstehuset, som vi bor i, er stort og yndigt indrettet. Greta har sans 

for koloniel style.

Blomsterdekorationerne er flotte, som om det var dronning Ingrid, der 

skulle have boet her.

Jeg sidder og ser over på en flok af de meget smukke colobusaber. Nog-

le få hundrede meter herfra er der en høj regnskov. 

Colobusaberne, der er hvide og sorte med lange buskede haler, taler 

med hinanden. Ind imellem kaster de sig fra stor højde med udbredt 

hale ned på lavere siddende grene.

Det åbne buskområde over mod regnskoven gennemløbes af en min-

dre bæk. Her forsøger en flok ægyptiske gæs at overdøve abernes gøen. 

To dik-dik’er, som er den mindste hjorteart, der findes, græsser nær ved 

gæstehuset. De lader sig ikke genere af en flok vortesvin, der roder i 

sumpen omkring bækken.

Lidt længere nede står et par store goliathejrer og fanger fisk i bækken.

Vi nyder suset af evigheden, hvor dyrenes og fuglenes stemmer blander 

sig med nogle barnestemmer fra tjenestefolkenes boliger.

Ildens knitren under gæstehusets varmtvandsbeholder kan ikke over-

døve den gungrende lyd af girafhove, der majestætisk planter sig i det 

dugvåde græs.

I aftes kom en stor flok bøfler gående tæt forbi os. En af dem gnubbede 

sig op ad gæstehuset. Bøflen er måske Afrikas farligste dyr. Så vi er vir-

kelig tæt på naturen her på Halali.

PS! Frank døde af kræft umiddelbart efter, at hans mor døde.

En uge inden Frank døde, sagde han til Dorethy: ”Gør dig rigtig smuk og 

tag dit pæneste tøj på, for nu skal vi giftes”. De havde længe talt om at 

blive gift, men udskudt det.

Det var en glædelig overraskelse for Dorethy, som dermed kom til at 

arve Greta. 

Det var meget heldigt for hende, da hun efter pres fra Frank var holdt op 

med at arbejde på rejsebureauet kort tid, inden han døde. 
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Fiona er engelsk arkitekt, og hendes forældre er missionærer, hvis liv er 

strengt styret af deres tro på Gud.

Da Gud fortalte Fionas forældre, at de skulle tage til Malindi, som er en 

by ved det Indiske Ocean i Kenya, for at omvende folk, solgte de straks 

alt, hvad de ejede og flyttede til Malindi. 

Senere beordrede Gud dem til Israel, og de fulgte også denne ordre.

Da Fiona, som på det tidspunkt var arkitekt i Nairobi, forlovede sig med 

en arkitekt fra Mombasa, der var muslim, var forældrene rystede, og de 

gjorde alt, hvad de kunne for at forpurre ægteskabet.

Kirsten og jeg har set mange mislykkede ægteskaber mellem muslimer 

og ikke-muslimer, da vi boede i Tunesien. Vi var derfor også lidt skep-

tiske med hensyn til, om det ville blive en let sejlads. Også selvom de 

unge mennesker virkede utrolig lykkelige, og hver især er søde, fornuf-

tige og veluddannede mennesker.

Fiona besøgte os nogle måneder efter, at hun var blevet gift. Hun betro-

ede os, at hun vist nok var gravid. 

Samtidig var hun blevet tilbudt et meget spændende arbejde i Mom-

basa ved det Indiske Ocean. Her skulle hun beskrive nogle af de ældste 

bygninger i den gamle del af Mombasa (Old Town). 

Fra det tidspunkt blev vores kontakt med Fiona mindre og mindre.

I sidste uge fik vi besøg af en fælles bekendt, Susan Miles, som arbejder 

i Swaziland. Hun havde besøgt Fiona en uges tid i Mombasa. Fionas 

første barn er nu 16 måneder, og hun venter det næste. 

Susan var meget bekymret for Fiona. 

Fiona havde ikke længere noget arbejde, og selvom hendes svigermor 

ikke direkte sætter sig imod, at hun har arbejde, forlanger hun samti-

dig, at Fiona deltager i madlavningen i 7-8 timer hver dag, også selvom 

svigermoderen har tjenestefolk til det grove.

Fiona og hendes mand bor nu i et dejligt gammelt byhus med en tradi-

tionel atriumgård i den gamle bydel i Mombasa. 

Svigerfamilien bor kun nogle få hundrede meter derfra, og Fiona skal 

opholde sig flere timer hver dag sammen med svigerfamilien. Hjemme 

har hun ikke sit eget køkken, kun en kogeplade til at koge vand på. Alle 

måltiderne indtages sammen med svigerforældrene i deres hus.

Det meste af Fionas vågne tid tilbringer hun i køkkenet sammen med 

svigermoderen, som hun hader.

Fiona har ikke megen indflydelse på opdragelsen af sin datter. Svigerfor-

ældrene og hendes mand har ingen tillid til, at Fiona kan opdrage den 

lille pige til at blive en god muslimsk kvinde.

Fiona kom til at hedde Sara
24. maj 1989
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Fiona var, inden hun giftede sig, opmærksom på, at der kunne dukke 

mange vanskeligheder op i ægteskabet. Men hun vidste ikke, at det ville 

blive så vanskeligt. Hun har bl.a. ikke måttet beholde sit eget navn. Hun 

hedder nu Sara.

Fiona var heller ikke klar over, at hun var nødt til at konvertere til islam 

og heller ikke, at hun ikke må gå uden for huset, uden at hendes hår er 

tildækket af et slør.

Det var også en stor overraskelse for Fiona, at både hendes mand og 

svigerforældrene forlangte af hende, at hun skulle opholde sig det me-

ste af tiden hos svigermoderen i køkkenet, og derved indirekte blev 

nægtet at anvende sin uddannelse som arkitekt. 

Fiona tænker alvorligt på at flygte nu, hvor hun er gravid med sit andet 

barn. Når barnet først er født, har hun ingen chancer for at flygte.

”Hvis jeg skal gøre mig håb om at have et barn, som virkelig er mit, er 

min eneste chance at flygte, inden det bliver født”.

Hvis Fiona flygter, vil hun formentlig ikke have noget ønske om at tage 

hjem og bo hos sine forældre. Ikke fordi forældrene fik ret med hensyn 

til hendes giftermål med en muslimsk mand. Men fordi hun kan se, hvor 

snæversynede hendes forældre er i deres religiøsitet. 

Foina er fortsat glad for sin mand, selvom det er vanskeligt for hende at 

leve med, at hendes mand altid prioriterer moderen og datteren højere 

end hende.
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Jeg har flere gange kørt forbi Hawai Bar, men har aldrig haft lyst til at 

besøge stedet.

Udefra ser bygningerne ellers ret imponerende ud, set fra vejen mellem 

Eldoret og Iten i Kenya.

Forleden kørte jeg alligevel ind på Hawai Bar.

Komplekset består praktisk taget kun af én stor sal, hvor der er diskotek 

om lørdagen. Ved min ankomst i baren kl. ca. 18.15 var jeg den eneste 

gæst. Men inden jeg fik serveret min te, kom en hvid mand ind og be-

stilte to øl.

”Harry is my name”.

“Jeg har boet her i 50 år. Jeg arbejder for en anden hvid mand, der har 

en stor gård i nærheden. Han er som jeg gift med en kikuyu-kvinde. Min 

kone dyrker vores shamba (have), som ligger 25 km herfra”.

Harry hører til en af de europæiske mænd, om hvem man siger, at ”he 

has gone bush”. 

Harry lader hånt om, hvordan han ser ud. Uklippet hår, i det hele taget 

ret usoigneret og med snavsede korte bukser. En opknappet, lidt laset 

skjorte og lange knæstrømper i udtrådte sko.

Harrys kone kommer normalt og besøger ham i weekenden. ”Men ikke 

i denne weekend, fordi jeg har givet hende for mange penge. Man skal 

ikke give kvinder for mange penge”, siger han smilende.

Harry mangler to tænder i både over- og undermund. Han kommer for 

Skotland, ”hvor det ikke er muligt bare at finde fem tønder land flad 

agerjord”.

Harry fortæller, at han engang kendte en dansk farmer, som også var 

gift med en kikuyu. ”Hun var grim, men de havde to kønne børn. Han 

var min bedste ven”. 

”For 25 år siden tog vi sammen til Mombasa. Men pludselig var min 

ven forsvundet. Han havde taget en båd sammen med sine to døtre og 

efterladt sin kone. Vi har ikke hørt fra ham siden”!

”Jeg arbejder hver dag fra kl. 4 om morgenen til kl. 6 om aftenen”.

Når arbejdet er slut går Harry over på Hawaii hotel. ”Som ikke har væ-

relser, selvom de reklamerer med det”, siger han forarget. Her kommer 

han for at få nogle øl, inden han går hjem i seng.

”Hvis du kommer på lørdag, kan du komme med mig i Eldoret Railway 

Club. Men kom ikke på søndag, da kommer der næsten kun mænd. 

Men hvis du har en kone, kan hun få lov at komme med en enkelt gang”.

Harry betror mig, at han altid har arbejdet hårdt og drukket og røget 

meget.

”Hvis jeg holder op med at arbejde, vil jeg snart dø”.

Vi går over for at se den gård, hvor Harry arbejder. Harrys væsentligste 

arbejde er at passe gårdens store svinebestand.

”De holder meget af mig. Grisene”.

En hvid mand ”gået i bushen” 
7. juni 1989



Vores barnebarn Nete nyder udsigten
i Murchison Falls National Park 

i det nordlige Uganda 
sammen med en ranger
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Vi fik at vide, at der kun var 35 km fra Lodwar by til Lake Turkana i det 

nordlige Kenya.

Jeg regnede ud, at vi kunne køre ca. 100 km på den benzin, der var til-

bage i tanken. Så vi skulle have benzin nok til at nå Lake Turkana, som er 

en saltsø uden afløb, og nå tilbage til vores hotel i Lodwar.

Da vi havde kørt 65 km og endnu ikke kunne se søen, blev vi betænke-

lige. Nu ”legede” vi med mængden af benzin i tanken. Det har jeg ofte 

gjort ned gennem de tyske motorveje, men her er risikoen ved at vente 

til den næste tank ikke så stor som her. 

Vi har siden, vi kørte fra Lodwar, kun set en enkelt bil.

Landskabet ved Lake Turkana er særpræget gråt og tørt med mange og 

store flokke af geder og kameler. 

Turkanerne er nogle af de mørkeste afrikanere, jeg har set. Kvinderne 

bærer masser af farvestrålende perlesmykker omkring halsen, som de 

angiveligt beholder på om natten af sikkerhedsmæssige grunde. 

Smykkerne beskytter godt mod solen. De traditionelle klæder af gede-

skin holder ikke solen ret meget ude og skjuler ikke meget. 

Det er underligt at tænke på, at mennesker i vores tid går klædte og 

lever omtrent, som vi gjorde i oldtiden.

Smukkest er de unge kvinder, men der er også noget smukt over de 

gamle, rynkede og brugte kroppe.

Højderne, vi kører over, inden vi når Lake Turkana, minder om klitterne 

ved Vesterhavet, blot er de mere brunlige og endnu mere storslåede - 

som et vildsomt månelandskab.

Efter at have kørt ca. 60 km stopper vi op ved den første egentlige by 

eller landsby, vi er stødt på siden Lodwar by.

Den ligner en spøgelsesby. Pumperne på den forladte benzinstation er 

ribbet for alt metal. Store huse ligger øde og er meget forfaldne.

Marie kan fortælle, at nordmændene har trukket sig ud af det store fi-

skeriprojekt, som de har støttet her ved Lake Turkana. Det var på det 

tidspunkt, hvor Kenya lukkede den norske ambassade.

Da vi kommer længere frem, forstår vi, at der måske var en anden grund 

til, at nordmændene trak sig ud af fiskeriprojektet. 

Dertil, hvor Lake Turkana tidligere gik, er der nu tør søbund med græs-

sende geder, æsler og kameler. 

Vi kravler op på en høj, som engang må have været en lille ø i søen, og 

konstaterer, at søbredden ligger mindst 30-40 km længere fremme.

De seneste års tørke har udtørret store dele af Lake Turkana.

Med tanke på benzinen i biltanken nøjes vi med synet af Lake Turkana 

på afstand. Kirsten og jeg havde ellers glædet os til en svømmetur i salt-

søen.

I Turkana går man klædt som i oldtidens Danmark
16. juni 1989
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Der er heldigvis benzin nok til, at vi kan køre tilbage til Lodwar, selvom 

der ingen benzinstationer findes mellem Lake Turkana og Lodwar by.

Vi har lært at være så forudseende, at vi har medbragt vand og kiks, så 

vi ville have kunnet overnatte i ørkenen uden at sulte eller dø af tørst.

Vi er på en uges tur til distrikter i det nordlige Kenya, hvor Lodwar-di-

striktet er det nordligste. Vi er her for at undersøge, hvilke foranstalt-

ninger der bør iværksættes for børn og unge med handicap. Herudover 

afholder vi kurser for distrikternes skolemyndigheder.

Turkanerne, som er i slægt med masaierne, lader helst ikke deres børn 

gå i skole, hvis de ikke får penge for det. 

De vil under ingen omstændigheder sende deres børn i skole, hvis de 

skal betale skolepenge.

Det kan være vanskeligt at finde fædrene til børnene. Det sker ofte, at 

en mand forlader kone og børn for at finde et sted, hvor der er mere 

frodigt. Han drager så af sted med sine kameler, æsler og geder og lader 

kone og børn klare sig selv.

På det nye sted etablerer manden sig ofte med en ny familie. Og finder 

han senere ud af, at der er mere grønt græs og vand et andet sted, forla-

der han den nye familie, og mønsteret gentager sig.

Også her i Turkana er det kvinderne, der er rygraden i familierne. Det er 

dem, der laver det meste af arbejdet.

Marie fortæller os, at der er to slags vejr i Kenya: Kenya-vejr og Turkana-

vejr. I dag, hvor det ikke er specielt varmt, er der omkring 40o C i skyg-

gen og millioner af fluer. Der er ikke noget at sige til, at turkanerne går 

sparsomt klædte.

I en af de få gader, der findes i Lodwar by, ligger den ene bar ved siden 

af den anden, og udenfor sælges overalt det euforiserende stof miraa.

Her støder to verdener sammen, som jeg kun mindes at have set det på 

Grønland i 1970.

I udkanten af Lodwar by ligger små spinkle hytter. Her går festligt klædte 

kvinder med deres mange smukke smykker rundt sammen med mænd 

med flotte hovedprydelser.

Den anden verden består af fulde, dårligt klædte unge turkanere om-

kring barerne. 

Unge mennesker, der ikke har lært at håndtere spiritus, og hvoraf mange 

også er svært påvirkede af miraa, som de tygger lystigt på.

I Turkana er det ikke nogen let sag at få børn og unge med handicap 

undervist. 
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For et år siden, da jeg så hende første gang, var hun tynd som en mynde. 

Lidt striks, vel fordi hun mest serverer for mænd. Men hun havde også 

let til en kærlig håndspålæggelse. Alle fulgte hende med øjnene, både 

fordi hun så godt ud, men også fordi hun på en håndfast måde magtede 

at servicere alle kunderne på én gang. Alle kendte hinanden godt.

Nu er jeg her igen. Ikke så meget for at bese den nydelige kvindelige 

tjener som for at genopleve varmen blandt andre mænd i baren på 

Highland Inn ved Eldoret i Kenya. På en af de koldeste dage i Kenya med 

temperaturer helt ned til 12-15 grader om natten. Pejsen er tændt. 

Mændene slænger sig uhøvisk i de ikke alt for hygiejniske polstrede stole 

og sofaer. Bortset fra betjeningen er alle mænd.

Kroens ejer er en kortstammet kvinde med meget til gaden og til går-

den. Hun kan bestemt ikke opleves som køn med sin grove frem-

toning og udstående tænder, og med det der vel bedst kan sam-

menlignes med en knold i nakken i dansk sammenhæng. Hun har en 

samling af det korte hår i to rækker med en skilning i midten. Denne 

kvinde har styrke og personlighed, og jeg oplever hende snart som 

den professionelle kvinde, hun er. Med den kvalitet som alle virkelig 

professionelle mennesker besidder. Mama, som hun kaldes, kan sit 

job. Mama kan overse køkken, to barer, reception med mere på én 

gang. Hun kan tørre glas af i en fart, hvis det er det, der er behov for.  

Mama kan le og snakke gemytligt med nogle af de mest frimodige af 

gæsterne ved baren, som tydeligvis alle respekterer hende og holder af 

hendes adfærd. 

Mama nyder tilsyneladende livet og sin rolle i det. Mama er på fra tidlig 

morgen til sen aften. Hun giver liv og atmosfære til Highland Inn og spe-

cielt til dens to barer. Og ind kommer nu den for et år siden så tynde og 

væne mø. Men ak, hvor forandret.

Nu synes hun dobbelt så stor, som hun var for et år siden. Jeg bliver cho-

keret over at se, at denne kvindelige tjener på et år har kunnet ændre sig 

så meget. Hendes ungdom synes forsvundet. 

Hun går og serverer på samme måde som hotellets ejer. Hendes smil 

er fortsat kønt, men det går ikke så varmt igennem som Mamas. Men 

hun har evnet at tilpasse sig og har beholdt sit job, vel fordi hun har et 

godt forhold til sin boss, Mama. Utroligt at denne servitrice på et år har 

kunnet ændre sig så meget. Mama er denne aften udstyret med en ny 

sweater med hætte. Det er koldt at løbe fra den ene af hotellets afdelin-

ger til den anden. Hun bliver mere og mere hjertelig som aftenen skrider 

frem – uden at hun tilsyneladende bliver beruset.

Når jeg ser, hvordan Mama håndterer situationen, tænker jeg på min 

moster Olga. Noget med frodighed og en stærk karakter. Karlene på går-

den blev styret med en fast hånd, fra de fik deres øllebrød om morgenen 

til hen på aftenen. Kun når hun lagde sig ved siden af min onkel Marius 

i dobbeltsengen med en revne imellem, kunne moster Olga slappe af. 

Mama giver atmosfære på Highland Inn
2. august 1989
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Det viste sig at være en uansvarlig hvid mand, der havde påkørt mig, 

og at sagen ikke kunne gå sin retslige gang, uden at jeg var parat til at 

bestikke politiet.

Jeg kørte kl. ca. 20 pænt og ordentlig igennem Hurlingham, som er det 

område, hvor vi bor i Nairobi, da en Landrover pludselig kørte ind i si-

den på mig, hvorefter chaufføren speedede voldsomt op og kørte væk.

Jeg blev selvfølgelig godt sur og forsøgte at indhente ham for at få bi-

lens registreringsnummer.

Den hvide landrover kørte alt, hvad den kunne og nærmest fløj hen 

over bumpene på vejen. Det var livsfarlig kørsel, da den kørte fra side til 

side af vejen, hvor der var en del trafik.

Jeg nåede efter et par kilometer så tæt på Landroveren, at jeg kunne 

se bilens registreringsnummer. Pudsigt nok lige ud for den vej, Mararo 

Avenue, hvor vi bor. Jeg fik ham til at stoppe ved at blinke med lygterne.

Da han steg ud af bilen, troede jeg, han ville snakke fornuftigt med mig 

om, hvordan vi skulle forholde os med hensyn til den skade, der var 

sket på min bil.

Det viste sig, at det var en hvid mand, der var så fuld, at han næsten ikke 

kunne stå på benene. 

Jeg rullede skyndsomt vinduet op, inden han havde fået stavret sig helt 

hen til mig. Han hamrede med begge hænder på sideruden.

Jeg bakkede derfor bilen lidt for at undgå hans slag på ruden.

Imens fik han med besvær samlet to større sten op, som han tydeligvis 

ville kaste på min bil. Jeg var derfor nødt til at bakke yderligere.

Da han steg ind i Landroveren, troede jeg naturligvis, han ville fortsætte 

sin kørsel. Men nej, han bakkede alt, hvad han kunne ind i mig. Så vold-

somt, at jeg stødte ind i en bil, som kom bagfra, en Peugeot, der fik 

knust en forlygte og noget af motorhjelmen. 

Den hvide Landrover KZF 376 forsvandt i rasende fart.

Det viste sig, at passagererne i den bil, jeg var blevet skubbet ind i, var 

to kvindelige kenyanske advokater.

Vi ringede fra vores hus til Kilimani politistation, som er den, der er nær-

mest.

Den vagthavende bad os om at komme ind på politistationen for at vise 

skaderne på vore biler og afgive rapport. Politiet havde ingen bil til rå-

dighed, så de kunne ikke komme ud til os!

En politistation i Nairobi er kl. 21.30 meget levende. Her mødte jeg end-

og en af mine venner fra Panafric Hotel, hvor vi boede i en lejlighed de 

Påkørt af en fuld rådgiver
9. oktober 1989
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første fem år i Nairobi. Han var også blevet påkørt. Han var så uheldig 

at have en frille med i bilen. Jeg kender hans kone, men det så nu ikke 

ud til at genere ham.

Efter at vi havde ventet i 1 ½ time kom en rund og meget venlig politi-

betjent ind og sagde, at han var meget træt - det første forsøg på at få 

penge ud af mig - men at det var hans pligt at få min forklaring på, hvad 

der var sket. 

De to kvindelige advokater, som var fra Wanikiu and Muite Advocates,

fik lov at tage hjem. De kunne komme en anden dag og afgive rapport. 

Betjenten ville sikkert gerne være alene med mig for at se, om han kun-

ne få et eller andet pekuniært ud af mig.

Jeg smilede forstående til politibetjent Ozuku, klappede ham venligt på 

armen og sagde, at det da også var synd for ham, at han skulle arbejde 

så sent på aftenen. 

Jeg fik en passant fortalt ham, at jeg kendte indflydelsesrige mennesker 

i Kenya, bl.a. et par ministre.

Efter at jeg på hans forespørgsel forsikrede ham om, at jeg ville give 

ham en øl, når rapporten var skrevet, tog han endelig kl. ca. 22.30 en 

kuglepen frem og begyndte at nedskrive min forklaring om påkørslen.

Da vi var færdige med rapporten, så han bedende på mig og spurgte, 

om ikke jeg ville give ham en stor øl. Gjorde jeg det, kunne jeg godt få 

lov til at vente med at komme med mit kørekort til dagen efter!

Jeg gav ham faktisk penge til mange øl i håb om, at han så ville ulejlige 

sig med at finde den hvide mand, der var kørt ind i mig. Jeg var fast 

besluttet på, at den uansvarlige bilist skulle komme til at betale både 

for reparationen af min egen og af de to advokaters bil. En så uansvarlig 

kørsel og kedelig væremåde, skulle selvfølgelig ikke gå ustraffet hen.

Jeg havde dog en klar fornemmelse af, at det blev den af os, som betalte 

mest i bestikkelse, der ville vinde sagen. 

Politiet i Kenya får en meget ringe løn.

Det rum, jeg aflagde rapport i, var på størrelse med et mindre hønsehus. 

Det var faldefærdigt og med utrolig mange rapporter i et syndigt rod.

Da jeg dagen efter optagelsen af rapporten kiggede ind på Kilimani Poli-

tistation, trak Mr Ozuku mig med udenfor ”kontoret” og undskyldte, at 

han endnu ikke havde fået ringet til det centrale bilregister og fået fat i 

navnet på ham, der havde påkørt mig. 

Trods Mr. Ozukus tryglende blik fortalte jeg ham, at han først fik endnu 

en stor øl, når han havde fået fat i navnet på ham, der havde påkørt mig, 

og sagen i øvrigt var optaget til doms.
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Nogle dage senere havde Kirsten og jeg inviteret de to kvindelige advo-

kater til te for at diskutere, hvordan vi skulle forholde os til den mand, 

som havde påkørt mig og skubbet så kraftigt til min bil, at jeg var kørt 

ind i deres. 

De kvindelige advokater fortalte, at de havde taget politibetjent Ozuko 

med til det centrale registreringskontor for biler. Her lykkedes det at 

finde frem til synderen Niels Peter Williams Ings, som er ansat af British 

High Commission og udstationeret til Ministry of Public Works.

Hvergang, vi ulejliger politibetjent Ozuko, må vi betale ham for hans 

ulejlighed. 

De to kvindelige advokater siger åbent, at kun ved at bestikke Ozuku, vil 

vi få ham til at fremme sagen.

Samme aften ringer Ings til mig og påtager sig hele skylden for påkørs-

len. Nu ved han, at han er afsløret. Han forklarede, at hans kone var 

gået fra ham fire timer, inden han påkørte mig. 

Han var kørt rundt for at lede efter hende og havde været meget depri-

meret og ude af sig selv (og meget fuld syntes jeg).

Ings kunne tilsyneladende ikke huske ret meget om påkørslen. 

I telefonen virker Ings meget brødebetynget og lover, at han vil betale 

reparationen af de to biler, han har beskadiget. 

Ings trygler mig samtidig om, at han må undgå en retssag, idet det vil 

ødelægge hans muligheder for at fortsætte som rådgiver i Kenya. 

Det er lidt af et dilemma at sætte mig i.

På den ene side vil jeg nødig ødelægge hans muligheder for at fortsætte 

sit arbejde i Kenya, men på den anden side vil det heller ikke være rime-

ligt, at han slipper billigt fra en så tåbelig handling. 

Jeg beder ham skrive et brev til mig, hvori han klart påtager sig skylden 

for påkørslen, og at han vil betale alle udgifter i forbindelse med repa-

rationen af de to biler.

Efter et møde mellem Ings, politibetjent Ozuku og de to advokater bli-

ver vi enige om, at sagen betragtes som afsluttet, når Ings har betalt for 

skaderne på vore biler.

Hans straf har bl.a. været, at han i en uges tid ikke har vidst, om vi ville 

insistere på en retssag.

Hvor meget Ings har betalt Ozuku for at lade sagen falde, ved jeg ikke.
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Da folk til lokalvalget på kenyansk maner skulle stille sig bag den kan-

didat, de ville stemme på, stillede Sifuma sig bag den person, han var 

blevet omskåret sammen med, og ikke bag faderen.

Det at være omskåret har en særlig betydning, fortæller bygningsrådgi-

ver James Sifuma, som er ansat i Kirstens projekt. 

Han husker endnu tydeligt den dag, han sammen med sine jævnaldren-

de i landsbyen fandt ud af, at nu var tiden kommet til at blive omskåret. 

Drengene aftalte, at de ville meddele deres fædre, at de nu var rede til 

at blive omskåret. Men Sifumas far var ikke helt sikker på, at sønnen var 

voksen nok til at blive omskåret.

Sifuma var i en drengegruppe sammen med storebroderen og andre 

drenge, der var mindst et år ældre end han selv.

Faderen vidste, at hvis sønnen blot gav et kny fra sig under selve om-

skærelsen, så kunne det forfølge ham resten af livet. 

Sifuma var dog sikker på, at han kunne klare det, så faderen gav nø-

lende sin accept.

Herefter skulle Sifuma ligesom de andre drenge gå rundt til den nære 

familie, der også stillede spørgsmål til dem; især om de var sikre på, 

at de var rede til at klare den fysiske smerte, der er forbundet med 

omskærelsen.

Dagen før selve omskærelsen gik Sifuma til moderens familie, som er 

de sidste i rækken af familiemedlemmer, der får at vide, at drengen 

ønsker at blive omskåret. 

Ikke mindst mormoderen skal bruge en del tid på at finde ud af, om 

drengen nu også er rede.

Morforældrene skal ved festen i forbindelse med omskæringen give en 

ko eller en ged til højtideligheden. 

På selve dagen for omskærelsen går drengene ned til floden eller dam-

men, hvor de bliver vasket. De bliver på en måde hærdede i det kølige 

flodvand. 

En af de ældste i landsbyen, og det er altid den samme, foretager om-

skærelsen. 

Det er som regel også den samme kniv, der bliver benyttet fra dreng 

til dreng år efter år. Denne tradition med, at alle omskæres med den 

samme kniv, er kilde til megen HIV spredning.

De, der bliver omskåret sammen, får et helt udsædvanlig stærkt sam-

menhold. Ofte stærkere end imellem søskende. De bliver ofte ved at 

holde tæt sammen hele livet, og de hjælper hinanden i alle tænkelige 

situationer. 

Alle fandt det derfor naturligt, at Sifuma stillede sig bag ham, han var 

blevet omskåret sammen med, og ikke bag faderen.

Sifumas omskæring
17. januar 1990
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Jeg har besøgt det område, hvor HIV/AIDS først blev diagnosticeret i 

Uganda. Det var i fiskerlejet Kasenzero. Efter denne tur havde jeg for 

første og eneste gang i mit liv mareridt.

Det hele virkede mere og mere dystert og uvirkeligt. 

Sammen med lederen af den nyoprettede danske ambassade, to parla-

mentsmedlemmer fra området og distriktets administrator besøgte jeg 

Rakai distrikt, der ligger i Uganda mod grænsen til Tanzania. 

Vi var der for at se på muligheden for, at Danmark kan støtte et HIV/

AIDS projekt i Rakai distriktet.

Vi kørte imod Kasenzero, en fiskerby ved Lake Victoria. 

Kansenzero blev kendt i hele verden, da man her i 1980 fandt de første 

mennesker, der havde AIDS. 

Seks tilfælde af AIDS blev diagnosticeret i 1984. Men ingen i Obotes 

anden regering ønskede, at det blev offentliggjort, hvilket bevirkede, at 

HIV/AIDS-smitten bredte sig som en steppebrand i området.

På vej til Kasenzero besøgte vi en skole, der har 215 børn. 198 af disse 

børn er angiveligt forældreløse. Skolen havde indtil for et par år siden 

haft ca. 400 elever, men nu går ca. 200 af dem hjemme, fordi ingen har 

råd til at betale deres skolepenge.

Jeg undrer mig over, at vi på vejen ud til Kasenzero praktisk taget ikke 

ser mennesker mellem 20 og 45 år.

De to parlamentsmedlemmer fortæller, at næsten alle mellem 20 og 45 

er døde af AIDS, så det er bedsteforældrene, der tager sig af børnene. 

Gamle tålmodige mennesker med sørgmodige blikke.

Nogle steder er der så mange forældreløse børnebørn, at bedsteforæl-

drene simpelthen ikke kan klare det.

De børn, der ikke kan bo hos bedsteforældrene eller onkler og tanter, må 

organisere deres egne børnestyrede familier uden voksne. Den ældste 

eller den stærkeste af børnene overtager ledelsen af søskendeflokken. 

Vi hører om en af disse børnestyrede familier, hvor det er et af de yng-

ste børn, der er lederen. Han fortæller et af parlamentsmedlemmerne, 

at hans ældre søskende er klogere end ham, så det er ham, der skal 

skaffe penge til sine søskendes skolegang. Han siger smilende: ”Jeg er 

også den, der er bedst til at skaffe penge”. 

Efter at have set endnu et par skoler, hvor situationen er den samme, 

overvældes jeg af den følelse, der ofte kommer over mig i Afrika. Hvor-

for pokker kan verdens goder ikke fordeles mere ligeligt? Her kan bør-

nene ikke gå i skole, fordi de ikke har råd til at betale det, der svarer til 

ca. 300 kr. om året.

HIV-AIDS avler forældreløse børn
23. februar 1990



84

På hver skole, vi kommer til, bliver børnene stillet op foran os, så vi kan 

se dem. Alvorlige børn som står og hører på vore taler. 

Formaliteterne skal overholdes, så først taler et af parlamentsmedlem-

merne for området. Han fortæller om, hvilken ære det er, at repræsen-

tanter for den danske ambassade i Kampala er kommet på besøg. 

Herefter taler distriktets administrator, som er en gæv kvinde i gum-

mistøvler (hun lader en af de soldater, der følger os, bære sine sko). 

Hun taler myndigt og uden sentimentalitet om HIV/AIDS og de følger, 

det har for distriktet.

Alle må følge sundhedsmyndighedernes forskrifter om, at man kun skal 

have én partner, og hun får også sagt, at alle må hjælpe hinanden og re-

geringen med at reparere den fælles vej og med at lave nogle projekter, 

så de kan tjene nogle penge og overleve.

Vi parkerer midt på den ramponerede vej. Ingen regner med, at der i 

dag kommer andre biler så langt ud. 

Alt foregår på traditionel vis. Der er rejst en baldakin af bambus og pal-

megrene til ære for os.

Ind imellem glemmer jeg den dystre baggrund for vores besøg. De 

mange hundrede børn klapper efter hver tale. 

Vi får serveret kylling, de lidt mindre ”fine” får ikke kylling men coca-

cola eller fanta. Børnene får hverken noget at spise eller drikke.

Jeg lærer aldrig at nyde min mad eller min cola, mens tilsyneladende 

sultne børn ser på. 

Der bliver sagt nogle pæne ord til børnene, inden vi drager videre. 

Efter at have kørt endnu en times tid på denne elendige vej, må vi op-

give at køre videre. Den firehjulstrukne Pajero kan simpelthen ikke for-

cere hullerne. 

For 20 år siden var der almindelig busforbindelse helt ud til Kasenzero. 

Det har taget os det meste af dagen at nå så langt. 

Derfor drøfter vi, om vi skal vende om, så vi kan være på vores hotel i 

Kyotera, inden det bliver mørkt. Der er endnu fem km ud til Kansenzero 

ved Lake Victoria. Vi beslutter at lade bilen stå og gå derud. Vi ved, at 

man venter os. 

I Kasenzero, hvor de første tilfælde af HIV/AIDS som nævnt blev konsta-

teret i Uganda, og hvor flere angiveligt døde i 1980 og 1981 af sygdom-
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men, bliver der også holdt taler, mens det lokale parlamentsmedlem 

hviskende udpeger de mennesker for mig, der har AIDS.

”Se ham med det slørede blik og hende der, som er den lokale prosti-

tuerede”.

Den lokale repræsentant får fortalt, at der er 300 indbyggere tilbage i 

fiskerlejet og at 150 sidste år døde af AIDS. 

Det med statistik kan være vanskeligt. Den gode mand lægger sikkert 

lidt til i håb om, at det lille fiskerleje kan få bevilget penge, bl.a. til ind-

køb af et par fiskerbåde. 

Gamle udslidte, men smukke både, vidner om, at Kasenzero engang var 

en livlig fiskerby med handel mellem Tanzania og Uganda.

PS! Senere, under Musevenis regering, har Uganda valgt at gå aktivt 

ind i bekæmpelsen af HIV/AIDS og er derved blevet et mønsterland på 

dette område.

Kampagnen mod HIV/AIDS har ikke mindst været ført under sloganet 

ABC, Abstinence, Be Faithful and Condoms: Afholdenhed, trofasthed og 

brug kondom. I denne rækkefølge.

Fra 1990 til 2001 faldt antallet af HIV/AIDS-positive drastisk fra ca. 15% 

til ca. 5%.

I 2008, hvor man højtideligholdt 25 års dagen for det første diagnosti-

cerede HIV/AIDS tilfælde, skulle frekvensen angiveligt være stagneret 

på 6-7%.

Vores forslag til det integrerede program for at hjælpe Rakai-distriktet 

med at bekæmpe HIV/AIDS-epidemien og beskytte de mennesker, som 

allerede var smittede, blev et meget omfattende program, der ikke ale-

ne indeholdt en komponent vedrørende HIV/AIDS, men også støtte til 

hele sundhedsvæsenet, herudover støtte til undervisning og infrastruk-

tur.

Endvidere omfattede det opbygningen af både den politiske og admi-

nistrative struktur, der senere blev model for andre distrikter i Uganda.

Det har foreløbig været det største af de danskstøttede programmer i 

Uganda (2011).
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Vi bor ofte på Hunters Lodge, når vi kører til Mombasa fra Nairobi. Lod-

gen ligger i et område, der næsten var ubeboeligt for 75 år siden. Ikke 

mindst på grund af de mange næsehorn, der huserede her i området.

Kolonistyret bad en kendt jæger, Mr. Hunter, om at komme og skyde 

de vilde dyr.

Det fortælles, at han nedlagde flere end 1.000 næsehorn.

I dag er der færre end 400 næsehorn tilbage i hele Kenya.

Befolkningen på stedet, der ligger ca. 160 km fra Nairobi på vejen til 

Mombasa, kan berette om mange sære ting.

Nabohotellet, Maneater Hotel, ligger der, hvor slavekaravanerne i gam-

le dage stoppede op, fordi de kunne få vand her. Det blev kaldt Ma-

neater Hotel, fordi syge og skrøbelige blev efterladt til løverne, inden 

karavanen skred videre.

Hunters Lodge ligger i Kibwezi distrikt, som er et meget goldt og tørt 

område, hvor der kun kommer meget lidt regn.

Af de første syv hvide mennesker, der kom til Kibwesi som missionærer, 

blev de seks hurtigt dræbt og den syvende rejste skyndsomt videre.

Senere, i 1880erne, kom der til stedet en tysk missionær med sin kone, 

som han fik et barn med hvert år. Og lige så regelmæssigt døde barnet 

nogle få måneder efter fødslen, hvilket små jernkors på familiegravste-

det beretter om.

Missionærens sidste barn, som blev født efter hjemkomsten til Tysk-

land, overlevede. 

Denne overlevende søn blev senere selv missionær, og drog ud til dette 

vildsomme område i Afrika. 

Sidste gang, jeg hørte om ham, var han gået på pension i Nairobi i  

Kenya.

Hunters Lodge
23. februar 1990



For mennesker, der bor ved Lake 
Victorias bred, er vandet nyttigt 
til alt fra badning og  tøjvask til 

vask af cykler og motorcykler
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I går ringede Juliana, som er kenyaner, og spurgte, om Kirsten og jeg 

kunne komme til hendes bryllup i dag. Hun skulle giftes med ”doktor”. 

Jeg blev ikke særlig overrasket, for ”doktor”, alias Dr. Marcus French, 

kan finde på lidt af hvert. 

Da vi ikke så os i stand til at komme som vidner ved vielsen kl.14 på 

grund af nogle møder, lovede jeg, at Kirsten og jeg ville komme til den 

efterfølgende reception.

Marcus husker jeg bedst fra de situationer, hvor han har haft to unge 

afrikanske piger til at hjælpe sig hjem efter restaurationsbesøg. Ofte fra 

Hotel Panafric, hvor Kirsten og jeg boede i flere år. 

Jeg husker også, at to af hans ”koner” for et par år siden nærmest måtte 

bære ham under en nytårsaftens gallamiddag på Hotel Panafric, hvor 

Marcus i øvrigt stillede op i stilfuld smoking. 

Hans forsøg denne aften på at danse med begge pigerne på én gang var 

et patetisk syn. Først gjorde de to nymfer hvad de kunne for at tale ham 

fra at danse. Men han insisterede, og mens de holdt ham i hver sin arm, 

tog han et enkelt skridt frem og et tilbage.

Når jeg i dag ser Marcus, som må være 55-60 år, er det vanskeligt at 

forstå, at han tidligere har været kaptajn i det engelske luftvåben. 

Marcus er ca. 1,55 m høj og går meget langsomt med spredte ben, som 

om han er bange for at falde. 

Jeg har endnu ikke fundet ud af, om det skyldes, at jeg aldrig har set 

ham ædru, eller det skyldes efterverne fra et faldskærmsudspring, hvor 

faldskærmen angiveligt ikke foldede sig rigtig ud. 

Den historie om faldskærmsudspringet hører til de drabeligste af de 

mange soldaterhistorier, han gerne fortæller. Heller ingen af de andre 

udspringeres faldskærm foldede sig ud ved den lejlighed, og de blev 

modsat Marcus alle dræbt på stedet.

Marcus har ifølge sit curriculum vitae været beskæftiget med medicinsk 

forskning i Kenya siden 1976.

Markus bedyrer, at han er internationalt kendt for sit arbejde for ”Afri-

can Medical Foundation’s Research Unit”. 

Han er i øjeblikket optaget af alternativ medicin. En af hans artikler hed-

der ”Improved Health and a 50 per cent Reduction in Medical Expenses 

Through Transcendental Meditation”.

Når jeg ikke husker at have mødt Marcus rigtig ædru, kan det skyldes, at 

jeg stort set kun møder ham sidst på eftermiddagen. 

En enkelt gang har jeg dog mødt ham kl. 11 om formiddagen ved Pan-

afric Hotels bar. Her fik jeg det indtryk, at hans dag former sig nogen-

lunde sådan: Marcus står relativt tidligt op. Ved 10-11 tiden går han hen 

på en af de nærliggende barer, som regel på Grosvener Hotel, hvor han 

fortsætter sit ”arbejde” samtidig med, at han indtager dagens første 

Marcus – en falleret læge
10. april 1990



89

bajere. Her læser han også lidt i ”British Medical Journal”, og ringer en 

gang imellem op fra barens telefon.

Marcus går næsten altid barbenet i et par sandaler, og han er klædt i 

sorte vide bukser, der er holdt oppe af farverige seler. 

Ved frokosttid støder en eller flere af de piger til, som han kalder sine 

”koner”, og så er det slut med studierne eller ”arbejdet”. 

Hen under aften er Marcus som regel blevet ganske beruset og bryder 

på dette tidspunkt ofte ud i vrede. Undertiden fordi en af ”konerne” har 

modsagt ham, eller fordi en af dem, han gerne har villet være sammen 

med, er udeblevet.

Ved 20-tiden hjælper en af de to-tre ”koner”, der er tilbage, Marcus 

hjem. 

Når ikke Markus kan høre dem, kan ”konerne” finde på mere end at 

antyde, at Marcus ikke er meget værd i en seng. Og at han endog kan 

blive lidt sadistisk. 

Marcus’ version af opholdet i sengen er en anden: Ofte fortæller han, 

at han befinder sig bedst, når han har alle 5-6 ”koner” eller piger med 

i seng samtidig.

Det kan næppe være Marcus’ ydre, pigerne falder for. Den røde næse 

og de strittende ører. Skønt nogen charme har han jo. Og penge har han 

også. Efter egne oplysninger en god pension fra flyvevåbnet, hvor han 

var militærlæge indtil det uheldige faldskærmsudspring. Hertil en stor 

arv efter moderen. 

Det er ikke mit indtryk, at Marcus’ forskning indbringer ham mange 

penge.

Marcus har for nylig givet en af ”konerne” et stykke jord, hvorpå hun 

skal dyrke nogle nye planter, han gerne ser indført i Kenya. 

Juliana, som Markus lige er blevet gift med, vil han give en treårig ud-

dannelse som damefrisør og skønhedsekspert i England.

Vi kom til receptionen efter vielsen i dag kl. 16.30. Tilstede var kun bru-

den Juliana og Marcus, hendes forældre og to brødre, et par fætre og 

Julianas to små børn, som Marcus i alle tilfælde ikke er far til. De er helt 

sorte.

Juliana er for at sige det mildt en meget frodig pige. De andre af Mar-

cus’ ”koner”, jeg har mødt, synes jeg har været flotere. 

Men Juliana er en sød og naturlig pige, der under receptionen i dag fik 

hvisket til mig, at Marcus har lovet hende, at han nu, da de er blevet 

gift, vil se at komme af med de andre ”koner” eller piger. De bor også i 

hans lejlighed.

I øvrigt var grunden til, at Juliana og Marcus skulle giftes, at Julianas 

jævne og djærve forældre fra Marchakos havde sagt til Marcus, at det 

var uanstændigt, at han og Juliana boede sammen, når de ikke var gift. 

”Så kan vi jo gifte os”, havde Marcus svaret.

I dag fortalte Juliana, at brylluppet var kommet i stand ved en sammen-

sværgelse mellem Marcus og hendes forældre. Og hun måtte jo lystre 

sine forældre. Til gengæld havde hun fået Marcus til at love, at han al-

drig mere ville have sex med hende uden at bruge kondom!
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Billedet af de udstrakte og uendeligt øde ørkenområder, Kirsten og jeg 

så på flyveturen til Wajir i det nordøstlige Kenya, sidder skarpt på net-

hinden. Det gør mødet med Fader Crispin Kabone også.

Vi bliver i Wajir modtaget af byens honoratiores. En af dem ligner til for-

veksling detektiven Kojak, som jeg har set på mange film. Skaldet isse, 

livfulde øjne og et tungt men veltrænet korpus. Fader Crispin.

Fader Crispin har måttet låne sin bil til skoledirektøren og andre fra 

modtagelseskomiteen. 

Skoledirektørens bil er for øjeblikket ”out of function”, så Crispin kører 

os til byen i den Landrover, som den katolske missionsstation har fået 

forærende af Malteser-ordenen.

Fader Crispin hilser på næsten alle, vi passerer fra landingsbanen ind til 

ørkenbyen Wajir, der har ca. 20.000 indbyggere.

Fader Crispin er tydeligvis ”konge” af Wajir. Jeg har forstået, at selv ikke 

distriktskommissæren ville drømme om at vække Crispin af hans hellige 

middagssøvn fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

Fader Crispin, der er storryger, er hele tiden optaget af små og større 

gøremål.

På missionsstationen er der foruden Fader Crispin fire katolske nonner.

Efter vore officielle møder med blandt andre den administrative leder 

af distriktet og skoledirektøren, hvor vi diskuterer programmer for børn 

med handicap, kører vi til en lille sval oase med skyggefulde træer. Et 

sandt paradis her midt i den sandede ørken.

Den katolske missionsstation har et ortopædisk værksted og en afde-

ling for fysioterapi. Og angiveligt også landets største center for foræl-

dreløse børn.

Vi går rundt med fader Crispin i haven, som han stolt fortæller om. 

Han fortæller også om sine fremtidsplaner for missionsstationen. Nej, 

han har ingen planer om at rejse tilbage til sit hjemland Malta. Sidste år 

havde han nogle uoverensstemmelser med myndighederne på Malta, 

og han sagde derefter farvel for evigt til sit maltesiske statsborgerskab.

 ”Her har jeg jo alt. Jo, jeg holder da fri søndag eftermiddag”.

Crispin tager mig med ind på sit kontor, som virker svalt, og som er 

meget smukt med sin strenge møblering. Et andagtsrum. ”Her sidder 

jeg alene hver søndag eftermiddag – alene med min Gud. Undertiden 

skriver jeg lidt, men oftest taler jeg med min Gud om min tilværelse”. 

Han er tilsyneladende meget glad for sin tilværelse. Hertil hører også 

få – om end lidt besværlige - køreture til Nairobi.

Crispin har været inviteret ud til Wajir’s udflugtsmål: Et mudret vand-

hul, der kan ses fra landingsbanen. 

Fader Crispin Kabone og hans lille paradis i ørkenen
15. maj 1990
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”Et par unge praktikanter, som arbejdede i Wajir, tog mig engang med 

derud. De var nær blevet lynchet, da de optrådte i korte shorts. Vi snak-

kede herefter længe om unge europæeres manglende forståelse af, 

hvad et muslimsk samfund er”.

Crispin foretrækker sin ” hule”.

Fader Crispin inviterer os til frokost. Ingen restaurant eller stue i verden 

kan sammenlignes med stedet her. Med at spise i en tropisk have på en 

terrasse under et halvtag overdækket med blomster og med fugle og 

småkryb omkring.

Det runde bord hos Fader Crispin er veldækket. De fire nonner vimser 

omkring os, men dog mest om Crispin. De serverer små italienske ret-

ter. Først serverer de for Crispin og sørger for, at han altid har et glas 

fyldt med limonade. 

Mon ikke han har vin i glasset, når han ikke har muslimske gæster?

Vi får en god snak om storpolitik og hører interessante historier om 

Paven. 

Crispin mener, at Gorbatjov og Paven må have skålet i vodka, da de 

mødtes. 

Men der er ingen snak om kenyansk politik. 

Den tidligere leder af missionsstationens handicap-afdeling, en kvinde-

lig italiensk advokat, som har gjort et imponerende arbejde for men-

nesker med handicap i Wajir, og som holdt meget at stedet, fik for fem 

seks år siden besked på, at hun skulle være ude af landet inden 24 timer.

Hun havde under en opstand hjulpet mange af de sårede, der lå blø-

dende i den solskoldede by efter en militær massakre.

Kirsten og jeg nåede at møde hende, inden hun blev udvist: Hun var en 

højt begavet, engageret, smuk og kultiveret, lille bitte kvinde. En af in-

spektørerne fra Undervisningsministeriet syntes, hun lignede en engel!

Hun var en anden stærk og engageret personlighed blandt de missio-

nærer, vi har mødt i Kenya og andre steder i Afrika. Hendes arbejde 

bliver videreført af Fader Crispin, som ikke blander sig i politik og derfor 

har et bedre forhold til lokaladministrationen.

Fader Crispin’s menighed er ikke stor. De fleste beboere i Wajir er mus-

limer, men et par hundrede er kristne, flest katolikker, som er kommet 

sydfra.

Den sidste dag kører Crispin os til landingsbanen kl. 13.45, så han kan 

komme tilbage og få sin middagslur kl. 14.00.
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Inden afgangen en tidlig morgen fra Wilson lufthavn i Nairobi blev vores 

bagage og Kirsten og jeg omhyggelig vejet. Vi skulle med et lille fly.

Flyveturen fra Nairobi til Mandera, som ligger i det nordlige Kenya ved 

grænsen til Somalia, tager ca. 3½ time. 

Jeg lovede mig selv, at hvis vi kom helskindet tilbage til Nairobi, ville jeg 

fortælle vore børn, hvordan de skal forholde sig, hvis både Kirsten og 

jeg falder ned med et fly.

Vi fløj i et gammelt firepersoners fly, der knirkende og raslende kørte ud 

til startbanen på to små helt nedslidte dæk. 

Vi kunne se, at piloten på et andet privatfly knælede ned og bad, inden 

han startede flyet!

Vores pilot var en splejs, der ikke var ret gammel. Han medbragte en ny 

attachétaske og en styrthjelm. Ved afgangen vidste jeg ikke, at han for 

nyligt var flyttet til Kenya. 

Men sød og elskelig var han, og lidt forvirret virkede han, som han sad 

der ved styrepinden og kiggede på et almindeligt vejkort over Kenya for 

at kunne følge med i, hvor vi befandt os. 

Den unge pilot var tydeligvis et par gange bange for, at han ikke kunne 

finde vej til Mandera og måtte spørge Kirsten, hvor hun troede, vi be-

fandt os.

Kirstens ro – hun elsker at flyve med disse små etmotorers fly – smit-

tede efterhånden lidt af på mig. Det hjalp også lidt, da vi kom op over 

skyerne, og flyet ikke ustandseligt gjorde dybe hop. 

Vi fløj forbi Mt. Kenya, som er Kenyas højeste bjerg. Det havde forbav-

sende lidt sne på toppen i modsætning til dengang, jeg forsøgte at be-

stige det, men ikke kom ret meget højere op end til snegrænsen.

På et tidspunkt, hvor piloten så ud til at vide, hvor vi befandt os, tog han 

sin termokande med kaffe frem og spiste lækre håndmadder til kaffen. 

Kirsten og jeg havde ikke tænkt på at tage mad med til turen. 

Lidt senere hev piloten en lommeregner op af attachétasken, og han 

forsøgte febrilsk at finde ud af, om vi havde benzin nok også til tilbage-

turen. Han havde lige over radioen fået at vide, at Mandera ikke havde 

fået nyt brændstof.

Vi kom et par timer senere til Mandera end planlagt. Her klokken 12.30 

tager alle distriktets embedsmænd hjem til frokost. For at bede, spise 

og hvile sig. 

Vores program kunne derfor ikke begynde før kl. 14.30. Til gengæld 

kunne det så fortsætte til langt ud på aftenen.

Med et fire personers fly fra Nairobi til Mandera
17. maj 1990
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Trods frokostpause havde man sørget for, at en af distriktets landrovere 

var på landingsbanen for at hente os. 

I disse byer, der ligger langt ude i sandørkenen, kommer der ikke mange 

fly, bortset fra de fly, der kommer med miraa. Et euforiserende stof 

i form af små grønne kviste, der dyrkes i Meru området, nordøst for 

Nairobi.

Samme dag, som vi ankom til Mandera, landede der otte andre lidt 

større fly – alle uden passagerer, men tungt lastet med miraa. Det me-

ste videresendes med lastbiler fra Mandera til Somalias hovedstad Mo-

gadishu. 

Man kender aldrig det nøjagtige tidspunkt for de passagerfly, der skal 

komme. Derfor kredser flyene over Mandera for at give besked om, at 

der nu kommer et fly.

Når ansatte på administrationskontoret hører et fly, som ikke er et fly 

med miraa, sender de en bil ud efter passagererne, som næsten altid 

kommer på officielt besøg. Her vover ingen turister sig foreløbig op.

Regnen har den sidste tid ødelagt alle veje til Mandera, så vi kunne kun 

komme derop med fly. Og det ville i øvrigt have taget meget lang tid at 

køre strækningen, som også er ret farlig med hyppige overfald på biler.

Det bevirkede, at det eneste, der kunne fås af madvarer i Mandera, var 

gedekød. Så vi fik gedekød til morgen, frokost og aftensmad i de dage, 

vi opholdt os i Mandera! 

Der fandtes heller ingen øl, vel mest fordi næsten alle er muhameda-

nere. Til gengæld tygger de fleste mænd miraa.

Det er altid en stor oplevelse at besøge disse byer i ørkenområderne.

Vi er her for at holde et seminar for lærere med råd om, hvordan børn 

med handicap skal undervises. Vi bruger også tid på at fortælle, hvor 

vigtigt det er, at så mange børn som muligt kommer i skole.

I Mandera fortalte de, at nomader, som de fleste er her i området, har 

svært ved at have et barn med handicap, fordi de sjældent befinder sig 

ret længe på et sted. Derfor giver man de små babyer med et synligt 

handicap tobak. Den kost kan de ikke overleve på ret længe. 

Vi fik dog det indtryk, at hvis børn med handicap først har overlevet de 

første år, bliver de accepteret og får lov til at leve.

Der bliver brug for megen oplysning fra de ”skolepsykologiske centre”, 

Kirsten er chefrådgiver for opbygningen af. 

Den speciallærer, vi besøger, nævner stolt ved vores afrejse, at det her 

i Mandera kun er lykkedes den katolske kirke at omvende to somaliere 

til kristendommen på 30 år!

Over 90% af befolkningerne i Mandera og den nærmeste anden by  

Wajir er af somalisk oprindelse. 

Det er et gæstfrit folk, vi besøger. Vi er blevet overdænget med gaver og 

modtaget stor gæstfrihed under vore to arbejdsdage.

PS! Dagen efter, at vi var kommet tilbage til Nairobi fra Mandera, kunne 

vi læse i avisen, at et fly af samme type, som det, vi fløj med, var styrtet 

ned. Piloten og en passager blev dræbt. Denne pilots far var for mange 

år siden også blevet dræbt ved et lignende flystyrt.
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Vores granddanois Zeus ved godt, hvornår vi skal ud at gå tur.

Zeus plejer at sidde stille, når jeg beder ham om det. Men han har ikke 

megen tålmodighed, når jeg forsøger at få snoren sat fast på hans hals-

bånd. Jeg når som regel at blive godt sur på ham, inden vi når lågen. 

Zeus har vanskeligt ved at forstå, at han ikke skal løbe med mig, men gå 

pænt ved min venstre side.

Allerede to huse efter, at vi er kommet uden for vores låge, rejser håre-

ne sig på Zeus i forventning om, at vi snart skal møde Emmets to søde, 

sorte hunhunde, som bliver helt febrilske i det øjeblik, de ser Zeus. 

Jeg giver Zeus nogle ekstra cm snor, som er tilstrækkeligt til, at han la-

der, som om han løber hen imod dem, og de styrter ind i huset. Zeus er 

også imponerende med sine 105 cm i skulderhøjde.

De første 10 minutter af vores tur løber Zeus med al den styrke, han har, 

og jeg har vanskeligt ved at holde ham.

Zeus har blikket rettet mod de hunde, der er lukket inde i haverne på 

begge sider af vejen. De følger os fra det ene hjørne af haven til det 

andet og gør voldsomt. 

Jeg taler hele tiden til Zeus og forklarer, at han skal lade som ingenting, 

og at hvis han fortsætter på denne måde, så gider jeg ikke gå tur med 

ham mere.

Et lille ”gadekryds” kom forleden næsten helt hen til os, og adrenalinen 

steg hos både Zeus og mig. Og jeg gav lods. Vi forfulgte den stakkels 

hund i rask trav til den smuttede ind under det hegn, hvor den bor. Vi 

har ikke set den siden på vore ture.

På turens sidste del går vi begge adstadigt. Jeg nyder den berettigede 

opsigt, Zeus vækker hos de drabelige vagtmænd, der sidder og holder 

vagt uden for hvert hus, vi kommer forbi. 

De mænd, vi møder på turen, synes jeg virker mere bange for Zeus end 

kvinderne, skønt de også gerne vil have et par meters afstand mellem 

sig og Zeus.

Når vi svinger ind på Mararo Avenue, hvor vi bor, er Zeus så udmattet, 

at han gerne vil bæres, og efter at vi er kommet inden for havelågen, 

har jeg ikke meget besvær med at få ham til at sidde stille, mens jeg 

tager snoren af ham. 

Jeg synes, Zeus er en dejlig og nem hund, som er meget kærlig og god-

modig.

Denne opfattelse deler Kirsten ikke helt. Hun synes, Zeus er for voldsom 

over for hende. Den kan så nemt som ingenting vælte hende. De vejer 

nok næsten lige meget.

Zeus
31. december 1990
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Kirsten ringer ofte hjem fra kontoret til vores hushjælp Esther for at 

bede hende om holde Zeus inde, indtil hun er kommet ind i huset og 

har skiftet tøj.

En gang, vi havde gæster, løb Zeus ind imellem benene på vores gode 

veninde Gerd.

Hun kom til at ride på Zeus rundt i haven, indtil den blev træt.

I de mange år, vi har boet i Tunesien, Kenya og Uganda, har vi aldrig 

haft indbrud i huset. Det giver vi de forskellige granddanoiser, vi har 

haft, æren for.

De fleste afrikanere er bange for hunde. Ikke mindst for en stor sort 

hund som Zeus. Mange har aldrig set en hund af Zeus’ størrelse.

Engang, jeg kom til at trykke på tyverialarmen, stillede fem drabeligt 

klædte vagter med skjolde og stave op og spurgte, om vi havde indbrud. 

De turde næsten ikke nærme sig huset på grund af Zeus.

Efter at være kommet hjem fra et møde i Mombasa, fik vi at vide, at 

der et par dage tidligere havde været forsøg på indbrud i vores hus. 

Fire mænd var begyndt at klippe i ståltrådshegnet, der omgiver haven. 

Det hørte Zeus med det samme, men ikke vagtmanden, som sov trygt 

og godt. 

Zeus gøede, som kun han kan gø. Det vækkede vagtmanden, som pifte-

de i sin fløjte. Denne piften og Zeus’ gøen vækkede naboens vagtmand. 

Vi har en aftale med naboen om, at vi skal hjælpe hinanden, hvis vi får 

indbrud. De to vagtmænd trykkede samtidig på den alarmklokke, de 

bærer på sig, og som går til deres vagthovedkvarter. Og i løbet af 10 

minutter kom to vagthold med udrykning, og røverne flygtede.

Zeus er en god hund, der kun gør, når der er noget virkelig alvorligt på 

færde. I modsætning til naboens hunde, der ofte gør hele natten, uden 

nogen tilsyneladende fornuftig grund. 

Selv når Zeus ligger i sin kurv på den anden side at huset, hører han klart 

den mindste lyd ud mod vejen.

Den episode, jeg husker bedst med de granddanoiser, vi har haft, ople-

vede vi i Tunesien.

 Zeus opholdt sig i vores have, som havde et stærkt jerngitter omkring.

En dag havde Zeus på en eller anden måde forceret det stærke værn og 

var løbet ud. Jeg ved ikke, hvordan den havde fået kræfter til at bryde 

igennem det svære jerngitter. 

Vi fandt den nogle timer senere hos den eneste anden granddanois i 

Tunis by. Det var en hunhund, som det lykkedes Zeus at gøre gravid ved 

deres første og eneste møde. 

Det kom der otte flotte hvalpe ud af! 
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Den granddanois, Zeus, som vi havde i de fem år, vi boede i Tunesien, fik 

vi på en lidt speciel måde.

Vi kunne mærke på vores to børn, dengang 8 og 10 år, at de ikke var 

helt vilde med at skulle med os til Tunesien. Derfor lovede vi dem, at de 

måtte få en abe hver, når vi kom til Tunesien. Det fortrød vi imidlertid 

hurtigt.

Det lykkedes os at overtale børnene til, at de i stedet skulle få en hund 

hver. 

Til sidst blev vi enige om, at hvis de fik én stor hund til deling, ville det 

være lige så godt som to mindre hunde, og for Kirsten og mig meget 

bedre end to aber. 

En bedre legekammerat end Zeus tror jeg ikke, børnene har haft.

PS! Vi er nok tilbøjelige til at overdrive, når vi taler om, hvor klog en 

hund den nye Zeus er. Men en god hund er han i alle tilfælde.

I samme øjeblik, jeg nærmer mig porten til det hus, vi bor i på Tankhill, 

gør Zeus. Det bliver han ved med, majestætisk stående på terrassen, 

indtil min bil er kommet igennem porten.

Lukker Opio ikke porten hurtigt nok op, løber Zeus rundt for at finde 

ham. I samme øjeblik, jeg standser bilens motor, løber han hen og stiller 

sig ved min bildør.

Zeus er som hunden Pigaro i Martin A. Hansens bog ”Løgneren” en sjæl-

den hund, der dagligt er med til at give os velvære.

Zeus udstråler selv velvære, når han ligger i kurven og følger alle vore 

bevægelser på terrassen. Den slår med halen, når jeg siger ”Zeus” eller 

måske blot kigger på ham.

Da jeg havde Zeus med over grænsen fra Kenya til Uganda, havde jeg 

ham i en rummelig kasse bag i Pajeroen.

På grund af den lange tid, det dengang (1993) tog at komme igennem 

grænseovergangen, synes jeg, han skulle ud at røres lidt ved toldsta-

tionen.

Aldrig har jeg set så mange mennesker løbe så vildt omkring, som da 

de så Zeus. Og tolderne lod mig hurtigt komme igennem grænseover-

gangen!
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En nysgerrig lille dreng undersøger mit ur
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Hun er i shorts og T-shirt og små hvide ankelsokker. 

Foruden mig er hun den eneste, der er hvid. Hun sidder og syr stramaj 

i en verden af afrikanere. 

Jeg får min fredagsøl ved Grosvener Hotellets swimmingpool og ikke 

ved den lange bar indendørs. De fleste af gæsterne er flyttet udenfor i 

det meget fine vejr.

Nu smiler hun til mig, lidt undskyldende, måske fordi hun sidder her 

alene. 

Eller smiler hun indladende til mig, mens hun nipper af sin tonic? Jeg er 

ikke oplagt til at tale med hende.

Jeg vil hellere sidde og se på gæsterne. For en gangs skyld er her flest 

kvinder eller unge piger.

En gammel luder med stor sort paryk og stor mave blander en Coca-

Cola og en øl.

Til venstre for mig sidder to diskret velklædte damer og deler en ciga-

ret. De har fire uåbnede øl stående foran sig, foruden de to halve liters 

øl, de er i gang med. 

Jeg tror ikke, de er prostituerede.

To damer til højre for mig drikker Coca-Cola. De har begge smukke ben. 

Jeg synes ikke, det er så almindeligt, at afrikanske piger har så smukke 

ben som europæiske piger. 

De ved det godt. Den ene strækker ben, trækker ned i den korte kjole, 

og strækker mere ben og ser uskyldig ud. Jeg tror heller ikke, at de er 

prostituerede. Disse to unge piger eller damer må være kommet di-

rekte fra arbejde.

Når der ikke er flere prostituerede kan det skyldes, at der i baren efter-

hånden sjældent kommer hvide mænd.

Der er også et par borde med mænd. Mænd med slips som ser oppu-

stede ud. Som snakker og ler, og som ind imellem kaster blikke mod de 

to borde, hvor de emanciperede afrikanske piger sidder.

Jeg vil gerne blive siddende lidt længere, bl.a. for at se, hvordan de to 

damer klarer at drikke de mange øl. Men jeg skal hjem og motionere 

med vores granddanois, Zeus, så den kan få brugt nogle kræfter, inden 

Kirsten kommer hjem. Så den ikke er alt for voldsom over for hende, 

når hun kommer. 

Zeus vælter hende undertiden i kådhed. 

Den hvide dame, der syer stramaj, kigger op og tager en slurk af flasken 

med tonic. Hun tør givet ikke drikke af et glas på denne restaurant, hvor 

hygiejnen ikke er udpræget. 

Gud ved om hun har gin i flasken sammen med tonicen.

Fluerne sværmer omkring ørerne på mig.

Grosvener Hotel er rigtigt afrikansk. Her kommer de fleste for at få ge-

dekød og næsten alle for at få øl. Ingen beder om vin. 

På min stamcafé
16. januar 1991
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Lugten af ged hænger både over og under bordet. Ingen har dog endnu 

her kl. godt 17 bestilt kød. 

Der kan ikke holdes en rigtig afrikansk fest uden masser af kød, og helst 

gedekød. En ged koster ca. 150 kr., og en portion gedekød serveret med 

bananmos koster 8-10 kr.

Svømmebassinet er fyldt med vand. Det er med til at køle os lidt af og 

giver en vis stemning. Men ingen ville drømme om at bade i det. Det er 

vandet for snavset til; det er næsten helt grønt af alger.

Ved de to borde, hvor der kun er mænd, stiger lystigheden. Mændene 

er fortsat mest interesserede i hinanden, selv om en og anden nu og da 

vender stolen for at se på den hvide pige.

Der er mange katte her. Det er også et godt sted for katte. Der spildes 

en del kød og ben på jorden. 

En lille sort killing går forbi, mens den hvide pige lægger hovedet hen 

over bordet for at sove.

Det er meget sjældent at se en hvid pige sidde alene på et sted som her. 

Jeg undrer mig over, hvorfor hun er her.

Der er fortsat 22-24˚ C nu, hvor klokken nærmer sig 17.30. 

Nu lægges der store portioner gede- og lammekød på grillen i forvent-

ning om, at der snart vil komme endnu flere gæster.

Ingen kan more sig som afrikanere; de slår på skuldre og lår og griner. 

De er ikke alene ude for at få øl, men også for at få sig ”en god latter”. 

Hos de to piger, der hele tiden sørger for at have fire uåbnede øl ståede 

foran sig, ser jeg ikke samme umiddelbare livsglæde som hos de øvrige 

gæster. 

Den hvide pige sover nu trygt.

Jeg må hjem og gå en tur med Zeus. Så jeg vil desværre ikke få at se, 

hvordan de to piger med de fire uåbnede øl vil klare sig.

På vejen ud af Grosvener Hotel ser jeg i baglokalet tusindvis af fluer 

sværme omkring de tømte øl og sodavandsflasker.

På mit sidste besøg på toilettet, inden turen går hjemad, møder jeg den 

gamle, afdankede engelske læge, som jeg en gang imellem møder om 

fredagen ved Grosvener Hotels lange bar. 

Han står lidt usikkert og hælder vodka fra en flaske, som han har haft i 

inderlommen, ned i den sodavand, han har købt i baren. Det rene for-

fald. Men hyggelig er han med sine gode fortællinger om sit lange og 

uheldsvangre liv.

Jeg forlader dette fredfyldte sted, hvor de afrikanske krager forsøger 

at overdøve latteren fra bordene, mens de kenyanske embedsmænd 

løsner på slipseknuderne.
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Personalet på Jerra Inn er meget gæstfri. Tjenerne, ejeren og stamgæ-

sterne i restauranten kommer hen og giver hånd til nyankommne gæ-

ster.

Trods gæstfriheden har jeg aldrig fået serveret så sej en høne som på 

Jerra Inn.

På de knapt 100 km fra Kisumu til Jerra Inn, oplevede jeg på vejen, hvor 

der ikke er megen biltrafik, unge og gamle gående i den pragtfulde sol-

nedgang.

På hele strækningen var der en slags landsbystemning. Nogle kom med 

varer fra markedet, som kvinderne altid bærer på hovedet. Mændene 

trækker de får og geder, de enten har købt på markedet eller ikke fået 

solgt.

En gammel kone kom gående med fire smukke krukker på hovedet. 

Jeg standsede og spurgte, hvad hun skulle have for dem. Inden jeg fik et 

svar, var der samlet mange mennesker omkring os. Med de forsamlede 

menneskers hjælp fik hun forlangt 40 Kshs, svarende til ca. otte kroner. 

Et problem opstod, da jeg også gerne ville købe den snor, krukkerne var 

bundet sammen med. Men den var den gamle kone ikke meget for at 

sælge. Først da jeg tilbød 40 Kshs for den sølle stump snor, fik jeg den. 

Snoren må åbenbart have været nyttig for hende.

Jerra Inn er diskret beliggende bag en traditionel kenyansk landsby i et 

område med smukke kæmpestore sten. 

På Jerra Inn kan jeg kun få serveret en høne til aftensmad. Og her er det 

ingen joke, at personalet først skal ud at fange den, før den kan blive 

tilberedt. 

Jeg får endog lov til at vælge hvilken høne, jeg vil have. Det var lidt van-

skeligt, da de alle ser så glade og veloplagte ud, men jeg vælger en hvid, 

som ser lidt yngre ud end de andre seks høns.

Jeg føler mig mat. Jeg har i dag kørt over 600 km fra Kabernet, hvor jeg i 

morges åbnede et seminar for speciallærere. Og herefter brugte jeg lidt 

tid på at udbetale dagpenge m.m. til deltagerne.

På den lange køretur tænkte jeg på, at det er utroligt, hvor meget dette 

smukke land skal igennem, inden det får et rimeligt styre. Presser den 

vestlige verden for stærkt på for at få et demokrati, der ligner vores, kan 

det ende med et blodbad.

Selvfølgelig skal Danmark støtte en demokratisk udvikling i Kenya. Men 

sætter vi for hårdt og overformynderisk ind, tror jeg, det kan give bag-

slag.

Den nyudnævnte tyske ambassadør i Kenya er kaldt hjem efter ken-

yansk anmodning, fordi han brugte meget stærke ord om regeringens 

udemokratiske optræden. 

Jerra Inn
18. januar 1991
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Det er jo ikke engang 50 år siden, at det århundredgamle kulturland 

Tyskland ikke selv kunne finde ud af det med demokratiet. Hvorfor så 

denne fornærmende holdning. Hvorfor konfrontation og smækken 

med døren over for et ungt land, der kun har været selvstændigt i 28 år.

Skulle vi rådgivere rejse hjem, når vi møder kenyanske kollegaer, der 

optræder diktatorisk og udemokratisk osv.? 

Den vestlige verdens demokratier er ikke noget, der med et slag kan 

overføres til afrikanske lande.

Kenya har, siden vi kom hertil i 1983, fået en meget friere presse, og 

mit gæt er, at det om nogle få år har total ytrings- og forsamlingsfrihed.

Det er velkendt, at for meget tryk avler modtryk. Intet kan gøre menne-

sker mere aggressive, end når de presses op i en krog og bliver ængste-

lige. Vi har heldigvis en dansk ambassadør, der optræder afbalanceret 

og, ja netop, diplomatisk.

Jerra Inn har intet fjernsyn. Til gengæld har kroen en båndspiller, der 

spiller meget højt.

Men i kroens have hersker stilheden, kun afbrudt af en eller anden, der 

hamrer med et stykke værktøj.

Værelserne ligger i selvstændige hytter. Hvert værelse har en opholds-

stue med seks lænestole, soveværelse og badeværelse. Prisen pr. nat 

er ca. 50 kr. med morgenmad. Og så er her tilmed vand i bruseren. Dog 

ikke varmt vand, hvilket vel heller ikke skulle være nødvendigt med  

25˚ C om natten. 

Skulle jeg ønske varmt vand, kommer en af rengøringspigerne gerne 

med en spand med varmt vand, som er opvarmet i en stor gryde over 

åben ild.

Jeg er sikker på, at der foruden disse luksusværelser må være nogle bil-

ligere værelser, der kan lejes for under 10 kr. per nat. 

På Jerra Inn er der foruden mig to gæster, som kommer fra Kenyas in-

sektforskningsinstitut.

Der er noget betagende ved de fem servitricer, der giver hånd til os, der 

skal bo her i nat, og til de 6-8 mænd, der i løbet af aftenen kommer til 

baren. Jeg har fået et par glas af husets eneste flaske hvidvin.

Hønen blev bestilt ved min ankomst til Jerra Inn kl. ca. 18.30 og bliver 

serveret nu kl. 21.00. Det er den sejeste høne, jeg endnu har fået. Men 

chapatien er god og dyppelsen rimelig god.

Ingen vil på disse mindre kroer i provinsen i Kenya drømme om at lægge 

et spisebestik ved tallerkenen.

Den gamle høne, jeg havde valgt, var så sej, at det under alle omstæn-

digheder er umuligt at skære den i stykker med kniv og gaffel.
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Min sekretær Nancy, gav mig forleden et fint kort med en invitation fra 

hendes forældre til at deltage i en ”Fund Raising Harambee Ceremoni”, 

hvor der skulle samles penge ind, så hendes bror kan komme til Indien 

for at studere.

Benard har ikke opnået points nok til at komme ind på et universitet i 

Kenya. 

Ceremonien skulle ifølge invitationen begynde kl. 19 og foregå i Pan-

afric’s Baraza sal. Ceremonien var ikke begyndt, da vi ankom kl. 21.

Lokalet var kun halvt fuldt. Vi kunne købe en drink, mens vi ventede på, 

at ceremonien skulle begynde. 

Folk var klædt i deres stiveste puds (dressed to the nines). De fineste 

gæster satte sig ved et stort langbord. Da ”Guest of Honour” endelig 

kom kl. 21.30, fyldtes salen.

Der blev serveret gedekød og majsgrød. Alle spiste hurtigt og meget.

Æresgæsten, en junior minister, som er fra samme etniske gruppe som 

Nancy, blev introduceret. 

Han indledte med at sige, at vi var samlet for at støtte et værdigt pro-

jekt. Der skulle samles så mange penge ind, at den 20 årige Benard 

kunne fortsætte sine studier i Indien. 

Talerne gik mest ud på at fortælle, om de kvaliteter Benard og hans 

familie har.

Æresgæsten Hon. Z. K. Gakunju fik i løbet af et par timer tryllet alt, hvad 

vi havde af penge i lommerne frem og placeret dem i et par flettede 

kenyanske Kikuyukurve.

Først måtte de, der fik lov at sidde ved højbordet, betale 100 Kshs. (ca 

40 kr.). Derefter måtte de, der kom mere end 2½ time for sent hver 

betale 100 Kshs. 

Herefter blev hver enkelt af de ca. 80 gæster, hvoraf mange var søsken-

de, kusiner og fætre til Benard, kaldt op en efter en, og deres donation 

blev talt op og bekendtgjort over højtaleren af æresgæsten.

Næste forsøg på at få penge bestod i, at æresgæsten bad om at få at 

vide, hvad hans præstation var værd. Her kunne vi heller ikke give for 

lidt.

Forskellige effekter, der var givet til formålet, blev bortauktioneret. Og 

da vi endelig forlod lokalet omkring midnat, blev vi opfordret til at afle-

vere, hvad vi endnu måtte have tilbage af småpenge i lommerne.

Harambeen indbragte 103.000 Kshs. (= ca. 41.000 kr.), hvilket var et helt 

pænt beløb i betragtning af, at det var et ret ungt selskab, der var mødt 

op. 

Harambee tømmer gæsternes lommer
17. februar 1991 
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Når Nancy har deltaget i en harambee, hvilket hun ofte gør, har hun 

stort set ikke flere penge til resten af måneden.

Harambee er en særlig kenyansk tradition. Der samles ind til alt og alle. 

F. eks. til børns skolepenge, bygning af et klasseværelse eller støtte til en 

syg, der skal have en særlig dyr operation.

Noget af det, der i Danmark dækkes over skatterne, samles der i Kenya 

ind til gennem harambee.

Der er ofte meget fusk med disse indsamlinger. Ikke mindst dem præ-

sident Moi afholder. Moi holdt forleden en større harambee i sin egen 

valgkreds for at samle ind til byggematerialer til udvidelse af skolerne i 

hans hjemegn. 

Disse skoler bærer næsten alle præsidentens navn som en del af sko-

lens navn. 

Moi havde fået egnens beboere til at give får, geder og køer, som så 

blev bortauktioneret under harambeen. Det hele indbragte 23 mio Kshs  

ca 6 mio kr.). 

Op til et valg deltager præsidenten ofte i et par harambees om ugen.

I modsætning til de beløb, der er indsamlet ved private harambees, 

hvor pengene virkelig går til de formål, de er indsamlet til, forsvinder 

mange af de indsamlede penge ved de offentlige harambees ned i ar-

rangørernes egne lommer.
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Da jeg havde vænnet mig til, at der var snavs og forfald næsten overalt, 

begynder skønheden at tone frem. Romantikken i fattigdomen vil nogle 

hurtigt sige. Måske, men det er mere end det. 

Skønheden i naturen, de smukke gamle bygninger, de udskårne døre, 

sejlskibene, palmerne og plantagerne.

Agtværdige arabisk klædte mænd i lange hvide gevandter siddende i 

små grupper. Med kvinderne siddende i rundkreds i baggrunden og 

næsten alle meget indhyllede.

Alt er grønt på Zanzibar her i juni måned. Og overalt dufter der svagt af 

krydderier, undertiden stærkt, specielt af nelliker, men også af citroner, 

mandariner og kokosnødder.

Hundrede af mennesker samler sig hen under aften i et lille anlæg ved 

havnen, hvor der er boder med små stykker sukkerrør, nødder eller små 

stykker med stegt fisk.

I samme øjeblik, solen forsvinder i havet, begynder Zanzibar bys mange 

moskeer at kalde til bøn i stærk konkurrence med et højtaleranlæg fra 

enhedspartiets politiske møde.

Jeg sidder og tænker på Zanzibars spændende historie. Med stor tradi-

tion for handel, tidligt med slaver, elfenben og krydderier.

Der er en begyndende aktivitet med restaurering af gamle bygninger. 

Der er få biler, men mange cykler. Der er ligeså fredfyldt her som ved et 

dansk gadekær for 100 år siden.

De fire gamle mænd, som sidder på samme bænk som Kirsten og jeg, 

har siddet og snakket lidt. Nu sidder de tavse, som vi gør, og ser ud over 

havet.

Grupper af unge mennesker går også afslappede rundt, pigerne for sig 

og de unge mænd for sig.

Der kommer også en gruppe unge piger af indisk afstamning forbi, uden 

slør.

Børnene tumler sig i græsset og leger som børn gør overalt i verden.

Moskeerne er holdt op med at kalde til bøn. Nu høres kun højtaleren 

fra det politiske møde oppe i den gamle by, Stone Town eller Medinaen.

Mørket kommer pludseligt, og jeg kan næsten ikke mere se til at skrive.

For godt et par timer siden så vi de gamle skibe lægge til ved kajen med 

deres fangst af blæksprutter, kæmpesøstjerner, forskellige slags fladfisk 

og andre slags fisk, som jeg ikke kender navnene på.

Zanzibars skønhed og fattigdom
6. juni 1991
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Otte ældre mænd, hvoraf den ene er hvid, sætter sig med benene over 

kors på et tæppe på græsset og begynder at spille kort. De har anbragt 

deres sko uden for tæppet, og de skiftes til at spille. De har taget deres 

petroleumslamper med herned til havnen.

Efter at have været inde og spise på fiskerestauranten, går Kirsten og 

jeg tilbage til den bænk, vi tidligere sad på. Her sidder den gamle mand 

endnu med det lange hvide skæg med foldede hænder og et himmelsk 

afklaret udtryk i det markante ansigt. Han må være jøde.

Boderne bliver nu også oplyst af petroleumslamper.

Forretningerne i Zanzibar by er åbne her kl. 19.30. På hylderne ses mest 

omo, kiks, kaffe, te, tandpasta og plastikvarer. Der er også små boder 

langs vejene, fortrinsvis med krydderier, frugter og enkelte med fisk.

Overalt kan vi nu købe stegte blæksprutter og stegte arme af kæmpe-

søstjerner.

Ingen drikker øl, vin eller spiritus i dette overvejende muslimske sam-

fund. Og ingen har, som det ellers er tilfældet i så mange fattige sam-

fund, tigget om penge eller forsøgt at prakke os varer på.

Det mest almindelige transportmiddel bortset fra cyklen er pickup’en, 

hvor folk sidder på bænke på ladet, som er overdækket med en presen-

ning. De er ikke så farverige som tilsvarende transportmidler andre ste-

der i verden, som f. eks. på Filippinerne. Men princippet er det samme. 

Og så kaldes de daladala’er.

Vi spadserer i buldrende mørke hjem til hotellet, som ligger ved vandet 

lidt længere ude end havnen, uden at frygte at blive overfaldet, som vi 

let ville kunnet være blevet det i andre samfund i Afrika. 

Vi befinder os i et udpræget islamisk samfund, og vi oplever ingen tyve-

rier eller overfald. Det er en vederkvægelse.

Jeg har oplevet dette at kunne gå fredeligt rundt i mange andre mus-

limske samfund i Afrika.

Mon volden engang vil nå til Zanzibar?

Jeg har altid haft lidt vanskeligt ved at holde rede på det der med mon-

sunvinden.

Fra midten af december til slutningen af februar er der en stærk nord-

østenvind, som i generationer har hjulpet og fortsat hjælper nogle 

dhow’er fra Den Arabiske Halvø og Den Persiske Golf til at nå Østafrikas 

kyst. 

Når vinden så vender og blæser fra sydvest kan alle dhow’erne let sejle 

de ca. 3.000 km hjem. Det gjorde de allerede for 3.000 år siden.
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Man regner med, at assyrerne kom først her til øen. (ca. 3.000 år før 

Kr.), derefter perserne (600 år før Kr.) og egypterne (360 f. Kr.). Føniker-

ne og jøderne har også været her. Og naturligvis grækerne på Alexander 

Den Stores tid.

Araberne fra Oman bosatte sig i højere grad end andre besøgende. 

Oman har fortsat et konsulat på Zanzibar, og der findes fortsat mange 

med rødder i Oman.

Portugiserne tog i det 16. århundrede magten fra araberne, inden Eng-

land gjorde Zanzibar til et protektorat i 1890.

Zanzibar blev selvstændigt i 1964, men først efter, at forskellige bevæ-

gelser havde kæmpet om magten. I dag er omtrent halvdelen af befolk-

ningen sorte afrikanere og den anden halvdel af arabisk afstamning.

Det er fascinerende at sidde og se den blanding af racer, der går forbi 

her på havnen Og det er spændende at sidde og tænke på, at alle disse 

folk har lært fra sig, f. eks. at bygge og sejle med dhow’er. De kom med 

andre traditioner og skikke: f.eks. omskæring, kropsmassage, balsame-

ring, tilbedelse af solen, slanger og træer. Islam, Kristendom og Hindu-

isme.

Slavehandlen, der fortsatte indtil sidste århundrede, efter at have været 

forbudt en rum tid, havde hovedsæde på Zanzibar, hvorfra millioner af 

slaver blev afskibet, f.eks. til Amerika.

Vi blev dårlig til mode, da vi i eftermiddags besøgte slavekældrene.

I dag synes alle mennesker, i alle tilfælde på overfladen, at leve fredeligt 

og hyggeligt med hinanden.

PS! Vi besøgte Zanzibar igen i 2011.

Der var da sket en stor udvikling, siden vi besøgte landet i 1991 og 2002. 

Der er kommet mange flere biler, der til tider skaber totalt kaos på vej-

ene

Stone Town blev bygget, da der ingen biler fandtes

Den forøgede velstand skyldes især turismen, som menes at bidrage 

med 90% af indtægterne på Zanzibar.



Mødre venter på at få vejledning 
om deres børn med handicap på et 

af de specialundervisningscentre, 
der er etableret i alle distrikter med 

Kirsten som chefrådgiver
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På baren eller landevejskroen, jeg besøger på vejen mellem Nairobi og 

Mombasa, aner de fleste gæster næppe, at op mod 80 % af barpigerne 

og de prostituerede har AIDS eller er HIV positive. 

Der er en høj frekvens af AIDS hos pigerne i barerne langs landevejen, 

der går fra landene vest for Kenya og igennem Kenya ned til Mombasa. 

Den omtales ofte som AIDS-ruten.

Den pige, der serverer for mig, er næppe mere end 14 år, selvom hun 

forsøger at se ældre ud. Hun serverer barfodet og med en meget op-

slidset nederdel. Hun taler lidt hårdt til de otte gæster i baren, der alle 

er mænd. Måske for at skjule sin usikkerhed.

Mændene giver hende en øl, hvilket tilsyneladende er en slags betaling 

for, at de har lov at tage om hende og tage på hende. Hun tager en 

cigaret fra en af mændene.

Denne pige er ikke meget anderledes end de piger, der serverer på an-

dre restauranter eller barer langs landevejen mellem Nairobi og Mom-

basa.

En anden barpige opfordrer mig direkte til at gå med ud i baglokalet. 

Ingen synes i tvivl om, at jeg som alle andre mænd kommer på disse 

ydmyge beværtninger ikke bare for at få en øl, men også for pigernes 

skyld.

Det synes vigtigt for ejerne af barerne på AIDS-ruten at have meget 

unge barpiger eller servitricer, som tilsyneladende er fredløst bytte for 

såvel ældre som unge mænd. Pigerne ved sikkert også inderst inde, at 

de har et job med en kort tidshorisont, som må udnyttes. 

Pigens latter virker ægte, måske lidt anstrengt. Hun tager sig ikke af, at 

to mænd på samme tid tager hende på lårene og på brysterne. 

At være barpige eller servitrice på den slags barer i Kenya er ikke noget 

estimeret job. Alligevel ernærer mange af pigerne i disse små samfund 

langs AIDS-ruten sig som servitricer, og mange som prostituerede.

Sløvheden i baren virker overvældede. Manden, der sidder ved indgan-

gen og vel på pengekassen, har uendelig god tid. Det har barpigerne 

også. 

Det tager tid at finde den øl, jeg har bedt om, selv om valget her er let. 

Baren har kun en af de fem seks forskellige slags øl, der brygges i Kenya, 

nemlig White Cap. 

På et tidspunkt forsvinder en af barpigerne ind i baglokalet for at ”ord-

ne” en af gæsterne. Der lægges ikke skjul på, hvad der foregår. 

Den farlige AIDS-rute gennem Kenya til Mombasa
12. juni 1991
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Fem minutter senere kommer hun tilbage lidt skuldertrækkende og 

opgivende, som om hun ikke havde fået meget ud af den ”tur”, måske 

bortset fra nogle få shillings. 

Det er ofte en hurtig affære. Som regel kommer lastbilchaufførerne fra 

Kenya, Uganda, Rwanda og Burundi ind for at få en hurtig kop te eller 

en øl. Det kan også omfatte et hurtigt knald med en af barpigerne eller 

andre prostituerede.

Chaufførerne er de eneste, der har travlt i disse sovelandsbyer langs 

hovedvejen mellem Mombasa og Nairobi. Det er dyrt at have et stort 

lastvognstog holdende stille for længe.

Men ingen af de lokale gæster har travlt, og de forstår vel ikke rigtigt 

tempoet hos chaufførerne, der synes indfanget af Vestens tidstyranni. 

Kan de nå en kop te eller en øl og måske et hurtigt knald på 15-20 mi-

nutter, har de ikke spildt megen dyrebar tid.

Livet i restauranten er en stor kontrast til det effektive og slidsomme liv 

som chaufførerne lever, og hvor hviletidsregler ikke gælder.

Måske er det den sløvhed eller fatalistiske holdning til tilværelsen, jeg 

oplever på barerne ved landevejen mellem Kenya og Mombasa, der be-

tager en vesterlænding.
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Jeg har fået et lyst og venligt kontor på 5. sal i Undervisningsministeriet. 

Med udsigt til en del af det centrale Kampala.

I klart vejr, hvad der næsten altid er, kan jeg lige skimte Lake Victoria.

Bygningen over for mit kontor er Nile Hotel med konferencecenter. Her 

holdt Amin til med sit berygtede hemmelige politi. Det er kun en halv 

snes år siden Amin måtte flygte fra Uganda. Nu bor han i Saudi Arabien.

Når der fortsat er så mange gribbe i hotellets have skyldes det, siger 

man, at de blev fodret med de mennesker, Amin og hans håndlangere 

slog ihjel. 

Der er heldigvis kommet et styre i Uganda under Præsident Yoweri Mu-

seveni, som ikke dræber sine modstandere.

Kontoret har ingen gardiner (Jeg kalder det endnu ikke ”mit” kontor). 

Det gør nu ikke så meget. Det giver en bedre udsigt. Jeg skal blot vænne 

mig til byens larm. 

På kontoret findes et gammelt og vakkelvornt bord, nærmest et spise-

bord, et meget brugt jalousiskab og en solid men umagelig kontorstol. 

Kontoret har næppe været malet siden før Amins tid, og der er endnu 

mange skudhuller fra borgerkrigen i både døre, paneler og loft. Og så er 

her meget lydt, da kontoret kun er adskilt fra nabokontoret ved en tynd 

skillevæg af finérplader. 

Det vigtigste er, at der findes gode og flinke mennesker at samarbejde 

med her i Undervisningsministeriet. På en måde synes jeg, at kontoret 

er ligeså rart, som mit sofistikerede kontor på min sidste arbejdsplads – 

Kenya Institute of Special Education.

I Uganda har jeg min sjette større arbejdsplads efter Herning, Kalund-

borg, Tunesien, Hobro og Kenya. Der er herved blevet en vis symmetri i 

mit arbejdslivs perioder. Tre i Danmark og tre i Afrika. 

Bortset fra Hobro Kommune og delvis Blindeinstituttet på Refsnæs er 

jeg hver gang begyndt på bar bund. Som her i Uganda med et skrive-

bord, en stol og et par skabe. Men foreløbig ingen telefon, ingen papir-

kurv og ingen fotokopimaskine. Derfor foregår fotokopiering i en de få 

forretninger, der har en fotokopieringsmaskine.

Det bliver spændende sammen med kolleger fra Undervisningsministe-

riet, efterhånden som de bliver uddannede, at forsøge at få en struktur 

på uddannelsen af lærere, der skal undervise børn og unge med han-

dicap i Uganda.

Situationen minder mest om, da jeg i 1958 blev ansat i mit første job 

som tale- og hørepædagog ved Herning Kommunale Skolevæsen. 

Starten i Uganda
24. juli 1991
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Her fik jeg et kontor på den gamle Bethaniagades Skole, og jeg var i 

begyndelsen den eneste, der havde kontor i bygningen.

Jeg husker, da jeg fik mit fine skrivebord, skrivebordsstol, sofa og jalou-

siskab. 

Jeg husker også usikkerheden med hensyn til at få etableret et journal-

system og i det hele taget med at få opbygget specialundervisningen i 

Herning Kommune.

Jeg begynder mit nye arbejde i Uganda på en helt anden måde end i 

mine tidligere jobs. Roligere og med større overblik, samtidig med at jeg 

heldigvis fortsat begejstres og ”giver mig hen” i arbejdet, ligesom da jeg 

som 25årig begyndte i Herning. 

Jeg har fortsat visioner for arbejdet. Jeg tror på, at det vil lykkes, og jeg 

tror på, at det er et vigtigt arbejde.

Inden Kirsten og jeg har forladt en arbejdsplads, har vi forsøgt at gøre 

de opgaver færdige, som vi har været i gang med. 

Denne holdning har bevirket, at vi ikke har kunnet begynde i Uganda 

på samme tid. 

Kirsten har noget arbejde, hun skal have færdiggjort i Kenya. Det vil tage 

de næste ni måneder, så jeg er foreløbig i Uganda uden Kirsten.

Der er sket mange fremskridt i Uganda i de 2 ½ år, jeg er kommet her 

som konsulent på mindre opgaver og for at forberede det arbejde, jeg 

nu er i gang med. 

Under disse konsulentbesøg har jeg boet på Hotel Sheraton. 

Det tog mig nogen tid at finde ud af, at de tusindvis af fugle, der sidder 

i palmerne uden for restaurantens vindue, i virkeligheden slet ikke er 

fugle, men flying dogs, der ligner kæmpe flagermus. Når der kommer 

et regnskyl, eller havemanden sender vand op i træerne, flyver de skri-

gene rundt, og himlen opleves som mørk.

De store sorte flagermus eller flying dogs giver den dystre baggrund 

for den stemning, jeg sættes i, når jeg tænker på, hvad dette land har 

lidt gennem borgerkrige med drab af ufattelig mange mennesker, og 

lidelser, det er vanskeligt at sætte sig ind i. 

Og nu med den store AIDS-epidemi, som måske vil slå lige så mange 

mennesker ihjel, som der blev dræbt under borgerkrigen, og som vil 

gøre mange, mange børn forældreløse.
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”Min bror blev dræbt af sin bedste ven, som blev sindssyg og troede, 

at han selv skulle dø. Derfor ville han ikke lade vennen blive tilbage i 

denne verden”, fortæller Kirstens samarbejdspartner Roselyn Wabuge.

”Derfor blev min bror dræbt af kærlighed og ikke af had. Det kan man 

ikke bebrejde nogen, og det vil familien heller ikke gøre”.

Roselyn er seniorkonsulent for specialundervisningen i Kenya. Hun kun-

ne se, at medarbejderne var bekymrede for hende, fordi hendes bror 

var blevet dræbt. Det var sket i USA.

”Det vil være lettest for mig og for jer, at jeg fortæller jer, hvad der er 

sket med min bror, og hvordan vi har taget det i vores familie”.

Roselyn kunne vise mange billeder af de sår, broderen Saisi havde fået i 

panden, og billeder af kisten smykket som en seng. 

”Vi har alle lært meget af denne begravelse. Vi har fået større forståelse 

for vore egne traditioner, og det har givet os et endnu bedre familie-

sammenhold”, siger Roselyn.

Roselyn Wabuges far har tidligere været Kenyas ambassadør i USA. Da 

sønnen blev dræbt, var faderen i USA for at få en ny nyre.

På grund af Wafula Wabuges nære venskab med den kenyanske præ-

sident Moi, havde regeringen bl.a. sørget for, at de mange biler med 

familiemedlemmer og venner fik lov at køre ud på landingsbanen i 

Nairobi lufthavn for at tage imod den døde og følget fra USA.

Følget forlod Nairobi mod hjemmet i Kitale om aftenen, da det var ble-

vet mørkt”. Ingen død fra vores stamme må transporteres i dagslys”, 

forklarer Roselyn.

De mange biler stoppede ca. 40 km fra Wabuges Kitale farm (han har 

to gårde, en til hver af sine to koner), hvorefter moderen alene kørte 

ud på gården, fordi hun efter Luya tradition skal være i hjemmet for at 

modtage den døde. 

Det blev moderens søster og andenkonen, der som den repræsentative 

kvinde havde været med Wabuge i USA, da han var ambassadør, der 

sørgede for, at de over 500 gæster kunne blive bespist i de dage, de 

opholdt sig på familiens gård i Kitale.

Wafula Wabuge var naturligvis dybt ulykkelig over at have mistet en 

søn, selvom han har ca. 20 børn. ”For han elsker hver af os” siger Ro-

selyn Wabuge.

Wafula Wabuge er fortsat dårlig efter sin nyreoperation, men har allige-

vel måttet tage stilling til, hvor familiegravstedet skulle placeres. Saisi er 

det første af hans børn, der er død. 

Wabuge besluttede, at der skulle bygges et kapel, som Saisi skulle be-

graves i. Samtidig besluttede han at give 16 tønder land jord til en skole, 

der skal bære Saisis navn.

Dræbt af kærlighed - ikke af had 
27. august 1991 
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Ifølge Roselyn er en anden af Luyaernes mange traditioner, at man ikke 

må græde over den døde, hvis der samtidig er et andet familiemedlem, 

der er sygt. Græder blot ét familiemedlem, kan det fremkalde nyt døds-

fald i familien. 

Wafula Wabuge er jo fortsat syg, så det er vigtigt at overholde denne 

tradition. Mosteren gik derfor natten før begravelsen rundt og væk-

kede hvert enkelt familiemedlem for at indskærpe dem, hvor vigtigt det 

var, at de ikke græd under begravelsen. Modsat mange andre steder i 

Afrika, hvor jeg har oplevet, at man hulker og græder næsten ukontrol-

labelt, når et menneske er død.

”Vi havde det egentlig utrolig dejligt, mens vi alle var hjemme omkring 

begravelsen”, fortæller Roselyn. ”Var folk kommet udefra, ville de må-

ske have troet, at det var et bryllup og ikke en begravelse, der fandt 

sted”.

Der blev fortalt mange historier, især om den afdøde. 

Man var sammen i mange dage og mange måtte om natten ligge tæt 

pakket på gulvet, selvom familiens hus er meget stort. 

Tre dage efter begravelsen samledes alle familiemedlemmer på Luya-

vis under et stort træ. Mændene sidder på stole i en rundkreds omkring 

træet. Kvinderne sidder uden om på jorden med deres ben strakt lige 

frem.

I følge Roselyn må ingen nyse eller hoste ved denne lejlighed. 

Der bliver valgt en ordstyrer, og mændene tager så stilling til, hvad der 

skal ske med den afdødes eventuelle gæld, hvordan hans ejendele skal 

fordeles, og hvem der skal tage sig af hustruen – eller hustruerne, hvis 

afdøde er gift.

Roselyn fortæller til sidst, at da hun så familien fra USA stige op i flyet 

efter begravelsen, blev hun pludselig klar over, at det nu var slut. Hen-

des bror var ikke mere. Indtil dette øjeblik havde han levet iblandt dem.

Wabuge familien er meget rig og har megen jord, så for dem var det 

ikke noget problem at sætte et stykke jord af til et gravsted.

Det er vigtigt for Luyaerne og deres beslægtede Luoer, som er en af 

Kenyas største etniske grupper, at eje et stykke jord i det område, hvor 

de er født. 

Ejeren skal helst have bygget et hus eller en hytte på sin jord, før han 

dør. 

Ifølge Luo tradition skal den afdøde føres ind i sit eget hus og på egen 

jord, inden begravelsen finder sted.

Vi har mange steder set et lille bitte hus bygget på et lille stykke land. 

Når ejeren af stedet dør, skal hans legeme ligge i hytten natten over, 

inden han eller hun bliver begravet i egen jord.
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Det var vanskeligt at finde ud af, om det var vores hushjælp Esther, eller 

hendes søn Sammy, der stjal fra os.

Det er fortsat en gåde for os, hvem af dem der stjal. Var det en af dem, 

eller gjorde de det i skøn forening? Eller var det i virkeligheden Esthers 

mand Lucas, der støbte kuglerne?

Sammy havde oprindelig lånt penge af os for at bygge et hus på mode-

rens grund, fordi han skulle giftes. 

En dag kommer Sammy og fortæller, at han alligevel ikke vil bygge på 

moderens grund, men i stedet flytte hjemmefra. 

Sammy påstår, at moderen havde udtalt en forbandelse over ham, og 

at hun vil smide lillesøsteren ud hjemmefra og holde op med at betale 

hendes skolepenge. Hvorfor ved vi ikke. Det har Sammy så påtaget sig 

- siger han.

Esthers mand, som kun kommer en gang om måneden, og da altid i 

forbindelse med, at Esther har fået sin månedsløn, er ikke Sammys bio-

logiske far. Lucas er smart, og han har måske spillet en vis rolle i vores 

tyveridrama.

Vi har ”overtaget” Esther fra Susanne og Carsten, der boede i huset 

før os. De havde ”overtaget” hende fra en anden dansk familie. Esther 

var blevet rigtig god til at være hos danskere med de særheder, vi nu 

engang har.

Esther har i de 2 ½ år, hun har været hos os, været perfekt for os. Vi tror 

også, at Esther har været glad for at være hos os. Hun holder huset, 

ordner vores tøj og laver det meste af maden. Da alt gik så fint, og da vi 

havde meget travlt, overtog hun også indkøbene af dagligvarer.

Sammy har til gengæld ikke været den bedste havemand. Han er ikke 

præcis med tider og han gider helt klart ikke havearbejde, som han ikke 

har interesse for. Det er Sammys første heldagsjob, som vi gav ham på 

grund af Esther.

Sammy har med mellemrum skrevet breve til os, hvori han har anklaget 

moderen for tyveri af bl.a. madvarer og spiritus. Vi har ikke villet såre 

Esther ved at fortælle hende om de syv breve, han har givet os. Vi har 

til gengæld fortalt Sammy, at skulle en af dem fyres, måtte det blive 

ham og ikke moderen. Sammy og moderen taler stort set ikke sammen.

Tyverierne i vores hus begyndte en måneds tid efter, at Sammy var ble-

vet ansat hos os.

Der blev stjålet penge flere gange, selvom vi hver gang gemte pengene 

på de snedigste steder. Vi burde nok have anskaffet os en pengeboks.

Var det Esther eller Sammy, der stjal fra os?
10. september 1991
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Vi var efterhånden blevet så trætte af tyverierne, at vi meddelte, at vi i 

fremtiden aldrig ville have penge i huset.

Vi havde været bortrejst nogle dage og ville komme tilbage den 1. sep-

tember.

Da 1. september var en søndag, havde vi alligevel besluttet at gemme 

penge til Esthers og Sammys månedsløn.

Vi havde fundet et meget snedigt gemmested i en bog.

Men også disse penge var forsvundet, da vi kom hjem.

Denne episode lærte os, at intet gemmested var snedigt nok, så vi be-

sluttede, at nu skulle det være alvor med, at vi aldrig mere ville gemme 

penge i huset.

Kirsten arbejdede nogle dage omkring Kisumu, mens jeg arbejdede 

nogle dage i Uganda, og vi havde aftalt at mødes i Kisumu, inden vi tog 

tilbage til Nairobi. 

På hjemturen spekulerede vi på, om der var forsvundet andet i vores 

hus, nu da hverken Sammy eller Esther kunne finde penge.

Det var der. Min doktorring, som en god ven havde foræret mig, var for-

svundet sammen med det smukke guldsmykke, som Kirsten havde ar-

vet fra sin oldemor. Tingene havde været gemt godt, men ikke låst inde!

Esther var ikke i tvivl om, at det var Sammy, som havde stjålet tingene, 

da huset altid er under opsyn af en af dem.

Esther havde uden vores vidende givet Sammy nøglen til jerngitterdø-

ren op til soveafdelingen på 1. sal.

De fleste mennesker, vi talte med om tyveriet, anbefalede os at gå til 

politiet mandag morgen.

Sammy dukkede først op kl. 12.30 om mandagen, efter at vi havde 

sendt Esther ud for at lede efter ham. 

Da Sammy endelig kom, beskyldte han moderen for forskellige tyverier, 

bl.a. af de husholdningspenge, hun havde fået til indkøb af madvarer.

Desværre fandt vi senere ud af, at Esther havde skrevet forkerte tal ind i 

regnskabsbogen. Den havde vi i første omgang ikke fået checket.

Vi undlod af flere grunde at gå til politiet. Esther ville med de beviser, vi 

havde mod hende, have fået en dom. Det ønskede vi trods alt ikke. Hun 

havde jo været en god hjælp i huset, og så var hun utrolig sød. 

Måske var det lidt på grund af magelighed, at vi ikke gik til politiet.

Hvis politiet havde fået fat i de ting, der var blevet stjålet, ville det ikke 

have været usandsynligt, at de havde beholdt tingene som ”bevisma-

teriale”. 
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Vi skulle helt sikkert også have bestukket politiet for overhovedet at få 

dem til at følge sagen op. Vi har dårlige erfaringer med at få bevisma-

teriale tilbageleveret fra politiet, ikke mindst når der er tale om penge.

For slet ikke at tale om den tid, der ville gå med at stille op til retsmøder, 

hvoraf de fleste formentlig ikke ville blive gennemført, såfremt vi ikke 

betalte politi og dommer tilstrækkeligt.

Vi afskedigede Sammy.  

Vi håbede, at Sammy eller Esther ville komme tilbage med de stjålne 

ting, da vi havde lovet en ”findeløn”, hvis doktorringen og Kirstens gam-

le guldsmykke blev tilvejebragt. 

Vi har fået sat nye låse i huset, og Esther er blevet indskærpet, at hun er 

den eneste, der må have en nøgle.

Måske var det forkert af os ikke at anmelde tyverierne. Men vi ønskede 

ikke, at Esther skulle i fængsel. Politiet tager ikke med blide hænder på 

anholdte.

Ved ikke at anmelde tyveriet fik vi ingen penge fra forsikringsselskabet 

Vi slipper til gengæld for megen ulejlighed, og Esther undgår at komme 

i fængsel og måske blive tortureret.

Vi skulle givetvis have været mere påpasselige, men det er umuligt for 

os at leve sammen med mennesker, hvis vi skal låse alt for mange ting 

inde. 

Vi ved jo endelig heller ikke, om Esther var med til andet end at tage af 

husholdningspengene.

PS! Sammy er senere død af AIDS.

Jeg mødte Esther engang, jeg var i Nairobi. Hun var glad for at se mig, 

og inviterede mig stolt hjem for at se det lille lokale hotel, hun havde 

bygget. Måske var det i virkeligheden os, der havde finansieret bygge-

riet for de penge, der var stjålet og for det formentlig ret store beløb 

salget af min doktorring og Kirstens fine gamle guldsmykke havde kun-

net indbringe.



Her er Kirsten og jeg på sejltur på Nilen 
med familien, som ofte har besøgt os
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Jeg skulle have været dansk rådgiver nummer fire i Uganda, men blev 

nummer tre, da den nyansatte Samuel blev skudt. 

Få dage inden jeg skulle begynde mit arbejde i Uganda, fik jeg en op-

ringning fra den danske ambassade i Kampala om, at den sidst ansatte 

rådgiver, som kun havde været nogle få uger i Uganda, var blevet skudt 

ved højlys dag på åben gade.

Samuel Olufson var flyttet til Uganda med sin kone og med ægteparrets 

to børn. En søn, som skulle gå i skole i Uganda, og en 16årig datter, som 

allerede var optaget på en svensk kostskole i Nairobi.

Mens familien Olufson var på vej hjem efter at have indskrevet sønnen 

i den nye skole, blev Samuel skudt.

Ambassaden ville have mig, der endnu har bopæl i Nairobi, til at kon-

takte datteren, som naturligvis var meget chokeret over faderens død 

og samtidig var ked af at skulle tilbage til Island, hvorfra familien stam-

mer. Hun følte, at hun allerede var faldet godt til på den svenske skole.

Det er vanskeligt at få helt styr på, hvad der skete med Samuel. 

På vej hjem fra skolen gik familien Olufsen på en ikke alt for trafikeret 

gade forbi en parkeret bil, der holdt i vejsiden. En af de to mænd i bi-

len sprang ud og greb efter Samuels taske, der kun indeholdt værdiløse 

papirer. 

Røverne havde kort tid forinden stjålet den bil, de sad i. Måske skulle 

den være benyttet ved et større røveri. Nu tog de så til takke med et 

mindre bytte, Samuels taske. 

Ifølge sønnens og moderens oplysninger havde Samuel sat sig til mod-

værge, hvorved hans taske faldt til jorden. 

Røveren affyrede først et skræmmeskud. Men da Samuel bøjede sig 

ned for at samle tasken op, fik han et skud i hovedet. Måske var det 

røverens hensigt at ramme Samuel i benet, men ramte ham dødeligt, 

da han bøjede sig ned.

Da jeg i går fra Kenya kørte over grænsen ved Busia til Uganda, spurgte 

alle meget deltagende til hændelsen, som har været udførlig omtalt i 

TV og i dagspressen.

En ung politibetjent havde sin version af skuddramaet: ”Der er mange 

røvere på den vej, hvor Samuel blev dræbt. Måske havde han en fjen-

de?”. 

Dansk rådgiver skudt
26. september 1991
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Efter at have forsøgt at trøste mig ved at fortælle, at situationen i Ugan-

da ikke er så dårlig endda, forglemte den unge politibetjent sig og lod 

sig rive med af sin fortælling: ”De kan stjæle og slå dig ned for nogle få 

dollars. Bare du er hvid, tror de, du har penge. De tager også biler ved 

højlys dag. En sjælden gang finder politiet bilen igen”.

Dagen efter drabet på Samuel blev en anden danskers hus her i Kampa-

la tømt for alt indbo. Her holdt danskeren hovedet koldt. Han var imø-

dekommende over for røverne og var behjælpelig med at finde penge 

og andre værdigenstande til de maskerede og pistolbevæbnede røvere.

Som belønning for sin imødekommenhed fik han lov til at tage en dyne 

med sig ind på badeværelset, inden røverne låste ham inde!
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Et besøg i et meget utilgængeligt og farligt område i Uganda blev en 

af de stærkeste og mest dumdristige oplevelser, jeg endnu har haft i 

Uganda. 

Charles Olinga var den eneste, vi ikke havde hørt fra, da jeg sammen 

med min samarbejdspartner skulle forberede to Danida projekter i 

Uganda, hvor vi bl.a. skulle forberede uddannelse af fremtidige lektorer 

til det kommende Uganda Institute of Special Education (UNISE). 

Vi havde planlagt at sende fem kommende undervisere ved det nye  

UNISE til England til en etårig uddannelse. 

Vi havde forsøgt at sende en meddelelse over Uganda Radio om, at 

Charles skulle stille i Kampala den 30. september. Men han svarede ikke.

Det er almindelig at anvende radioen, når man skal sende en medde-

lelse ud til et område, hvor der hverken findes telefon eller postvæsen. 

Da Charles bor i landsbyen Kyere i Kyere sub-county i Soroti distriktet, 

der fortsat i perioder erklæres for usikkert område på grund af Konys 

oprørssoldater, blev der sendt endnu en besked ud over radioen. Hel-

ler ikke denne gang kom der noget svar fra Charles. En henvendelse til 

politiet gav heller ikke noget resultat. 

Derfor besluttede jeg at køre op for at se, hvad der kunne have forhin-

dret Charles i at give lyd fra sig.

Af mange omveje fandt jeg ud af, at Charles’ bror er politiinspektør på 

en station lidt uden for Kampala. 

Broderen, John Okitoi, havde heller ikke hørt fra Charles og kunne ikke 

forstå, hvad der kunne være sket med ham. Broderen havde allerede 

fået fat i både rejsepapirer og pas til Charles. Alt var således klart til, at 

Charles kunne rejse til England.

Jeg kunne ikke tage til dette urolige område med mange overfald af 

Konys oprørshær uden først at spørge om tilladelse fra den danske am-

bassade i Kampala.

Ambassaden gav grønt lys, men kun til Soroti og altså ikke helt op til 

Charles’ landsby.

Charles’ bror John og jeg kørte til Soroti, 340 km nordøst for Kampala, 

for at finde ud af, hvordan vi kunne komme i forbindelse med Charles, 

eventuelt ved at få en politibil til at køre ud til landsbyen, hvor Charles 

bor.

Da vi nærmede os Soroti, var der vejspærringer for hver anden kilome-

ter. Vejspærringen bestod ofte af en gren stukket ned i et udslidt dæk.

Ved en af vejspærringerne truede en soldat med at skyde på vores dæk, 

fordi jeg var kommet til at køre nogle få meter forbi vejspærringen, in-

den jeg fik standset bilen. Det hjalp selvfølgelig lidt på stemningen, at 

Charles Olinga kom aldrig til England
31. oktober 1991
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John kunne fortælle, at han var politiinspektør, selvom han også følte, 

at han måtte vise en vis underdanighed.

Johns stemme blev lidt senere mere fast, da flere af soldaterne ville 

have et lift. En pjaltet klædt drengesoldat fik af John besked på, at han 

ikke kunne køre med ”ambassadøren”!

Uden at have fortalt det, må John hele tiden have vidst, at skulle vi have 

en orientering om, hvorfor Charles ikke havde reageret, måtte vi selv 

køre hjem til landsbyen.

På grund af urolighederne i området havde John i tre år ikke været 

hjemme i Kyere, hvor også hans gamle mor bor.

På Soroti Politistation mente en af Johns gamle politivenner, at det var 

sikkert nok at køre ud til landsbyen.

Soroti har engang været en meget smuk by. Nu er den nedslidt og med-

taget af borgerkrigen, men man kan stadig se en del af dens glorværdi-

ge fortid med de brede gader, der på begge sider har store skyggefulde 

træer, oftest mangotræer.  

Alle har her lov til at forsyne sig fra den mangfoldighed af mangofrugter, 

der findes overalt. Grupper af laset klædte børn, nogle i lasede sko-

leuniformer, får stillet deres sult ved at klaske på træerne med lange 

kæppe, så kaskader af mangoer falder til jorden.

Skræl og sten af mangoer dækker mange steder næsten helt jorden.

På vejen fra Soroti til Charles’ landsby, mødte vi kun een bil, en gam-

mel pick-up. På de sidste 8-10 km inden landsbyen Kyere kørte vi i et 

område, hvor græsset ofte var højere end min Pajero. Vi kunne kun se 

nogle få meter frem. 

Det gjorde indtryk på mig at se, hvordan børn, kvinder og gamle mænd, 

der gik i det mest lasede tøj, jeg har set, tilsyneladende overholdt ste-

dets og landets gamle sæder og skikke, bl.a. at unge kvinder nejer helt 

ned til jorden, når de hilser på mænd og ældre kvinder. Mænd sætter 

sig i en rundkreds på små stole, mens de ældre kvinder sætter sig på 

måtter og unge kvinder direkte på jorden lidt fra gruppen af mænd.

Trods disse stærke indtryk, var det der berørte mig mest, mødet med 

Charles, som er en af de bedste og mest seriøse kandidater, vi har til 

lektorstillingerne på UNISE.

Til trods for store smerter i den ene halvdel af hovedet optrådte han 

med stor værdighed.

Charles fortalte, at han havde været syg med mellemrum, siden vi sid-

ste år afholdt et læseplansseminar i Kampala, hvori han deltog. Han var 

dybt ulykkelig over, at han ikke havde kræfter til at tage til Kampala. Han 

havde i øvrigt heller ingen penge. 
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Jeg gav ham naturligvis penge, så han kunne blive behandlet af lægen i 

Soroti, og til en busbillet fra Soroti til Kampala.

Efter at jeg havde forsikret politiinspektør John Okitoi om, at jeg ville 

betale hans hotelophold i Soroti, delte han alle sine sidste penge ud. 

Beløb helt ned til det, der svarer til en dansk krone. 

Moderen syntes ikke helt tilfreds med, at hun kun fik et beløb, der sva-

rede til et par kroner. Som mor skulle hun have haft væsentligt mere 

end de andre, syntes hendes kropssprog at vise.

Her i landsbyen Kyere får jeg Pajeroen fyldt op med kassava, kartofler, 

bananer og en kylling til Stella Atims børn og plejebørn. 

Stella Atim er min ugandiske samarbejdspartner i Uganda. Nu da hun 

er under videregående uddannelse i England, har jeg lovet med mel-

lemrum at forsyne hendes store familie med fødevarer. 

Inden vi næste dag nåede Kampala, havde hønen lagt et æg og skidt på 

bagsædet og pikket i bananerne.

Jeg tror ikke, at Charles har AIDS. Han har formentlig en alvorlig form 

for hjernemalaria.

Jeg har lovet Charles, at han kan komme til Kampala og undervise kom-

mende speciallærere, når han får det bedre.

På vejen fra landsbyen til Soroti havde jeg næsten glemt, at området er 

farligt på grund af Konys oprørere, som hærger ”så ingen kan vide sig 

i sikkerhed, hverken for hæren eller oprørerne”, som Charles udtrykte 

det.

Det er først efter, at jeg har kørt denne tur, at jeg til fulde forstår, hvor 

let det må være for oprørere at gemme sig i det høje græs og buskland.

Det er deprimerende at se dette område skudt tilbage til stenalderen. 

Alt kvæget er væk, røvet eller skudt af oprørerne. Der er ikke engang en 

okse tilbage, der kan trække ploven. Enkelte steder har befolkningen 

vovet at dyrke den frugtbare jord, men kun pletvis og kun med hakke.

PS! Charles kom ikke til England og heller ikke til at undervise på UNISE, 

men han blev lærer på sin hjemegn.

Charles havde ikke AIDS, og han blev kureret for den sygdom, han hav-

de. Desværre mistede jeg kontakten med Charles og broderen John.
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Bosco er en perfekt have- og altmuligmand. Første gang, vi ankom til 

huset her på Tank Hill, nægtede han os adgang, fordi han ikke havde 

fået den tidligere ejers tilladelse til at lukke nogen ind igennem porten. 

Og det var jo fint nok.

Måske kunne Boscos forsigtighed skyldes, at der den morgen, hvor jeg 

skulle flytte ind, havde været et røveriforsøg på huset.

I sidste uge, hvor Kirsten var i Kenya, og vores hushjælp Rose var syg af 

malaria, var Bosco nødt til at tage hjem til sit syge barn.

Bosco er fra Karamoja. Et område, hvor de fleste er nomader. 

Karamojongernes levevis minder meget om masaiernes. 

Da Boscos søn Michael havde fået ”orm i maven” og var meget syg, 

skulle Bosco naturligvis hjem til landsbyen.

Da Bosco kom tilbage fra Karamoja, fortalte han, at han på udrejsens 

første dag nåede helt op til Lira, ca. 250 km  nordøst  for Kampala. Men 

den næste dag gik den minibus, han kørte med, i stykker.

Det tog angiveligt fire dage at få bilen repareret, mens passagererne 

ventede i grøften. 

En minibus kører ofte ikke længere, end chaufføren mener, det er ri-

meligt for de penge, han har fået ind på turen. Eller fordi der kan være 

oprørere i området.

Derfor blev Bosco nødt til at gå de sidste 120 km til sin landsby. Det tog 

ham yderligere tre fire dage.

I Karamoja fandt Bosco sit barn meget sygt. 

Naturlægen havde ikke kunnet hjælpe barnet. Så han måtte bede sin 

kvinde, som han kalder sin kone, om sammen med det syge barn at 

følge med sig tilbage til Kampala.

Bosco har lejet et hus til kvinden og barnet i nærheden af, hvor vi bor. 

Vi har naturligvis hjulpet med  at finde en god læge, der har set på bar-

net, og så vidt vi kan bedømme af den ordinerede medicin, er diagno-

sen snarere underernæring end orm i maven.

Bosco kom forleden under morgenmaden med den alarmerende ud-

talelse, at hvis han ikke fik 250.000 Ushs (ca. 1.250 kr.) omgående, ville 

hans mor ikke kunne blive opereret for et maveonde, og resultatet ville 

måske blive, at hun døde. 

Belært af erfaringer sagde jeg til Bosco, at jeg ville overveje hans ønske 

om at låne ham penge, til jeg kom hjem om eftermiddagen. 

Selvfølgelig kan vi ikke bære, at Boscos mor skal dø af noget, hun kan 

opereres for. På den anden side synes vi, at historien lød lidt for fanta-

stisk. Mon ikke det netop var en ”historie”, Bosco havde udtænkt for at 

slå os for nogle ekstra  penge? 

Bosco, vores altmuligmand, have- og vagtmand
14. januar 1992



124

Om eftermiddagen fik vi en lang snak om tingene, og hvor jeg gav ud-

tryk for min tvivl om, hvad lånet skal bruges til. 

Bosco indrømmede da også, at han skal bruge 50.000 Ushs til moderens 

”operation”, og 200.000 Ushs. til at betale den brudepris, han længe har 

skyldt for sin kvinde, som han kalder sin kone.

Bosco ved, at vi ofte eftergiver ham penge, han har lånt af os.

Da Bosco aldrig synes at have penge, selvom vi efter ugandisk standard 

giver ham en pæn løn, har vi besluttet at betale lejen for et hus til Bo-

scos kvinde, som har to små børn, selvom hun ikke ser ud til at være en 

dag over 16 år. 

Bosco har sikkert følt, at det ville være vanskeligt at få penge til at betale 

en brudepris, hvorimod vi næppe vil sige nej til at låne ham penge til 

moderens ”opperation”. 

Vi gav Bosco pengene til moderens ”operation”. Det synes i øvrigt at 

være et latterligt lille beløb. Pengene til brudeprisen må han låne af os.

Forleden morgen sov Bosco trygt, da jeg forsøgte at komme i kontakt 

med ham.

Han undskyldte sig med, at han havde haft en flue i det ene øre, så han 

ikke kunne høre, da jeg kaldte på ham. Den forklaring tror jeg ikke på, 

sagde jeg til ham.

Lidt senere, mens Kirsten og jeg sad og spiste morgenmad, kom Bosco 

og viste et insekt pakket ind i et stykke krøllet avispapir og også den 

pind, han havde taget insektet ud af øret med! Sådan.

Jeg går hver morgen ud på altanen for at få at vide, hvordan sikkerhe-

den har været om natten. 

Bosco sov også denne morgen så tungt, at han ikke hørte, at jeg kaldte 

på ham. Han var blevet meget træt, fordi der om natten havde siddet 

en fuld vagtmand uden for vores låge, som tilmed havde løsnet enkelte 

skud, sagde han.

 

For nogle dage siden kom Bosco til at trykke på sikkerhedsalarmen, da 

han var ved at tage den frakke på, han bruger om natten. Vi har på 

huset ligesom andre huse en alarm og et blinklys, som forhåbentlig vil 

tilkalde vagtmændene fra nabohusene, hvis der sker noget. 

Det tog os en rum tid at få alarmen afbrudt. Men nu ved vi, hvordan 

alarmen startes, og også at den fungerer! Og det er en god fornem-

melse.

Da der i øjeblikke om natten ofte skydes omkring vores hus, er vi af-

hængige af at have en nattevagtmand, der ikke sover, eller som i alle 

tilfælde ikke sover for tungt.
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Når jeg tænker tilbage på vores tid i Kenya, tænker jeg ofte på avis-

sælgerne.

Specielt på ham, der hver morgen i årevis solgte The Daily Nation, Stan-

dard og Kenya Times, og som ofte risikerede liv og lemmer ved at kaste 

sig frygtløs ud og ind mellem bilerne, for at jeg og andre kunne købe 

aviserne netop af ham.

Steven var lidt ældre end de andre sælgere. Sidst på eftermiddagen 

kunne jeg møde ham på Uhuru Highway, hvor han solgte ugemagasiner 

som Newsweek, Time Magasin og The Economist.

Steven kunne se bebrejdende på mig, hvis jeg havde købt Newsweek 

hos en anden sælger. Steven manglede et par tænder i overmunden, 

men han var klart meget respekteret af de andre avissælgere.

Steven forsøgte sig en gang med en ”stand” på en af gaderne i Nairobis 

midtby. Det opgav han dog hurtigt, måske fordi han med sin erfaring og 

dristighed med hensyn til at kaste sig ud mellem bilerne her fik et bedre 

udbytte end af ”standen” i byen. 

Jeg havde i Kenya et tættere forhold til min avissælger end til min frisør.

Når jeg om morgenen kører på arbejde her i Kampala, står avissælgerne 

også overalt. De har ikke så stor en forretning, som avissælgerne havde 

i Kenya. De har kun en enkelt større avis at sælge, New Vision. 

Mange mennesker i Uganda er fortsat så fattige, at de ikke har råd til 

at købe en avis. Mange kontorer holder i øvrigt New Vision, så hvorfor 

bruge penge på en avis, som kan læses på kontoret. 

Ingen sælger tilsyneladende flere end ca. 20 eksemplarer pr. dag. Tje-

ner avissælgerne 100 Ushs. pr. avis vil det give dem en dagløn på 2.000 

Ushs, svarende til ca. 10 kroner, og det er ikke så ringe endda, da mange 

ikke har mere end fem kr. i dagløn.

Giver jeg avissælgerne100 eller 200 Ush ekstra (50 ører – en krone) for 

avisen, stråler de ofte, så smilet går helt ind: Thank you Sir.

Jeg har det fortsat forfærdelig dårligt med, at mennesker er så fattige, 

som de er her i Uganda. Og bliver samtidig meget forundret over de 

smil, de giver og den livsglæde de udtrykker.

Den unge mand, der står og sælger fem til 10 stykker Daily Nation om 

dagen ved indgangen til den restaurant, hvor jeg ofte tager min frokost i 

Kampala mener, at han har monopol på at sælge mig dagens avis. 

Han udstøder bebrejdende ord, hvis jeg allerede har købt avisen af den 

sælger, der morgenen står ved indgangen til Undervisningsministeriet. 

PS! Der er i dag (2011) flere aviser i Uganda, end den ene, vi havde i 

1992. Det er blevet en bedre forretning at være avissælger. Om efter-

middagen kan vi endog her i Uganda købe Daily Nation fra Kenya.

Avissælgere
26.  januar 1992
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Fra døråbningen på Speke Hotel, hvor jeg sidder, kan jeg se det fornem-

me Sheraton Hotel nedefra.

Sheraton ligger på et smukt sted i Kampala, meget højt og med en stor-

slået udsigt og med en meget stor park omkring, der er omgivet af et 

højt gitter. 

Da borgerkrigen var forbi i 1986, besluttede Uganda som noget af det 

første at renovere Hotel Sheraton, så der blev et sted, der kunne huse 

rådgivere fra de mange donororganisationer, som nærmest stod på 

nakken af hinanden for at hjælpe Uganda med igen at komme på ret 

køl.

Uganda mangler fortsat næsten alt. Økonomien er i en sørgelig forfat-

ning, infrastrukturen elendig, mange bygninger ligger i ruiner, skole- og 

sundhedsvæsenet er nærmest brudt sammen, og el- og vandforsynin-

gen er dårligt fungerende.

Navnet Speke stammer fra en af Afrikas ”opdagere”, som i 1860erne 

”fandt ” Nilens udspring ved Lake Victoria.

På det tidspunkt havde Uganda en række velordnede kongedømmer.

På den store plæne foran Sheraton går en ung pige tur. Hun kigger lidt 

forundret herned på Speke Hotel, der ligger på den anden side af vejen 

overfor Sheraton. 

I sammenligning med Sheraton ligner Speke Hotel nærmest en smug-

kro. Det har engang været et smukt hotel, som er blevet totalt ødelagt 

under borgerkrigen i Uganda.

Her på det forsømte Speke Hotel sidder rigtige mennesker og sludrer, 

slår sig selv og hinanden på lårene, mens de får sig en god latter og en 

Coca Cola eller en øl. 

Herfra hvor jeg sidder, kan jeg se en skaldet mand bevæge sig på She-

ratons flisebelagte stier. Han svinger taktfast paraply-stokken til sin hur-

tige gang, som nok er hans daglige motionstur.

Her går også en muslimsk mand iført en fin lang hvid kjortel og en mus-

limsk kalot. Han går nogle skridt foran sin sort tilhyllede kvinde, som 

med besvær følger hans relativt langsomme gang.

Gadesælgerne går forbi hotellet, hvor jeg sidder. Tre unge mænd har 

nøjagtig ens varesortiment: Et vægur i teaktræ, en vinduessvaber og 

en babypotte. 

Der er en strøm af sælgere med bl.a. gamle numre af Time og New-

sweek og bånd med afrikansk musik.

Speke Hotel er ved at blive renoveret. Først bliver der fornuftigt nok 

lagt tag på.

Ny i Kampala
12. februar 1992
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Jeg sidder i et meget nedslidt mørkt rum, hvor der er en primitiv bar 

med levende lys, da der ikke er elektricitet. 

Jeg sidder nær ved døren, så jeg hurtigt kan komme ud, hvis der bliver 

ballade. Jeg kender jo ikke rigtig byen endnu. 

Servitricen siger, at jeg skal sætte mig over til et andet bord. ”Det bord, 

du sidder ved, er for snavset, og der er for mange myrer på det”. Hun 

smiler venligt og troværdigt, så jeg flytter over til et andet bord.

Lågen overfor Speke Hotel ind til Sheraton lukker kl. 19 og åbner først i 

morgen tidlig kl. 07. Der er en verden til forskel på de to hoteller. 

Nu da klokken nærmer sig 19.00, må jeg afgøre, om jeg skal smutte 

igennem lågen, inden den bliver låst eller vente og senere gå en lang 

omvej for at komme gennem hovedindgangen til Sheraton, hvor jeg bor.

Jeg gik forleden lidt rundt i Kampala efter mørkets frembrud. Der har 

været en bølge af vold i byen, men den synes igen at være blevet frede-

ligere. Så jeg beslutter at blive siddende lidt længere her på det hårdt 

medtagne men på mange måder hyggelige Speke Hotel. 

Jeg er fortsat optaget af at se på alle de unge mennesker, der forsøger 

at tjene til dagen og familien ved at sælge alskens husgeråd. 

Jeg har vanskeligt ved at forholde mig passiv, når de mere velstillede, 

øldrikkende, pænt klædte ugandere som adspredelse pranger om alle 

de ting, sælgerne forsøger at sælge – for til sidst ikke at købe noget. 

Nu er ugandere normalt flinke folk, og sælgerne er opdraget med tål-

modets kunst.

Den sidste sælger, der går forbi, har en stegepande på ryggen, en ”sølv-

bakke” i den ene hånd, tesier, en lampe og viskestykker i den anden 

hånd. Han bærer, som den første jeg har set her i Kampala, en velstrø-

get kittel. 

Det er mig altid en gåde, hvordan afrikanerne kan gå i så rent og vel-

strøget tøj, når de fleste henter vand langt fra, hvor de bor – og kun de 

velstillede har elektricitet.
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Mens jeg sidder på Kampalas højest beliggende restaurant Diplomat 

Hotel, og ser ud over Kampalas mange høje med smukke røde tegltage 

spredt på de bløde og frodige bakker, slår varmen op imod mig. 

En tækkelig klædt ung kvinde med nogle pragtfulde røde farver i kjolen 

vævet i silke kommer hen til mig og siger: 

”Vi er født med evnen til at kende Gud” (we are born with the gift of 

knowing God).

”Min far sagde, at jeg skulle fremelske tre egenskaber: tålmodighed, 

mod og venlighed. Det husker jeg, og derfor er han heller ikke død for 

mig”.

Hun ser mig måske som en faderskikkelse, for hun tilføjer uden opfor-

dring:

”Her i Uganda skal man bære det nyfødte barn til bedsteforældrene, 

som så giver det et navn. Men hvis oldeforældrene er i live, er det dem, 

man spørger, hvad barnet skal hedde”.

”Navnet skal have en mening. Mit navn betyder Guds gave”.

Selvom hun nævner Gud i næsten hver sætning, bliver jeg klar over, at 

hun vist ikke er så uskyldig, som jeg først antog.

Hvis jeg nu ikke trækker mig stilfærdigt tilbage, vil hun måske snart 

uskyldigt tilbyde ”to make love in the name of God”.

Hendes navn betyder Guds gave
28. februar 1992



Et hjørne af Uganda National Institute of Special 
Education (UNISE),  hvor jeg var  chefrådgiver
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Det hænder, at Kirsten og jeg kaster os ud i projekter, som vi ikke helt 

har gennemtænkt rækkevidden af.

Det lød fristende at tage på en tur til Zaire for at se på gorillaer. 

Et par dage inden turen fra Kampala til Zaire blev vi dog lidt betænke-

lige, da vi fik at vide, hvordan hele turen skulle forløbe. Vi kunne komme 

til at gå op til syv timer i regnskoven, inden vi stødte på gorillaerne. Med 

en ranger (skovtekniker) og en skovbetjent med automatisk riffel skal vi 

trænge ind i regnskoven, mens rangeren med en kniv skærer sig selv og 

os igennem lianer og andre planter. 

Vi skal medbringe støvler, flere par sokker, en let regnfrakke og masser 

af vand. Vi skal være forberedte på bidende insekter, som er vanskelige 

af få ud af huden, når de har bidt sig fast.

Kan vi klare strabadserne i vores alder?

Inden jeg fyldte 50, lykkedes det mig at komme op til snegrænsen på 

Mount Kenya, men ikke op på toppen.

Det mest besværlige på turen her viser sig at være en 45 minutters klat-

retur fra det sted, hvor vi parkerer bilen, og op til den hytte, hvor vi skal 

bo.

Den første nat på turen bor vi på Highland Inn i Kabale i det sydvestlige 

hjørne af Uganda. Den følgende morgen kører vi i 2.000 m højde de 

ca.100 km fra Kabale til Zaire i det, der kaldes Ugandas Schweiz. Og 

som der står i en kort beskrivelse af turen: På denne strækning til Zaires 

grænse tager turen ca. to timer længere, end de fleste forventer, fordi 

der er så smukt, at de vejfarende absolut må bruge tid på at stå ud af 

bilen og betragte det betagende landskab med høje bjerge og frodige 

dale.

Vi lader os ikke gå på af, at det tager os ca. 1½ time at komme igennem 

grænsekontrollen mellem Uganda og Zaire. Længst på Zaire-siden, fordi 

tolderne her forsøger at få penge ud af os. åben korruption. Og det får 

de trods vore gode principper. Også fordi vi har glemt at få en obligato-

risk skrivelse med fra den danske ambassade i Kampala til toldvæsenet.

 

Måske hjalp det lidt, at de to venner, vi rejser sammen med, har diplo-

matnummerplader på den firehjulstrukne Landcruiser, vi kører i, og at 

de har dansk diplomatpas.

De 15 km fra grænsen mellem Uganda og Zaire til vores bestemmelses-

sted tager godt en time at køre, idet vejen er næsten ikke eksisterende. 

Der findes praktisk taget ingen biler i denne del af Zaire.

Vi møder gorillaen Marchel i regnskoven
28. februar 1992
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Vi er lidt spændte på, om de uroligheder, der for tiden er i Zaire, vil få 

indflydelse på turen. Men uroen har tilsyneladende ikke bredt sig til 

dette fjerne hjørne af det store land.

Det siges, at når vejnettet i de fjerntliggende egne af Zaire er så dårligt, 

at man praktisk taget kun kan komme til hovedstaden Kinshasa pr. fly, 

skyldes det, at Præsident Mobuto med velberåd hu ikke har villet an-

lægge veje fra de forskellige egne af landet til hovedstaden. Han sidder 

ikke for fast i præsidentstolen. 

Det område, vi her kører igennem, er meget frugtbart, men alligevel er 

det en meget fattig egn.. Noget af det fattigste og mest tilbagestående, 

vi har set i Afrika.  

På grund af det dårlige vejnet er det vanskeligt for bønderne at sælge 

deres afgrøder til byerne.

Sammen med 10 andre turister, der også skal ud at se gorillaer, skal vi 

bo i en hytte uden meget komfort. Vi må selv lave mad. 

På turens tredje dag deles vi om morgenen op i to grupper, idet der i 

regnskoven ved Virunga findes to grupper gorillaer. Den ene anført af 

hannen Marcel med sine otte koner. Den anden af Oscar.

Da Oscar synes at bevæge sig længst omkring med sin familie, og da det 

erfaringsmæssigt kan tage lang tid at finde ham og hans gruppe, gør vi 

en indsats for at komme med på holdet, der skal opsøge Marchel.

Med en ranger og en  bevæbnet skovbetjent går vi i den retning, hvor 

Marchel og hans flok blev set i går. Vi går over væltede træer med ran-

geren i forvejen. Han hugger sig vej igennem regnskoven.

Atmosfæren er mættet af fugt og frodighed med masser af fuglestem-

mer og små kryb.

Det er ikke så underligt, at Stanley og andre Afrika-rejsende for mere 

end 100 år siden kun kunne bevæge sig nogle få km om dagen, når de 

rejste i Afrika.

Efter en god times vandring i regnskoven finder rageren spor af goril-

laerne. Nu glemmer vi trætheden i benene, og at vi er gennemblødte 

af underskoven.

Brækkede grene og ekskrementer viser vejen, og pludselig får vi øje på 

Marchel på 250 kg, som ligger udstrakt i en hyggelig familiesituation 

med koner og børn omkring sig. Et ophøjet øjeblik. 

Marchel piller næse og spiser bussemænd, mens en af konerne piller 

lopper af ham. Børnene tumler og leger, men ingen af dem vover at 

hoppe op på Marchel.
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Vi må ikke gå for tæt på gruppen. Rangeren ønsker ikke en forkølelse 

eller anden infektion overført på disse gorillaer, der er så nært beslæg-

tede med os. Alligevel kommer et par gorillaer hen og slikker på Kirstens 

taske.

Højst tolv personer kan hver dag komme ind og se gorillaerne, og de må 

maksimalt opholde sig omkring dem en time.

Ingen børn må komme med ind og se gorillaerne. Man er bange for, at 

gorillaerne skal blive smittet med børnesygdomme.

Den sidste halve time følger vi gorillaerne på deres vandring igennem 

skoven.

Det ser imponerede ud, når gorillaerne bevæger sig legende igennem 

regnskoven. Svinger i træerne i en arm eller et ben, mens de hygger sig 

med at spise frisk bark eller kviste.

Det er ophøjede øjeblikke at være her i en af verdens tætteste regn-

skove i selskab med væsener, der er så nært beslægtede med os og er 

så sjældne.

PS! Zaire hedder i dag Den Demokratiske Republik Congo.

Der er siden vores tur til Zaire for at se på gorillaer også blevet muligt at 

se disse sjældne dyr i Uganda.

Vi betalte så godt som ikke noget for at få gorillaerne at se. I dag koster 

det 500 US $ pr. person.

Der gøres en kæmpe indsats for at bevare disse sjældne dyr. At se goril-

laer er blevet en af de største turistattraktioner i den stadig voksende 

ugandiske turistindustri.

Der er i 2011 ført videnskabeligt bevis for, at børnesygdomme kan over-

føres fra børn til gorillaer.



133

Der er lavet et meget fint program. Det viser fra minut til minut, hvad 

der skal foregå.

 9.30 – 10.00 Ankomst af almindelige gæster

 10.00 – 10.10 Ankomst af ambassadører

 10.10 – 10.15 Højesteretspræsidenten ankommer

 10.15 Præsidenten ankommer

Nu klokken 10 er der ankommet enkelte ambassadører (de må være 

nye i landet, da de endnu ikke har lært, hvad afrikansk tid er!), men 

endnu ingen af instituttets lærere. Ingen af lærerne har på noget tids-

punkt forestillet sig, at programmet ville blive overholdt.

”Når I nu aldrig overholder et program, hvorfor så lave et fint og detal-

jeret program”, spørger jeg. ”Jo, for der skal altid være et program”! De 

gæster, der er kommet til tiden, hygger sig, sludrer, slapper af – No hard 

feelings! Nogle af mine kolleger siger til mig, at vi bør tage disse ven-

tetider som en kærkommen afbrydelse i arbejdet. Det forsøger jeg så.

Jeg sidder og lytter til annonceringen af de forskellige prominente per-

soner, efterhånden som de ankommer. Og jeg forsøger virkelig at nyde 

denne solskinsdag i godt selskab på en ikke alt for umagelig stol, tilmed 

med en skriveplade. Vi sidder under et tag lavet af bambus og banan-

blade, og det er begyndt at lufte lidt.

Jeg sidder på ITEK (Institute of Teacher Education Kampala), som ligger i 

udkanten af Kampala. Det svarer til den gamle Danmarks Lærerhøjsko-

le. ITEK har i dag sin første translokation med 500 studerende. Det er 

tanken, at det danskstøttede institut (UNISE), som jeg er chefrådgiver 

for, skal opføres i tilknytning til ITEK.

Jeg læser lidt i Ugandas foreløbig eneste dagblad ”The New Vision”. Det er 

forunderligt, at det førhen så ufredelige Uganda er blevet så relativt sta-

bilt, at flere tusinde flygtninge fra landene omkring Uganda som Sudan, 

Congo, Rwanda og Burundi i disse dage kan finde beskyttelse i Uganda. 

Nu kl. 10.30 bliver det meddelt, at der findes velindrettede og beha-

gelige aftrædelsessteder for short calls ca. 10 meter fra, hvor Vicepræ-

sidenten skal sidde. Vi har nu fået at vide, at Vicepræcidenten bliver 

Guest of Honour (æresgæst) i stedet for Præsidenten.

Af nysgerrighed og af en gammel mands nødvendighed går jeg over på 

det interimistiske toilet for at gøre mig klar til at kunne sidde på min 

rimelig behagelige træstol de næste tre-fire timer.

Der findes to unisex aftrædelsespladser med bambus omkring. Jeg for-

står, hvorfor det er blevet klart annonceret, at det kun er for short calls. 

Instituttet har ikke villet ødelægge græsset ved at grave huller!

Ind imellem spiller politiorkestret i deres tunge uniformer midt i solen, 

hvor temperaturen nu må være steget til over 35o C.

Vicepræsidenten er nu ankommet. 1½ time senere end annonceret. 

Udgifterne til afholdelse af denne festlige første translokation her på 

ITEK har ikke været store. 

Venter på Præsidenten
22. marts 1992
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Da jeg ankom til Undervisningsministeriet, lå der en død mand uden for 

indgangen til ministeriet.

Jeg har, som nævnt, fået kontor i Crested Towers lille tårn. Kirsten har 

kontor i det høje tårn.

Jeg blev tidligt anbefalet at tyverisikre de fem kontorer, vi har til special-

undervisningen på femte sal. Ikke alene dørene ud til gangen, men også 

vinduerne. Flere har været bekymrede for, at tyve kunne klatre op ad 

murene og bryde ind gennem vinduerne.

Vi valgte at konstruere en stor jernkasse på min sekretærs kontor. Den 

er virkelig stor og så høj, at vi næsten kan stå oprejst inde i den. Og så er 

den malet festligt gul. Om aftenen kører vi alt af værdi ind i jernkassen: 

computere, skrivemaskiner og lignende. 

Kassen fungerer også som pengekasse. To millioner Ushs., der svarer til 

ca. 10.000 D.kr. fylder godt et par sække. Uganda har fortsat kun pen-

gesedler af ringe værdi. 

Det er vel ikke så underligt, at alt, hvad der ikke er lukket inde eller sur-

ret forsvarligt fast, let kan blive stjålet, når man tænker på, hvor fattige 

mange ugandere er.

Det er ikke rart at tænke på, hvor desperat den mand må have været, 

inden han forsøgte at klatre op ad muren til femte sal for at stjæle noget 

spiseligt eller noget, han kunne sælge, så han og hans familie kunne få 

mad.

Det viser sig, at det var nattevagten, der havde forsøgt at kravle op ad 

den udvendige side af det lille tårn. 

Nattevagten blev skudt under forsøget. Samtidig ramte kuglerne nogle 

vinduer, der splintredes, så da liget blev fjernet i formiddags, viste det 

sig, at den store blodpøl var fyldt med glassplinter.

Tyveri i Undervisningsministeriet
19. maj 1992
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Det hus, Danida lige har lejet til os i her i Kampala, er så arkitektonisk 

ufuldkomment, som et hus kan være.

Alligevel har det en vis charme. Hertil kommer, at det er gedigent byg-

get. Badeværelserne, hvoraf der er fire, kan i komfort stå mål med de 

bedste hotelbadeværelser i Europa. 

Terrassen ud for vores soveværelse har en uforlignelig udsigt. Herfra ser 

vi hver morgen det første lys vise sig over Lake Victoria. Af og til ser vi 

tåger i dalen, der går ned til Lake Victoria, så det ser ud som om søen 

går op til den bakke, vi bor på.

Inden solen står op, skifter himlen farver fra alle de røde nuancer til de 

hvidgyldne.

Om aftenen kaster solen sine sidste stråler ned over de hvide og røde 

huse, som også er arkitektonisk uforløste, og som ligger mellem vores 

hus og søen. Men smukke ser de ud på afstand. 

Træerne på engen giver lange skygger, og de bløde bakker opleves som 

mere grønne end temarker. Brisen fra søen holder temperaturen nede 

på godt 20˚ C. 

Synet af de åbne bål og tågerne på sletten ned mod søen er et eventyr, 

som vi ikke har set andre steder end i Afrika. 

Bevidstheden om, at Uganda er et frodigt land, hvor ikke mange behø-

ver at gå sultne i seng, bevirker, at jeg lettere kan leve med, at vi bor i 

disse smukke og luksuriøse omgivelser.

Efter dagens arbejde sidder vi ofte på terrassen og ser ud over Lake 

Victoria. 

Fiskeørnenes og glenternes skrig er kendinge fra Kenya. Det er de fleste 

af sangfuglene også.

Tornskaderne kommer lige så tæt på huset som kragerne. Gribbene fly-

ver ikke så højt som marabustorkene. Om aftenen og om morgenen 

dirrer luften af fuglestemmer. 

Det vil tage tid at få lavet en liste over de mere end 50 fuglearter, der 

findes i vores have.

En præst fra den græske halvø Athos, hvor der i øvrigt kun må komme 

hankønsvæsener, beskrev for nylig i et interview i BBC evigheden som 

værende den regelmæssige rutine, hvormed munke og præster har ind-

rettet deres dagligdag. 

Den fornemmelse af noget evigt, i alle tilfælde noget ophøjet, oplever 

Kirsten og jeg gennem vore rutiner her i Uganda. Og havde det ikke væ-

ret for skyderier og granater, der er blevet kastet her i området de sidste 

aftener, er vi så tæt på paradis, som vi sikkert kan komme.

Vores landsby Kansanga
15. juli 1992
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Den store gule jernlåge til vores hus lukkes op kl. ca. 07.15, når vi kører 

på arbejde. 

Vi kører først gennem vores aktive landsby Kansanga med avissælgere 

og kvinder, der med koste lavet af grene, skubber den værste snavs væk 

fra deres boder.

Én sælger mælk, én brød og en anden sælger tomater og kartofler, som 

ved hver bod er opstillet i tre-fire sirlige stabler. 

Bag disse kvinder, der sælger deres varer fra et lille bræt eller direkte 

fra jorden, er der små træhuse. Her hænger slagteren, som ikke har 

køledisk, det kød, der skal sælges, op i kroge fra loftet. 

Kødet, der ofte er sort af fluer, ligger på det bord, der samtidig er salgs-

bod og som markerer, hvor hans lille forretning begynder.

Store børn, ofte i lasede skoleuniformer og barfodede, er på vej til sko-

le. Små børn, kun i lasede undertrøjer, synes upåvirkede af at gå rundt 

med kæmpe navler, som stritter ud fra deres små tykke maver. Der er 

ting nok at lege med.

Ikke for at romantisere fattigdomen, men både folk og fæ ser ud til at 

trives. 

Om aftenen har de mange handlende levende lys og små primitive pe-

troleumslamper ved salgsboderne. Lysene markerer ”forretningens” 

størrelse. 

Om aftenen, når vi sidder på terrassen, kan vi høre latteren komme op 

fra landsbyen, og vi kan høre børnene lege. 

Men i det øjeblik, frøerne sætter i med deres øredøvende kvækken, kan 

vi hverken høre fugle eller mennesker. 

Den eneste larm, der kan overdøve frøerne, er generatoren. 

Når strømmen forsvinder, venter vi spændt på, om vores havemand 

Bosco får tændt vores generator, inden naboerne får startet deres. Eller 

om den overhovedet kan starte..

PS! I dag (2012)20 år efter er alle i Kampala bedre klædte end dengang. 

Ikke mindst fordi der nu kan købes second-hand tøj, som kommer til 

Uganda i kæmpesække fra bl.a. USA.

Tøjet sælges på lokale markeder og i små lokale forretninger.

Selv den mindste landsby har sit second-hand marked.

Tøjet er opdelt i tre niveauer. Grad I er det fineste og dyreste. Hvis man 

vil nøjes med grad III, kan man få en rimelig god skjorte for et par kro-

ner. Second-hand tøjet har desværre delvist afløst de smukke og far-

vestrålende traditionelle kangaer, kvinderne tidligere brugte. Nu er det 

næsten udelukkende kvinderne på landet og i slumkvartererne, der bru-

ger kangaer.
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Kirsten og jeg bliver ofte konfronteret med de lidelser, der findes i  

Afrika. 

Der synes ikke at være ende på dem.

Vi besøgte forleden en af lektorerne ved afdelingen for specialpædago-

gik på Uganda National Institute for Special Education.

Det blev en god aften. John Okech og hans kone havde lavet maden 

i fællesskab, hvilket ikke er almindeligt, da afrikanske mænd sjældent 

hjælper til i køkkenet. 

Vi så husets fotografier med faderen John som midtpunkt og sønnen 

Rune, som også indtog en fremtrædende plads i fotoalbummet.

Rune og hans to søskende kom ind, velklædte og høflige. Forældrene 

var tydeligt meget stolte af deres børn. Vi tog en del billeder, som vi 

senere ville give John og hans kone til deres familiealbum.

Dagen efter besøget faldt sønnen Rune pludselig bevidstløs om efter at 

have klaget over ondt i hovedet. Lægens diagnose var hjernemalaria. 

Måske i forbindelse med sukkersyge, sagde han, og det stod han mag-

tesløs over for.

Måske havde lægen hverken den nødvendige viden eller den nødven-

dige medicin. 

Malariaen har tilsyneladende mange former i Uganda, og medicin er 

der ikke nok af, selvom Danmark lige har startet et stort landsdækkende 

medicinforsyningsprogram. Malaria er en fællesbetegnelse for mange 

af de sygdomme, uganderne ikke kan diagnosticere. Derfor bliver man-

ge mennesker fejlbehandlet.

”Fattigdommen er skyld i mindst 80% af malariadødsfaldene”, siger min 

samarbejdspartner Poul Ogwang. Få har råd til en profylaktisk behand-

ling som brug af moskitonet.

Mange af vore kolleger mener, at malariaen er skyld i flere dødsfald i 

Uganda end AIDS.

Da vi kom for at vise vores deltagelse over for familien, sad der en grup-

pe kvinder og græd meget højt med Rune liggende i midten på gulvet.

Lidt senere istemte de alle, “We should not be discouraged”.

PS! Livet er gået videre for John og hans familie. Tre dage efter sønnens 

død meldte John sig tilbage på det kursus, vi afholdt om læseplaner. Og 

kun 10 dage senere tog John på et to måneders management-kursus i 

Århus. John og hans familie blev glade for de billeder, jeg tog af Rune 

dagen før, han døde. 

Rune døde af malaria
12. august 1992
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I denne uge har vi 40-45 lærere på et uge-seminar. Lærerne kommer 

fra de tre sydvestlige distrikter i Uganda. De er indlogeret på et semina-

rium, Kabale Teachers College, med fuld forplejning. Vi undervisere bor 

på et hotel i Kabale.

Hvad gør jeg, når jeg kommet ind på hotellet kl. 20.30 og lyset er gået 

ud? Der er som så ofte strømafbrydelse, og radioens batterier er netop 

denne aften udbrændte. Og hotellet ejer ikke tændstikker til at tænde 

det ene stearinlys, jeg kan finde i mørket.

Hotellet er det eneste hotel i byen, der har generator. Den startes nor-

malt med et håndsving, men i dag lykkes det ikke at få motoren i gang. 

Jeg er overladt til mig selv og mine tanker. Jeg bor tilmed på et af de 

værelser, hvor jeg på grund af snavs på gulvet gør klogt i at beholde 

skoene på, indtil jeg når sengen.

Selv om der ligger en moske ved siden af hotellet, er det ikke minare-

ten, der kalder til bøn, der vækker mig om morgenen. 

Idi Amin sørgede for, at en stor del af de penge, Oberst Gaddaffi gav til 

Uganda, blev anvendt til at bygge moskeer for. De blev alle bygget på 

synlige steder, så gæster fra Libyen kunne se, hvad Amin havde gjort for 

at støtte Ugandas ca. 12% muslimer.

Moskeerne ligger ofte i områder med et lille befolkningsgrundlag. Mo-

skeen her i Kabale ligger død hen.

Jeg bliver, som jeg ofte gør det i Afrika, vækket af hanernes galen.

I dag tilmed også af lyden fra en tromme, der måske denne tidlige mor-

gen bekendtgør, at der er født en dreng, at en er død, eller måske er det 

for at bekendtgøre, at der skal være omskæring i dag.

Kabale, der stadig er uden elektricitet, vågner ved dagens første lys kl. 

ca. 06.10. På det tidspunkt gøres den første lastbil klar til dagsrejsen til 

Kampala med kogebananer. 

Jeg giver den flinke unge mand, der kommer med en spand varmt vand, 

som jeg kan vaske mig i 1000 Ushs ( ca. fem danske kroner). Beløbet 

overstiger sikkert hans dagløn. Han bukker i alle tilfælde i en uende-

lighed.

Selvom jeg har sovet helt udmærket – dog med gode pauser hvor jeg 

har tænkt på, om jeg i fremtiden ikke burde rejse med min egen ho-

vedpude. 

Det er ingen luksus at medbringe sin egen hovedpude på et hotel af den 

standard, jeg bor på. Hotellets hovedpude er fyldt med kapok, tror jeg. 

Den er hård som sten og kæmpetyk, så jeg næsten må sidde op. 

Seminar i Kabale
2. oktober 1992
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Det lille håndklæde bliver sjaskvådt, inden det er nået en fjerdedel 

rundt om mit korpus. 

Men det har helt bestemt sin charme at bo her på Highlands Inn, hvor 

jeg hver morgen får udleveret akkurat så meget toiletpapir, som hotel-

lets ledelse mener, jeg vil bruge på en dag. Så det er heldigt, at jeg har 

min egen rulle med, som jeg i øvrigt altid har det på rejser i Afrika.

På seminaret rejser alle deltagerne sig pænt op, når vi undervisere 

kommer ind i klassen.

Når deltagerne svarer på spørgsmål eller selv fremsætter spørgsmål, 

rejser de sig også op.

Lokalet, vi underviser i er hyggeligt, men fattigt udstyret, som et klas-

seværelse i Danmark før 1. verdenskrig.

Deltagerne får udleveret fem stykker hvidt linieret papir, en blyant og et 

omslag til at samle de hands-out, vi udleverer.

Alle mine kolleger er mødt op i deres stiveste puds: velpresset habit, 

flot skjorte og slips. Så jeg får lånt et slips til åbningen af seminaret og til 

den dag, distriktets direktør kommer på besøg.

De lærere, vi underviser, er utrolig interesserede i alt, hvad vi undervi-

ser dem i. Lige fra hvor vigtigt det er med hygiejne – toilettet hjemme 

hos dem er ofte et hul i jorden og vandforsyningen er knap – til hvordan 

de bør undervise børn med handicap. Og hvorfor de helst ikke må slå 

børnene, i alle tilfælde aldrig i hovedet.

Disse på mange måder udmærkede lærere indrømmer, at de jævnligt 

slår deres elever. Flere af de mandlige indrømmer også, at de også ofte 

slår deres koner, selvom deres egne børn overværer det.

At de også slår deres egne børn betragter alle som en kærlig nødven-

dighed. Så vi giver dem en ekstra forelæsning i behaviour modification 

(ændring af adfærd) i håb om, at de vil kunne få øje på andre opdragel-

sesmetoder end korporlig afstraffelse.

Da jeg udbetaler rejsegodtgørelse, spørger nogle af deltagerne, om der 

ikke også kan blive betalt for deres sæbe og toiletpapir, da de angiveligt 

ikke har fået løn i sidste måned. Så det gør jeg.

PS! Der er kommet en lov om, at lærerne ikke må slå børnene. Men 

den lov er der ikke mange, der tager alvorligt. Spanskrøret står fortsat i 

hjørnet i mange klasseværelser i Uganda.
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”Der kunne have været en dansk rådgiver færre i dag end i går”, fortalte 

jeg i Den danske ambassade i Kampala dagen efter overfaldet.

Det var en aften med strømsvigt. Det sker i øjeblikket kun et par gange 

om ugen.

Vi havde bedt vores vagtmand, politibetjenten Tom, om at slå genera-

toren til kl. 19.30.

Vi sidder på terrassen ud for soveværelset og nyder solnedgangen over 

Lake Victoria og den hurtige overgang fra dag til tusmørke.

Tom, det klummerhoved, har ikke fået slået generatoren til, selvom vi 

fra terrassen har råbt det til ham flere gange. Jeg forsøger at kalde på 

vores hushjælp, Esther, men uden resultat. 

Da vores granddanois Zeus nu har gøet i længere tid, er jeg ikke i tvivl 

om, at der er noget helt galt.

Generatorerne fra de omliggende huse larmer om kap med frøernes 

kvækken, så jeg kan heller ikke kalde naboens vagtmand op, sådan som 

vi har aftalt at gøre det, når vi mener, der er fare.

Jeg får hurtigt låst døren fra soveværelset ud til balkonen op, og Zeus 

holder op med at gø. Måske fordi han mener, at jeg nu behersker si-

tuationen.. 

Selvom vi nu er helt sikre på, at der er noget galt, er vi alligevel ikke 

bange. Soveafdelingen er forsvarligt lukket af med en jerndør.

Men Kirsten kan ikke lide ikke at vide, hvad der foregår, så hun vil ned 

for at se, hvad der er galt.

Jeg tænker lidt på historien om Jan Lorange, der bor her i Kampala. Han 

var for nogle dage siden en tidlig morgen gået ned fra sin velbeskyttede 

soveafdeling på første sal og fandt i stuen nogle røvere, der var brudt 

ind i huset efter at have uskadeliggjort hans personale.

Jan blev voldsom tilredt, og tyvene tvang ham til at udlevere penge og 

andre kostbarheder.

Så mon ikke det er bedst, at vi bliver på ”broen” (balkonen), indtil vi har 

fået fat på naboernes vagtmand.

Vi har ingen telefon, der virker, så jeg forsøger at sende SOS med lygten 

over mod naboens hus. Min lommelygte afslører en sammenrullet per-

son, der ligger i vagthuset. 

Mon Tom kan være død? Zeus har et par gange gøet uden for vagthu-

set. Hvis Tom er i live, må han da have hørt det.

Naboerne opfanger heldigvis hurtigt SOS-signalet og sætter sig ind i de-

res biler samtidig med, at de allierer sig med de to soldater med auto-

En bevæbnet vagtmand kan være livsfarlig
2. februar 1993
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matiske maskinpistoler, som holder vagt ved vores andet nabohus, hvor 

der bor en enke efter en rwandisk general.

Efter at naboerne i flere minutter har tudet i bilhornene, rejser bylten 

Tom sig langsom op. Døddrukken. Han er for fuld til at kunne åbne lå-

gen. Så der er ingen vej udenom. Jeg går ned og tager fat i Tom, der i det 

samme sætter sit gevær ind i maven på mig. 

Jeg tør i første omgang ikke tage geværet fra ham. 

Tom kan tale, men ved ikke, hvor han er. Så jeg får fisket nøglen til vores 

jernport op af lommen på ham.

Det tager ikke naboens to soldater mange minutter at afvæbne Tom og 

trække ham af sko, uniform, ur osv. og bagbinde ham. 

De to soldater er nogle hårde bananer, der giver Tom nogle ordentlige 

knubs. Og havde vore naboer ikke været her, ville Tom være blevet me-

get ilde tilredt, måske dræbt. 

Jeg tager Toms tøj og hans gevær med indenfor vores låge, men ikke 

Tom.

I morges returnerede jeg Toms gevær til politiet sammen med en skrift-

lig redegørelse til hans overordnede på politistationen med et ” Og Tom 

er hermed afskediget som mattevagtmand på plot nr. 4205, Tankhill, 

Kampala, med øjeblikkelig virkning.”

Til hans foresatte siger jeg: ”Tom er en sød fyr - når han ikke drikker. Vi 

ønsker ikke at hævne os på ham, men vi vil ikke mere have ham som 

vagtmand.”

 ”Det er forstået”, svarer den høflige løjtnant.

PS! I 1993 var der megen usikkerhed i Kampala på grund af mange væb-

nede overfald og tyverier.

Efter denne episode med den bevæbnede vagtmand gik vi over til at 

have en mattevagtmand, der kun havde bue og pil.

Vi har senere mødt Tom i Kampala, og han spurgte, som om intet var 

hændt, om ikke vi havde et job til ham!
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På den ca. 130 km lange vejstrækning kunne jeg ikke finde et vejtræ, 

hvorunder jeg kunne tisse.

Området i Kenya mellem Kisumu ved Lake Victoria og Busia ved græn-

sen til Uganda er ret tæt befolket, så selvom der ikke er så mange biler, 

er der bunker af gående i begge sider af vejen. Så jeg bestemte mig 

for at vente med at tisse, indtil jeg kom frem til det sted, hvor jeg ville 

overnatte.

Pigerne trak op i skørterne, og nogle smilede skælmsk, når jeg drønede 

forbi og ikke helt undgik at ramme nogle af dem med vand fra de man-

ge vandpytter på vejen.

Jeg susede forbi Jera Inn, hvor jeg i første omgang havde tænkt mig at 

overnatte. Her mødtes jeg engang med Kirsten. Hun kom da fra Nairobi 

i Kenya, og jeg fra Kampala i Uganda. 

Her kostede to omeletter 10 kr. Det var det eneste, vi kunne få, hvis vi 

ikke ville vente på, at den, der lavede mad, først skulle fange en høne, 

som vi vel at mærke selv ville få lov at udpege. Det tog tid at gøre den i 

stand og stege den.

Jera Inn havde ikke vin, men vi måtte meget gerne drikke den gode fla-

ske vin, Kirsten havde medbragt. Yndig og romantisk var situationen og 

stedet.

Mens jeg susede videre over vandpytterne og nød den krydrede duft 

af muld, der blæste ind gennem det åbne vindue, tænkte jeg, at vi jo 

kunne rejse en sten på det sted, hvor Kirsten og jeg mødtes den gang, 

jeg kom fra Kampala og Kirsten fra Nairobi. 

Der er jo sat så mange sten rundt omkring i Afrika. Ikke mindst for dem 

der for 150 år siden ”opdagede” det mørke Afrika. F. eks. obelisken for 

Speke, der ”opdagede” Nilens udspring. 

Jeg tror ikke, at Busia distriktet vil have noget imod, at vi sætter sådan 

en sten. Kirsten er også elsket i dette distrikt som i alle de andre i Kenya, 

hvor hun har medvirket til at oprette det, der svarer til pædagogisk, 

psykologisk rådgivnings kontorer i Danmark.

Trailer Tourist Hotel er, som navnet antyder, især et hotel for chauffører. 

Værelset er såmænd ikke så dårligt. Men nogle af de dyr, der kravlede 

rundt i sengetøjet og på gulvet, har jeg ikke set tidligere.

I restaurationslokalet var alle de drikkende og spisende gæster, som 

især var chauffører, placeret som i en biograf med ansigtet vendt mod 

en videoafspiller. 

Alle blandede sig i, hvilken film der skulle vises, og hvor høj lyden skulle 

være. Skarpheden kunne ikke vælges. Det var vanskeligt at se, om det 

Besværlig grænseovergang
14. februar 1993
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var en Western eller en film med den i øjeblikket i Afrika så populære 

Kanda Bongo Man. Kun lyden afslørede, hvilken film der blev vist

Når jeg fra Nairobi var kørt helt til Trailer Tourist Hotel, der ligger lige 

før grænsen mellem Kenya og Uganda, skyldtes det, at jeg havde en 

forestilling om, at jeg lettere ville kunne komme over grænsen tidligt 

om morgenen.

Det lykkedes da også ved den kenyanske grænseovergang at få både 

politirapporten og immigrationspapirerne udfyldt inden kl. 07.45. Men 

desværre kom den tolder, der skulle modtage bilens logbog, først kl. 

08.30. 

Da denne pæne embedsmand skulle til at stemple min kopi af logbo-

gen, kom en rengøringsassistent ind og begyndte at gøre rent.

Det blev for meget for tolderen, som fik støv på sit fine tøj, da rengø-

ringsdamen hvirvlede støv og snavs op i et forsøg på at feje det sam-

men. 

Der gik yderligere en halv time, inden rengøringen var færdig, og inden 

jeg kunne få mit stempel i passet.

Ting tager tid i Afrika. Det er rigtigt, som mange afrikanere siger, at man 

aldrig kan forudsige, hvordan en safari vil forløbe, før den er slut. Det er 

ikke, fordi afrikanerne ikke er flinke og positive. Det er de. Men kun få 

afrikanere oplever tid som en resurse.

Måske var jeg kommet hurtigere igennem tolden på den kenyanske 

side, hvis jeg havde betalt lidt under bordet!

Det kom ikke til at betyde noget, at det tog lang tid at komme igennem 

den kenyanske grænse. 

Den dame, der på den ugandiske side skulle modtage betaling for vejaf-

gift, og som var den eneste funktionær, der havde nøglen til pengekas-

sen, kom først kl. 9.30. Normal åbningstid er kl. 8.00.

Også her var der en del papirer, der skulle udfyldes. 

Den samme slags papirer skal udfyldes i forskellige hytter til forskellige 

instandser. Der benyttes ikke karbonpapir.

Det tog mig denne gang tre timer at komme igennem grænseovergan-

gen mellem Kenya og Uganda.

PS! I dag (2012) tager det sjældent mere end en time ved overgangen 

mellem Uganda og Kenya, og det vil sandsynligvis blive endnu lettere, 

efterhånden som landene i den østafrikanske union bliver mere inte-

greret.
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”Hvordan kan I bo i Afrika uden at vide noget om mangofluen?”, spør-

ger vores læge Dick Stockley.

Kirsten har i den seneste tid haft ni store bylder på låret.

Vores læge griner lidt og smører vaseline på bylderne, mens Kirsten lig-

ger på hans briks.

Det bryder larverne sig ikke om, og de begynder at kravle ud af Kirstens 

lår med Stockleys hjælp. 

”Hvor mange har vi nu?”.

”Otte” tæller Kirsten.

”Der skal være ni”.

Det lykkedes ikke Stockley at finde den sidste.

Mangofluer lægger æg i vådt vasketøj, især når det bliver tørret på jor-

den, men også undertiden på tørresnoren.

Vi har aldrig helt forstået, hvorfor de folk, vi har i huset, insisterer på, at 

alt tøj skal stryges grundigt.

Det gør vi nu. Bliver tøjet ikke strøget godt, overlever mangofluens æg 

og udklækkes. Larverne fra tøjet borer sig ind under huden, hvor de 

vokser.

Lidt vaseline på den byld, der kommer, bevirker, at laverne ikke kan få 

luft, og derfor kravler ud af huden.

Kirstens må have fået mangofluerne på et dårligt lokalt hotel i Hoima, 

hvor hun så vasketøjet ligge på jorden.

Mangofluen
20. februar 1993



På frugt- og grøntsagsmarkeder langs 
vejene i Kenya og Uganda kan buspas-

sagererne gøre billige indkøb
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Jeg så Kirsten gå igennem afgangshallen i lufthavnen i Entebbe, uden at 

hun kunne se mig.

Min tiltro til den læge, der skulle være en støtte for Kirsten på hendes 

tur til Rigshospitalet i Danmark, svandt mere og mere.

I afgangshallen sagde han: ”Hvad skal jeg stille op, hvis Kirsten brækker 

sig hele natten?”

Til det var der kun at sige: ”Prøv nu at være en støtte for Kirsten på 

turen til Danmark.”

Selvom Kirsten havde knækket sig et par gange i lufthavnen, var hun 

betydelig mere fattet end lægen.

Jeg fik et sidste glimt af Kirsten, da de var kommet gennem paskon-

trollen. Lægen gik forrest, og Kirsten gik bagefter ham slæbende på sin 

håndbagage.

Disse to episoder gjorde mig både vred og ked af det.

Kirsten havde været træt nogle dage, så da vi forleden besøgte nogle 

venner uden for Kampala, måtte Kirsten lægge sig under den fortrinlige 

middag, vi fik serveret. 

På vejen hjem kørte vi ind til det nye lægehus, Joda Clinic i Kampala, der 

har en canadisk og nogle ugandiske læger.

Kirsten havde 40˚ C, og lægen var helt sikker på, at hun havde malaria, 

som han med det samme begyndte at behandle hende for.

Men Kirsten blev ikke bedre. Efter et par dage var hun så svag og havde 

så megen kvalme, at hun igen måtte til læge. Kirsten havde fået ni for-

skellige slags medicin mod malariaen og alt muligt andet.

Lægen betegnede malarien som en ”tricky one”, han havde vanskeligt 

ved at få bugt med.

Kirsten fik nu også konstateret blærebetændelse.

Kirsten måtte indlægges, og lægen mente nu, at malariaen var slået 

ned. Men at Kirsten var meget træt efter den voldsomme behandling. 

Hun kastede den smule op, hun fik at spise.

Sygeværelset på Joda klinikken er ikke bare sygeværelse, men samtidig 

depot for koste, støvsuger, vaskespande og andet. Og så var der tilmed 

ikke varmt vand.

Vi følte os dog heldige med, at Joda Klinikken netop er blevet etableret. 

Den har to sengepladser, og er indtil nu det bedste behandlingstilbud, 

vi har i Kampala.

Et par dage efter måtte Kirsten igen til kontrol på Joda Clinic. Og da hun 

fortsat var meget svimmel, blev vi anbefalet at få taget røntgenbilleder 

i et nyoprettet laboratorium. Så vi gik med hinanden i hånden ned til 

det nye laboratorium, som vi var imponerede af. Kanpala har endnu 

ikke fået ambulancer.

Kirsten fik hepatitis
1. marts 1993
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Diagnosen lød nu på galdesten og gulsot. Kirsten blev anbefalet tre 

dage på drop, og at hun derefter tog til Sydafrika for at få fjernet galde-

stenene. Det kunne man ikke gøre i Uganda.

Vi blev dog hurtigt enige om, at det som tingene havde udviklet sig, var 

bedre at få Kirsten til Danmark. Og helst samme dag.

Vi fik stor støtte af den danske ambassade i Kampala, som fandt en 

læge, der alligevel skulle til Danmark. Ambassaden fandt også en anden 

dansk læge, Lars, der arbejder i Uganda.

Lars fik i løbet af kort tid ringet til vores forsikringsselskab med en an-

modning om, at Kirsten skulle indlægges på Rigshospitalet dagen efter.

Vi tog hjem for at pakke. Og jeg fik skrevet emails til børnene om si-

tuationen, og bad samtidig om, at en af dem ville være i Kastrup, når 

Kirsten ankom.

Vores datter Anne-Charlotte tog til København for at modtage Kirsten 

i lufthavnen og følge hende til Rigshospitalet. Da jeg talte med hende 

senere på dagen, sagde hun, at hun er meget stolt af sin mor, som roligt 

stod og ventede på bagagen ved transportbåndet. 

Kirsten virkede fortsat fattet. Den ledsagende danske læge så Anne-

Charlotte ikke noget til. Men der holdt en ambulance, som kørte dem 

til Rigshospitalet. 

Det er ikke nemt at opholde sig i Uganda, når Kirsten er syg i Danmark.  

Jeg kneb en tåre, da jeg talte med Anne-Charlotte i telefonen. Måske 

i sorg over ikke at være hos Kirsten og måske også af stolthed over, at 

Anne-Charlotte, der i sådan en situation er stærk, klog og velorganise-

ret, tog sig af sin mor, 

Sammen med Anne-Charlotte og Rigshospitalets dygtige overlæge i in-

fektionssygdomme er Kirsten i de bedste hænder.

Det viste sig, at Kirsten foruden hepatitis havde en alvorlig medicinfor-

giftning på grund af de store mængder medicin, Joda klinikken havde 

givet hende. 

Jeg sidder og tænker på, at uden venner og bekendte her i Uganda, 

ville det ikke være lykkedes at få Kirsten sendt til Danmark samme dag.

Det er rart, at vi nu har fået en klinik i Uganda, der er en del bedre end 

det lokale sundhedsvæsen.

Jeg priser mig også lykkelig for, at der nu er daglige flyforbindelser fra 

Uganda til Europa, hvad der ikke var for bare nogle få år siden.

Kirsten har fået konstateret Hepatitis A, der som alle ved, har den ulem-

pe, at hun ikke må indtage alkohol i op til et år efter sygdommen. 

Galdestenene, som klinikken i Uganda syntes var et større problem, er 

lægerne i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet har haft.

Kirsten har været i Danmark i næsten 10 dage og kommer tilbage i mor-

gen. I mellemtiden har jeg fået besøg af vores andet barn, Mads, hans 

kone Kirsten og deres to børn. At det var planlagt, at de skulle komme 

herned, var en medvirkende årsag til, at jeg ikke tog med Kirsten til Dan-

mark.
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Jeg har i dag besøgt Negatta Teacher Training College, der ligger otte 

km Nord for Lira i det nordlige Uganda. Det var herfra 40 førsteårsstu-

derende blev bortført af LRA (Lord Resistance Army) oprørerne for to år 

siden. Det var den 13. marts 1991.

De 40 førsteårsstuderende blev alle løsladt to måneder efter, at de var 

taget til fange. Angiveligt fordi oprørerne fandt dem for gamle til at 

kunne indoktrineres i LRAs politiske holdninger.

Mange af pigerne var blevet voldtaget i de to måneder, de opholdt sig 

hos oprørerne. Flere af dem var blevet gravide. 

Det førte til en større debat i den lokale presse om, hvorvidt disse piger 

skulle have tilladelse til en abort – i dette overvejende katolske sam-

fund. Men det fik de.

De 40 lærerstuderende går nu i 2. seminarieklasse. De bliver naturligvis 

bange og dybt påvirkede, når de hører, at nogle af oprørerne i området 

er på vej mod seminariet. 

Ved et andet angreb på skolen i efteråret 1991 nåede alle de stude-

rende at forlade seminariet, inden oprørerne nåede frem.

Sammen med tre lektorer fra UNISE (Uganda National Institute for Spe-

cial Education) har jeg været en tur i Norduganda for at undersøge, om 

området nu er så sikkert, at vi kan anbefale at sende speciallærerstude-

rende på praktik heroppe.

Min vurdering er, at området fortsat er usikkert på trods af regeringens 

indsat for at sikre stedet. Seminariet og skolerne i Negetta er omgivet 

af teltlejre med soldater.

De to kostskoler, vi har besøgt, hvor der er integreret børn med handi-

cap, er begge dårligt udstyrede. 

De fleste børn sover direkte på gulvet, da der kun er få madrasser. Og 

da der heller ikke er borde og stole nok, sidder mange børn direkte på 

gulvet i undervisningstimerne.

I praktiktiden må vore lærerstuderende selv sørge for alt. De må med-

bringe deres egne madrasser, selv komme med kogegrej og trækul til 

at lave mad på. 

Skal de læse om aftenen, må det være ved deres egne paraffin-lamper 

eller lommelygter.

Selvom forholdene er elendige på de to kostskoler, vi har set, er der 

ikke tvivl, at praktikanter fra UNISE kan være med til at højne undervis-

ningen af børn med handicap på disse skoler. Og de kan være med til at 

sætte mere fokus på børn med handicap i området.

Så trods de meget usikre forhold i Norduganda endte det med, at vi 

sendte praktikanter til seminariet og de to skoler.

Lærerpraktik i Norduganda
22. marts 1993
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Klokken er syv, og jeg kan konstatere, at det er rigtigt, som min samar-

bejdspartner Poul har fortalt, at myggene især stikker om morgenen, 

når det er ved at blive lyst.

Jeg har tilbragt natten i et værelse på Rieka Guesthouse i Mbarara i det 

vestlige Uganda, hvor jeg har været den eneste gæst.

Jeg faldt tidligt i søvn, allerede kl. 20, og vågnede veloplagt kl. 03 og 

læste en times tid. 

Der var som sædvanlig ingen elektricitet, så det var godt, at jeg havde 

min pandelampe med.

Hundene gøede rigtig højt hele natten lige uden for mit værelse.

Jeg bryder mig ikke om myggene, der her til morgen kommer ud af alle 

sprækkerne i det ikke særligt velbyggede Guesthouse. Og jeg bryder 

mig slet ikke om at sove alene uden Kirsten.

Da jeg et øjeblik ikke kunne finde mine malaria- og mavepiller, tænkte 

jeg på, om Kirstens omsorg for mig skulle være blevet mindre. Bliver så 

ekstra glad, en varm følelse går igennem mig, et lykkeligt øjeblik, da jeg 

finder pillerne. Kirsten har naturligvis tænkt på alt.

”Mandschauvinist” vil mange sige. Ja måske, eller hvad ved de om det.

De lykkelige øjeblikke fortsætter. 

Jeg er human nok til ikke at gå ned til morgenmaden før kl. 07.15 i ste-

det for kl. 06.15, hvor jeg var parat til det. 

Pigen i receptionen kommer søvndrukken ud fra en rede under recep-

tionsdisken.

”Bosco” kalder hun. Og Bosco, som er kok, kommer ud fra et lille rum 

bag receptionen, som ikke ser ud til at være mere end 1½ m2.

 Mon de to har været i seng med hinanden i nat.

”Tag jeres tid” siger jeg”.

”Nej, nej” svarer Bosco, som uden at vaske sig og i de bukser, han har 

sovet i, går ud i køkkenet for at forberede min bestilling: To ”soft” spej-

lede æg og ristet brød.

Imens kokken tilbereder min morgenmad, sidder jeg ved bordet på ter-

rassen.

Det er tredje eller fjerde gang, at jeg er her på Rieka Guesthouse. Også 

i dag hører jeg hanernes galen. Solen er på vej op.

Det undrer mig, at det kan løbe rundt for Rieka Guesthouse, der har ca. 

20 ansatte og næsten ingen gæster. 

Fuglene synger højt. Den særlige lykkefølelse sidder fortsat i en del af 

kroppen, eller måske i hele kroppen. 

Jeg er på en to-dages tur, bl.a. for at lave en ansøgning til Danida om 

anskaffelse af en generator til det lærerseminarium, hvor vi afholdt et 

kursus sidste år.

Rieka Guesthouse
20. maj 1993
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Danida vil se positivt på ansøgningen, hvis jeg vil udarbejde den sam-

men med seminariet. Jeg skal specielt vurdere, om seminariet har råd 

til at afholde udgifterne til driften og til at vedligeholde generatoren.

Får seminariet generatoren, vil de lærerstuderende kunne læse et par 

timer længere om aftenen.

Nu kommer en tjener med morgenmaden. Han lægger først et rødt pla-

stikunderlag på det pæne træbord, hvorpå der står: ”Happy Day. Love 

in Heart. Dream in Living”.

Denne tjener har heller ikke fået sit morgenbad. Hans lugte overskygger 

i første omgang duften af mit brød, æg, tomat, rødt syltetøj og te.

Æggene er tørstegte og teen er som tjære, selvom jeg havde bedt om 

”soft” spejlede æg og en tynd kop te. Men tjenerne er flinke, og de 

henter gerne ekstra varmt vand til teen. 

Marmeladen smager mest af sukker og rødt farvestof. Alligevel er det 

alt taget i betragtning, især takket være omgivelserne, et godt morgen-

måltid.

Nu da jeg er ved at være færdig med morgenmaden, kommer der to 

andre tjenere med striber på bukserne og butterfly og lægger først en 

hvid dug og herefter en blå dug på de andre fire borde her på terrassen. 

Det imponerer mig altid, at tjenernes tøj på et sted som her er så rent 

og har fine pressefolder.

Og jeg bliver fortsat flov, når de tjenere, jeg hver giver et beløb, der 

svarer til 5-7 kr. i drikkepenge, takker og takker og takker.

På det sidste stykke af vejen til lærerseminaret ser jeg, at der efter bor-

gerkrigen igen er åbnet barer og restauranter i småbyerne. Et tegn på 

en forsigtig udvikling. Men fattigdommen kigger frem overalt. 

Det er mest flokke af køer, jeg møder på vejen, så jeg må sætte farten 

ned for det achole-kvæg med de store horn, der mener, vejen er deres.

De store flokke af achole-kvæg viser, at ikke alle er fattige. Men der 

er ingen tvivl om, at mange af disse kvægflokke er ejet af meget rige 

mænd, måske af landets ministre eller parlamentsmedlemmer.

En lille purk på fire-fem år springer ud på vejen for at redde en kalv, der 

har vovet sig for langt ud. Uden at tænke på sin egen sikkerhed får han 

kalven gennet ud i vejsiden igen.

Drengens lettede smil, da jeg kører forbi ham, er med til at holde da-

gens lykkefølelse ved lige.

Der er meget frodigt i dette område ned mod Kabale. Der er noget fær-

øsk over disse blødt rundede bjerge med alle farvenuancer i grønt – der 

også kan minde om kvindelige former.

PS! Seminariet fik sin generator, som kom til at betyde meget for de 

studerende, og som ledelsen har holdt fint ved lige.

På hovedvejen mod Kampala kører der fortsat ikke mange biler. Den har 

været repareret, men den udsættes for et hårdt pres af de kæmpestore 

lastbiler, der kører til Rwanda og Congo. 

Der er heller ikke tvivl om, at mange af de donorpenge, der er givet 

til reparation af vejen, er gået i korrupte politikere og embedsmænds 

lommer.
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Kirstens fødselsdag den 10. juni blev fejret med manér.

Folketeatret med Preben Harris i spidsen opførte denne dag ”To x An-

dersen” i Karen Blixens hus i Karen ved Nairobi. De ”To x Andersen” var 

H.C. Andersen og Benny Andersen. Det var en afskedsfest for vore gode 

venner, ambassadør Erik Fiil og hans kone, Gerd, efter fem års tjeneste 

i Kenya. Danskere og måske især vi, der har boet i Kenya i nogle år, 

nærmer os altid Karen Blixens hus, der nu er museum, med en vis ær-

bødighed. Middagen blev serveret på den store græsplæne med udsigt 

over Ngong Hills. Danske, som måske ikke har set hinanden i flere år, 

mødes og megen snak opstår. Jeg fik en god snak med Jørgen Thrane, 

der vist også har et gods i Danmark. I Kenya har han en farm på 48.000 

tønder land, foruden de 20.000 tønder land han forpagter til 5.000 

køer. Vi snakkede lidt om Orla Jacobsen, der havde en mindre farm ved 

Nanyuki, og som blev myrdet for et år siden. 

Vi var enige om, at skal vi overleve i Afrika, skal vi opføre os ordentligt.

Gerd og Eriks afrejse fra Kenya fortsætter vi med at markere ved et be-

søg på det mest luksuriøse feriested, vi har boet på i Kenya.

Ol Pajeta blev bygget af den kendte våbenhandler og mangemillionær 

Khashoggi i 1978. Ranchen er placeret i en stor dyrepark på 110.000 

tønder land, og den har de første 10 år, indtil Khashoggi blev fængslet, 

været besøgt af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd og 

kvinder. 

Efter løsladelsen må Khashoggi ikke forlade USA, så Ol Pejeta admini-

streres i dag af hotelkæden Lonrho.

Der findes to suiter på Ol Pajeta: Khashoggi’s og fruens tidligere sove-

værelser. Herudover er der fem dobbeltværelser. Der er således plads 

til 14 gæster. Kirsten og jeg har fået den suite, som engang var Khashog-

gi’s soveværelse. Gerd og Erik har fået fruens soveværelse. Foruden vi 

fire er der i dag kun to andre gæster.

Vores suite er på 300 m2 (30 m x 10 m) med en himmelseng på 3x4 m, og 

et påklædningsværelse på størrelse med en almindelig stor dagligstue. 

Der er et stort badeværelse med sauna. Det er det største badeværelse, 

vi har set. I badekarret kan der let ligge en eller to flere end Kirsten og 

mig. Foran badekarret er der anbragt to store elefantstødtænder, som 

vi går ind under for at komme op i dette kæmpe badekar.

Overalt i suiten er der dekorationer med friske blomster og store kurve 

med frugter. Suiten har udgang til egen swimmingpool og jacuzzi. De 

øvrige gæsters swimmingpool ligger et andet sted.

Omkring Ol Pajeta er der en uberørt natur med zebraer, giraffer, løver, 

leoparder, elefanter, flodheste og næsehorn, som vi har lov at gå rundt 

imellem med bevæbnet ranger. 

Denne luksus med fuld pension og meget god betjening betaler vi ikke 

mere for pr. døgn end en overnatning koster på Hotel Astoria ved ho-

vedbanegården i København, som tilmed har selvbetalt morgenmad.

Karen Blixen Museet og Ol Pajeta Ranch House 
16. juni 1993
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Kirstens projektbil er blevet beskudt. Det skete, mens Kirstens chauf-

før William var ude for at hente Kirstens samarbejdspartner, Veronica 

Mpagi. 

Mens William ventede på Veronica uden for hendes hus, kom to vel-

klædte mænd gående hen imod bilen. De bar hver en attachemappe.

Den ene af mændene tog et skydevåben op af sin mappe, og rettede 

det mod William og forlangte nøglerne til bilen. 

Da William hoppede ud af bilen, gav han røveren en knytnæve i ansigtet.

På det tidspunkt opdagede William, at den anden mand også var be-

væbnet. Og som William har forklaret i sin skriftlige redegørelse for 

hændelsen:

”Then I jumped back into the car, locked the door, started the engine 

and drove off”.

At det venlige menneske William overhovedet kunne slå på nogen, kom 

helt bag på os. Han er f.eks. meget bange for vores granddanois, når 

han kommer hjem til os for at aflevere eller hente en bil. 

William er et fint menneske, smilende, punktlig, ærlig, lidt genert og 

lettere stammer.

Mens kuglerne i bogstaveligste forstand peb om ørerne på William, og 

en kugle ramte hans højre skulder, nåede han efter et sving i vejen uden 

for skudvidde. 

En del af kuglerne ramte bilen. Forruden og en af sideruderne var helt 

knuste, ligesom højre fordør var ødelagt af kugler.

Det var en chokeret William, der mødte op på Kirstens kontor, efter 

at han først havde været på politistationen for at anmelde overfaldet.

Kirsten har skrevet et brev til William, hvori hun har takket ham for hans 

dåd. Heri forklarer hun også, at William i en lignende situation skal afle-

vere bilnøglerne og ikke tage kampen op med røvere.

”Jamen Mama, du har jo givet mig ansvaret for bilen og bilnøglerne, 

hvordan kan jeg så give nøglerne til en røver?”.

Efter denne begivenhed nævnte Kirsten over for sin samarbejdspart-

ner, Veronica, at det nok kunne blive lidt farligt for dem at køre rundt 

i landet. 

Hertil svarede Veronica: ”Gud passer på os. Der vil ikke ske os noget, 

hvis vi tror på Gud!”. 

William tror i øvrigt, at de skydevåben, røverne benyttede, enten var 

lånt eller lejet af politiet eller militærpersoner på orlov. 

Det er ikke ualmindeligt, at ordensmagten forsøger at tjene en ekstra 

skilling ved at leje deres våben ud. Er de rigtig snedige udlejer de også 

deres uniform.

Kirstens projektbil beskudt
17. august 1993



Selv en firehjulstrækker kan sidde fast. 
Thomas, Jens, vores chauffør og to, som 

tilfældigt kom forbi, skubber bilen fri
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Denne gang lykkedes det at stjæle Kirstens projekt-bil. Og for engangs 

skyld er vi rigtig modfaldne og kede af det i forhold til vores arbejde.

Kirsten var lige kommet tilbage til Undervisningsministeriet efter et 

møde ude i byen. Mens hun og hendes chauffør gik op for at hente 

nogle mapper på kontoret, der skulle bruges ved næste møde, var hen-

des projektbil blevet stjålet. 

Bilen stod parkeret færre end 10 m fra de to politibetjente, der holder 

vagt på parkeringspladsen. 

Vi antager, at der er lavet en ekstra nøgle til projektbilen enten af en 

afskediget chauffør eller af en arbejder på det værksted, hvor bilen nor-

malt kommer til service.

En times tid efter, at bilen var blevet stjålet, sendte Kirsten et brev over 

til mig på mit kontor (vi har kontor i hver sin bygning af Chrested To-

wers), hvori der bl.a. stod: ”Vi må gøre alt, hvad vi kan for at være så 

positive som muligt over for vores arbejde og over for de mennesker, 

vi omgås”. 

En stjålen bil er ikke noget, der i sig selv kan ryste os, men vi har netop 

haft en meget besværlig uge, og nu kom så dette tyveri oveni.

I tirsdags blev der udvekslet maskingeværsalver bare et par huse fra 

vores hus. 

Samme aften fløj en kugle forbi terrassen, hvor vi sad. Skuddet kom fra 

den anden side af vores hæk.

Det er første gang, vi er blevet rigtig bange i forbindelse med skud, så vi 

fór ind i soveværelset og lagde os på gulvet. 

Vores nabo ringede et par minutter efter skuddet og spurgte, om der 

var sket os noget. Godt at vores telefon fungerer igen.

Inden vi fik slukket lyset på terrassen, foretog Kirsten en af de uhen-

sigtsmæssige handlinger, vi så let kan komme til at gøre i sådan en si-

tuation. Hun gik ud på terrassen for at redde de to smukke gamle glas, 

vi havde drukket rødvin af! 

Det blev denne aften kun til den ene kugle, så lidt efter satte vi os igen 

ud på terrassen – men uden at tænde lyset.

Min eneste politianklage nogensinde fik jeg også i sidste uge.

En ”detektivinspektør”, som han kaldte sig, forsøgte at udnytte en falsk 

anklage til pengeafpresning. 

Kun ved en henvendelse til en af Ugandas bedste advokater, lykkedes 

det hurtigt at få den falske anklage afvist, og derved undgå at komme i 

rene mafiahænder.

Strømmen herhjemme har svigtet hele ugen, og generatoren har svig-

tet en enkelt dag.

Mange besværligheder på en gang
20. september 1993
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Kirsten har ikke haft elektricitet på sit kontor i 14 dage trods daglige løf-

ter om, at hun ville få en direkte ledning fra den eneste lille generator, 

Undervisningsministeriet har.

Alle disse besværligheder fik os til at overveje, om det vi laver, overho-

vedet vil kunne lykkes. Om det er den relativt store risiko værd, som 

især Kirsten løber. Hun kører i øjeblikket mere end halvdelen af sin tid 

rundt i landet, hvor der fortsat er borgerkrig i den nordlige del og uro 

i andre dele.

Selvom vore programmer (opbygningen af en højere læreanstalt for 

specialpædagogik og etableringen af skolepsykologiske kontorer i alle 

Ugandas distrikter) foreløbig går planmæssigt, er det ikke noget let ar-

bejde, vi udfører, og trods vores store erfaring inden for handicapområ-

det og arbejdet i udviklingslande er det langt den vanskeligste opgave, 

vi endnu har haft.

Kirsten kan klare meget, men netop i denne uge med alt, hvad vi har 

oplevet, inkluderet tyveriet af projektbilen, har jeg haft ondt af hende. 

Men jeg tror, hun er ved at komme over det.

Ser vi på Kenya, er situationen i øjeblikket ikke meget bedre, end den er 

i Uganda. Foruden den dansker, der forleden blev skudt i Kenya, er 11 

andre danskere de sidste fire måneder blevet overfaldet.

Det er ødelæggende for os at skulle mistænke mennesker, vi omgås, 

bl.a. vore medarbejdere. Vi har stor forståelse for deres nød og nødven-

digheden af at skulle skaffe penge til mad og til deres børns skolegang. 

Men det er alligevel ubehageligt, når de uretmæssigt forsøger at skaffe 

sig penge fra projekterne.

Næsten alle forsøger – forståeligt nok – at skaffe sig økonomiske fordele 

gennem vores projekt. Her udvises et initiativ og en idérigdom, som 

kunne skabe en stor nation, såfremt denne energi blev anvendt til at 

lægge strategi for en positiv udvikling af et Uganda uden fattigdom.

Vi har naturligvis forsøgt at analysere, hvad det er, der bevirker, at 

vi trods alle disse besværligheder sikkert fortsætter vores arbejde i  

Uganda. 

Måske skyldes det først og fremmest forfængelighed. Eller at vi ikke ret 

gerne vil løbe fra et ansvar. 

Måske at vi vil være specielt kede af, at det sidste større arbejde, vi er 

ansat til at udføre, ikke bliver gennemført, eller måske falder fra hinan-

den, inden det er sat rigtigt i gang.

Eller er det simpel stædighed?
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To dage efter, at Kirstens landcruiser var blevet stjålet, fik hun en op-

ringning fra CID- hovedkvarteret i Kampala med en anmodning om at 

stille på politistationen så hurtigt som muligt, så bilen igen kunne blive 

annonceret stjålet.

På politihovedkvarteret, som også har afdelingen for CID, kunne Kirsten 

ikke finde den person, hun skulle tale med.

Kirsten henvendte sig derfor til en af politicheferne og udtrykte sin for-

undring over, at bilen igen skulle efterlyses, da den allerede var blevet 

annonceret stjålet over radioen.

Politichefen var også forundret, idet man aldrig beder ”klienten” om 

at komme på politistationen, når en bil skal annonceres stjålet. Det var 

der klare regler for!

I onsdags ringede en anden CID kriminalinspektør for at bede Kirsten 

om igen at komme på politihovedkvarteret, da der var nyt om hendes 

projektbil. 

Kirsten meddelte, at hun ikke kunne komme før fredag, da hun hele 

næste dag skulle på safari. Hun fik i telefonen at vide, at hun kun måtte 

spørge efter Mr. Martin Cmokor, som var den, der havde ringet. 

Det var Kirstens chauffør, William, der skrev navnet ned. Agenten havde 

bedt William spørge Madam, hvor meget hun ville give for at få projekt-

bilen igen!

I torsdags, da Kirsten kom tilbage til sit kontor sidst på eftermiddagen, 

fik hun at vide, at projektbilen var fundet.

CID-chefen for den sydvestlige region i Uganda havde ringet til den dan-

ske ambassadør i Kampala. Kirsten skulle næste morgen kl. 9.00 stille på 

CID-chefens kontor i Masaka, der ligger ca. 130 km sydvest for Kampala, 

medbringende en chauffør og en bil.

Umiddelbart efter denne opringning, ringede CID-agenten, Mr.Martin 

Cmokor og meddelte, at nu var Kirstens sag blevet borte, og at det var 

nødvendigt for hende at betale for at få sagen genoptaget. Korruptio-

nen er enormt udbredt.

Det var med stor fryd i stemmen, at Kirstens regnskabsdame kunne 

meddele Mr. Marker Cmokor, at der ikke var behov for at finde nogen 

sag, da bilen var fundet.

Yderligere et par CID-folk forsøgte at få penge ud af situationen. Også 

de ringede og meddelte, at de mod betaling kunne hjælpe med til at 

finde projektbilen. 

Kirsten forsøgte i 10 minutter forgæves at få den ene agents navn.

”Vi CID-folk har ingen navn.” Hvilket naturligvis er noget vås.

Projektbilen blev fundet
5. oktober 1993
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Oven på disse besværlige forsøg på pengeafpresning fra forskellige per-

soner i CID i Kampala, var det en lise for Kirsten at opleve resten af 

forløbet med at få projektbilen tilbage.

Kirsten kørte sammen med CID-chefen fra Masaka, Mr. William Balaba, 

og sin egen chauffør fra Masaka til Tanzanias grænse.

Bilen var blevet fundet ca. 80 km på den anden side af grænsen i nær-

heden af Bukoba. En strækning, der tager ca. tre timer at køre gå grund 

af meget dårlige veje.

Bilen var parkeret hos politiet i Bukoba. Den var næsten uskadt, men 

uden nummerplader og med store mærkater med Zaires (senere Den 

Demokratiske Republik Congo) flag. Projektbilen var skjult i noget højt 

græs, da den blev fundet.

Mr. Balaba har et stort navn i Tanzania, så Kirsten og han blev modtaget 

af politichefen for hele den nordlige region af Tanzania, som i øvrigt lig-

nede Amin, og inviteret på fin frokost sammen med andre politichefer 

i området. Mr Balaba, Kirsten og chaufføren havde bevæbnet politie-

skorte hele vejen – også tilbage til Kampala.

Nu kommer det interessante: I forbindelse med fundet af projektbilen 

er der ingen, der på noget tidspunkt har bedt om så meget som én shil-

ling for at hjælpe med at hente den. 

Afhentningen af projektbilen varede 1½ døgn. Mr. Balaba, som tidligere 

har været chef for Interpol i Uganda, er en usædvanlig klog mand, som 

kunne oplyse, at det meste af politiet og CID-personalet i Kampala er 

korrupt.

Balaba anbefalede os at have tyverialarm i bilerne, og at Kirsten skulle 

have radioforbindelse med f. eks. FN-systemet, når hun kører uden for 

Kampala, og at hun på visse strækninger skulle køre med bevæbnet po-

liti. 

Balaba fulgte Kirsten helt hjem, så han kunne se projektbilen sikkert 

inden for vores låge. Her vil den blive, indtil Kirsten har fået nye num-

merplader til den.

PS! Usikkerheden i Uganda fortsatte nogen tid efter denne episode. 

Kirsten oplevede, at der var en del overfald i de områder, hun rejste i, 

særligt i Norduganda. Lord Resistance Army(LRA) dræbte fortsat mange 

mennesker.

Da Kirsten sidst besøgte Gulu var både den administrative og den poli-

tiske leder blevet overfaldet på vej hjem fra et folkemøde. Når LRA hu-

serede i området omkring Gulu, var det farligt at køre rundt i området.

Der er noget utrolig sødt eller rørende ved mange afrikanere. Når vi 

drager på safari i et farligt område, siger de: ”I kan sagtens tage af sted, 

for der er ingen blevet dræbt på denne strækning de sidste 14 dage” 

Har der i et område lige har været overfald, siger de: ”Der er I heldige. 

Nu er der ingen problemer. LRA overfalder aldrig flere dage i træk.”

Congo og Uganda aftaler i marts 2010 at koordinere deres militære 

indsats for at bekæmpe det stigende antal biltyverier over den fælles 

grænse og afskedige embedsmænd, der medvirker til disse tyverier.
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Der har lydt høje jubelråb omkring vores hus det meste af natten.

I de sidste 14 dage har vores ansatte sagt, at græshopperne snart ville 

komme. Og det gjorde de så i nat.

De lokale i husene heromkring os har sammen med vore egne folk lar-

met lykkeligt opstemte, mens de har styrtet rundt for at fange græshop-

per, som der er rigtig mange af i år.

Især er der mange omkring vores hus. De søger imod lys, og det er der 

meget af, hvor vi bor. Vi har sikkerhedslamper både på huset og i haven.

Da vi i morges åbnede døren til terrassen, lå der et tykt lag med græs-

hopper under de forskellige sikkerhedslamper. Det er nogle store kraba-

ter - mindst fire centimeter lange.

Græshopper er en delikatesse for mange ugandere, og vi synes også, at 

de smager godt, især når de er ristede. De steges i deres eget ”fedt,” når 

vinger og ben er fjernede.

I de dage, hvor græshopperne florerer, roder sværme af børn sammen 

med marabustorke og krager rundt i enhver lille græsplet i byen for at 

finde disse delikate græshopper, vi synes smager lidt som rejer.

Vores hjælpere i huset siger, at et år aldrig kan afsluttes, inden græs-

hopperne har været her.

Ingen ved rigtigt, hvor græshopperne kommer fra. Nogen siger Lake 

Victoria. Andre mener, de kommer fra Sahara.

Overalt på gader og veje står unge mennesker og sælger græshopper i 

plastikposer. 

Så ingen jul uden græshopper.

Ingen jul uden græshopper
26. november 1993
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En af vores mest betroede medarbejdere kom for nogle dage siden og 

fortalte, at han var ”kommet til” at bruge resten af de penge, han havde 

modtaget i forskud til at afholde et et-dags seminar for nogle lærere. 

Han havde benyttet pengene til at sætte et nyt tag på sin mors hus, 

da det gamle bliktag var blæst af. Og han havde ikke så meget som én 

shilling tilbage. 

Da Danida ikke låner penge til lokale medarbejdere, var jeg nødt til at 

låne ham pengene. Regnskabet skal jo stemme.

Den første mandag i hver måned deltager Kirsten i et afdelingsleder-

møde i inspektoratet i Undervisningsministeriet i Kampala. 

Sidste mandag var eneste emne på dagsordenen en diskussion om 

planlægningen af den halvårlige inspektion til udvalgte skoler. 

Inspektørerne brugte 2½ time på at diskutere, hvilke skoler der skulle 

inspiceres og af hvem, og hvad der skulle lægges vægt på ved inspek-

tionen. 

Det var lidt vanskeligt at få det hele til at gå op, da flere af de inspektø-

rer, der var skrevet på listen, enten var på ferie, gået på pension eller 

var sygemeldte. Det lykkedes dog at lave en plan for den kommende 

inspektion af skoler.

Under punktet eventuelt var der en af inspektørerne, der spurgte, om 

inspektoratet nu også havde de nødvendige køretøjer. Det havde in-

spektoratet ikke. Den ene af inspektoratets biler manglede et dæk, og 

ministeren havde sendt den anden ud i landet på en vigtig opgave!

Nu blev chefinspektøren lidt panisk. Han havde netop modtaget et stør-

re beløb til opgaven, og ville helst ikke tilbagelevere pengene. Belært af 

erfaringen var han ikke sikker på, at han på et senere tidspunkt kunne 

få pengene fra administrationen.

Chefinspektøren havde ingen pengeboks på sit kontor. Og hvis han ud-

betalte penge til inspektørerne på forhånd, ville der være en stor chan-

ce for, at inspektørerne kom til at bruge pengene, inden de skulle rejse 

et par dage senere.

Det endte dog med, at inspektørerne fik pengene på forhånd mod, at 

de højtideligt lovede ikke at bruge dem, inden de skulle på inspektion.

Når Kirsten og jeg tager ud for at holde f.eks. et uge-seminar, udbetaler 

vi først penge til de inspektører og lektorer, der skal med, når vi er klar 

til at køre! Det er besværligt og nedværdigende for os alle. Men des-

værre nødvendigt.

Tildragelser på et kontor
26. januar 1994
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Vi vågnede i nat ved nogle tordenskrald, der lød som bombeeksplosio-

ner. På få minutter blæste det voldsomt op fra Lake Victoria, som vi bor 

tæt på, og som vi har en fantastisk flot udsigt over.

Det næsten nybyggede hus, vi bor i på Tank Hill, ryster og rasler i fuger-

ne. Vinden tager til og bliver voldsommere end noget, vi tidligere har 

oplevet her i troperne. Lynene og tordenen ruller ind fra alle retninger.

Endelig kommer regnen, som normalt dæmper tordenen.

Vi tæller, hvor mange sekunder der går, fra lynet er der til braget kom-

mer. Det er tæt på med disse kæmpeudladninger mellem himmel og 

jord. Og selvom vi har fået en stor lynafleder sat op, tvivler vi på, at den 

vil være til megen nytte, hvis lynet skulle slå ned i huset.

Vi trøster os med, at vi ligger på skråningen lige under vandbeholderne 

på ”Tank Hill” med høje palmer omkring os. Skulle lynet slå ned, vælger 

det forhåbentlig at slå ned andre steder end i vores hus.

Sengen gynger med os. Vi kan knapt tælle til to imellem tordenbragene 

og lynene, der lyser vores hus og nabohusene op. Hvilke enorme brag. 

Vi har aldrig tidligere oplevet en torden så tæt på.

Vi har utallige gange siddet på vores terrasse og nydt at se det lyne og 

buldre svagt i horisonten over Lake Victoria. Undertiden i flere retnin-

ger på én gang. Som kornmod. Vi har også ofte set, hvordan uvejret har 

nærmet sig vores hus, men aldrig har det været så voldsomt og så tæt 

på som i nat.

Vi er ikke bange, så vi forsøger at sove videre. Men lynene er så vold-

somme, at lyset sætter sig stærkt på nethinden, selv med lukkede øjne. 

Så voldsomme lyn må endog blinde mennesker kunne ”se”.

Efterhånden som regnen tager til, løjer vinden af. Her er udtrykket ”det 

regner i tove” på sin plads. 

Men tordenen fortsætter og lynene slår fortsat ned ikke langt fra vores hus.

Vi tænker på de lerhytter, der nu bliver skyllet væk. De vil blive forsøgt 

genopbygget i morgen, når solen igen står højt på himlen. Men hvor 

skal beboerne sove i nat?

Vi har vores gode seng, selvom den bevæger sig lidt. Og huset holder 

vel også, selvom vores hushjælp Esther på et tidspunkt bliver bange 

for, at huset skal falde sammen eller at taget skal ryge af. Noget hun 

som barn har oplevet hjemme i sine forældres murede hus. Esther er 

fra Fort Portal. Det område i Uganda der har flest jordskælv, så hun har 

virkelig prøvet naturkatastrofer.

Vi tænker på vores hund Zeus, der ikke har klaget sig. Zeus er ikke bange 

for lyn og torden. Men hader at blive våd. Mon Esther har forbarmet sig 

over ham og taget ham ind i gangen til sin lejlighed?

Efterhånden er det kun regnen, den velsignede regn, der fortsætter. 

Vinden er løjet af. Vi ligger tæt og nyder at lytte til regnen. Elektriciteten 

er gået ud. Det gør den alligevel tre til fire gange om ugen. Men vi har 

generator, så vi klager ikke.

Tropisk uvejr
4. april 1994



Vi er på safari i vores gamle firehjulstrækker 
Pajero, som vi havde i 23 år
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Det er ikke let at leve med en viden om, at mennesker sulter i det land, 

man bor i.

Selv i Uganda, hvor klimaet er så godt, at fødevaresituationen oftest er 

god, og hvor der normalt er mad nok til alle, sker det, at der udbryder 

hungersnød i enkelte områder af landet på grund af tørke og oversvøm-

melse.

Hungersnøden kan også skyldes, at markerne ikke kan blive tilsået eller 

høstet på grund af krig. Bønderne kan i disse krigsområder simpelt ikke 

komme ud på markerne. De risikerer at blive dræbt eller taget til fange.

Vi hørte forleden i BBC og så i de lokale aviser, at mennesker dør af sult 

i Kumi-distriktet i det østlige Uganda. 

Både for at lette på vores samvittighed og vel også for at provokere lidt, 

besluttede vi at køre til Kumi-distriktet i weekenden i vores Pajero, som 

vi lastede med sække af majsmel og bønner.

Det ser ud, som om sløvhed, korruption og et tungt bureaukrati har 

medvirket til den håbløse situation i Østuganda. Selv med mange flygt-

ninge, der gør et godt indhug i forrådene, skulle der ved god planlæg-

ning og fordeling af afgrøderne være mad nok til alle i Uganda.

At udlevere 600 kg posho (majsmel) og bønner til især kvinder og børn 

er en vanskelig opgave. 

Kirstens kollega Martin og hans kone Immaculate tilbød at køre med 

os op til Kumi-distriktet, hvor de begge stammer fra, for at stå for selve 

uddelingen. Vi fik også en lokal politiker med fra distriktsbyen Kumi.

Vi var lidt bekymrede for, om vores 10 år gamle Pajero kunne klare la-

sten af de mange sække med majsmel, bønner og fire passagerer. Mon 

støddæmperne kunne holde til de hullede veje?

Administrationen i Kumi havde foreslået, at vi skulle tage ud til en lands-

by, hvor hungersnøden er særlig stor.

Vejen til landsbyen var vanskelig at forcere. Den var så smal, at bilen 

kun vanskeligt kunne mases igennem de buske, der voksede hen over 

vejen. Og hullerne i vejen var tilmed ekstra dybe efter regnskyl. 

Ingen synes at kunne huske, hvornår der sidst har været en bil her.

Men det var her hungersnøden var størst, så vi begav os ud i det vild-

somme terræn.

Hvis vi kom til at sidde fast eller fik motorstop, fandtes der ingen Falck 

eller anden autoservice herude, der ville kunne hjælpe os.

Pajeroen klarede opgaven. Bortset fra at et af sidespejlene blev knust 

og delvist revet af, da vi kørte igennem et område med ekstra tæt be-

voksning.

Privat hjælp nytter, når hungersnøden er stor
20. oktober 1994
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Vi nåede til landsbyen, som var en boplads med en syv-otte hytter, hvor 

der inden for de sidste 14 dage angiveligt havde været fire dødsfald på 

grund af sult.

I løbet af en halv time var der samlet omkring 200 mennesker fra de 

nærmeste bopladser, især kvinder og børn, der kom med slidte plastik-

baljer, der næsten ikke kunne holde sammen. Deres tøj var så pjaltet, at 

det kun nødtørftigt kunne dække dem.

De fleste af de unge piger imellem 14 og 18 år havde en baby ved bry-

stet.

En gruppe børn, hvis forældre var døde af AIDS, så apatiske og opgi-

vende ud. Som om der ikke var mere at tro på i denne verden.

Det blev en vanskelig opgave for Martin og Immaculate at dele føde-

varerne ud.

Der var flere gange optræk til slagsmål. Madvarerne skulle jo gerne gi-

ves til dem, der trængte mest. Og der skulle passes meget på, at der 

ikke blev stjålet fra de svageste, og at ingen stillede op i køen mere end 

én gang. 

Et par ældre magre kvinder med flade bryster forsøgte hele tiden at 

skubbe sig frem i køen.

Det var et betagende øjeblik, da en lille blind dreng fik udleveret sine 

tre kg posho. Han havde det største smil, jeg nogensinde har set, da 

han rørte ved poshoen, som han stolt bar hjem i sin lille miserable pla-

stikbalje.

Med denne lille aktion ved vi, at en gruppe meget sultne og udhung-

rede mennesker kan blive mætte i nogle dage, og måske overleve til der 

kommer lidt regn igen.

Alt gror utrolig hurtigt i Uganda, når regnen kommer.

Diskussionen om, hvorvidt man tager initiativet fra folk ved at give dem 

fødevarer er berettiget. Men undertiden er det nødvendigt.

Der er ikke tvivl om, at de mennesker, vi mødte, virkelig havde behov 

for den lille hjælp, vi gav dem. Der er heller ikke tvivl om, at de selv vil 

så og plante, så snart regnen kommer.

Vi håber naturligvis på, at eksemplet smitter.

PS! En undersøgelse foretaget af Africabarometer viser, at 23 % i Nordu-

ganda sulter (New Vision, 20. december 2010)
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Fiona Atim blev født 30.9.1990 og er altså fire år. Hun bor sammen med 

sin mormor ca. tre kilometer fra hovedbyen Gulu i Norduganda. 

Den 16. september kom mormoderen med barnebarnet til det skole-

psykologiske kontor, som Kirsten har været med til at oprette. 

Fiona har en svær cerebral parese (spastisk lammelse), der gør hende 

alvorligt handicappet.

Speciallærerne er dygtige på det nyoprettede skolepsykologiske kontor 

i Gulu, hvor jeg sammen med Kirsten mødte Fiona og hendes mormor.

Det er en stor oplevelse at se, hvordan disse speciallærere, som alle er 

fra området omkring Gulu, på en professionelt måde og med megen 

varme og empati forklarede mormoderen om Fionas ret til at leve, og 

hvad mormoderen kan gøre for hende.

Fionas far har aldrig vist sig, bortset fra da moderen blev gravid, mens 

hun endnu gik i skole. Det blev derfor mormoderen, der måtte tage sig 

af såvel sin datter, som stadig var et barn, som af barnebarnet.

Fionas mor blev på et tidspunkt så fortvivlet over Fionas handicap, at 

hun tog barnet med til en heksedoktor uden at fortælle sin egen mor 

om dette besøg. Da det viste sig, at heksedoktoren ikke kunne helbrede 

Fiona, forsvandt Fionas mor. Hun flyttede til Kampala, og ingen i fami-

lien har set hende siden.

Fionas mormor, som indtil nu har taget sig af Fiona, kommer fra Paimol-

klanen, der bor i det nordlige Uganda mellem Kitgum og Karamoja. 

Paimol-klanen tror, at ethvert handicappet barn er en ”bad spirit”. Der-

for kan eller bør barnet ikke holdes i live.

Klanen tror, at hvis moderen til et handicappet barn beslutter sig for at 

holde barnet i live, vil hun enten ikke kunne få flere børn eller hendes 

næste barn vil også blive handicappet.

Får det handicappede barn lov at leve, vil den onde ånd fortsat leve i 

familien.

Da Paimol-klanen er jægere, der flytter fra sted til sted, vil ethvert barn 

med et svært handicap være en byrde, som på ingen måde passer ind 

i klanens livsform. Et barn med et handicap vil ikke kunne bidrage til 

klanens overlevelse. Samtidig er det en ekstra ”nytteløs” mund at føde.

Når en kvinde i Paimol-klanen bliver klar over, at hun har født et barn 

med et handicap, skal hun ifølge klanens skik informere et råd af ældre. 

Herefter binder hun barnet på ryggen og går ned til floden. 

Mens hun vender ryggen til floden lader hun barnet glide ned i vandet. 

Spørger en udenforstående til det nyfødte handicappede barn, vil kla-

nen sige, at det døde en naturlig død. 

Der bliver i forbindelse med den groteske ceremoni slagtet en ged, som 

bliver stegt og spist, som ved alle andre højtideligheder.

Fiona har været heldig med, at hun har en mormor, der - måske gen-

nem det nye skolepsykologiske kontor - har fået en forståelse for, at 

også et barn, der er svært handicappet, har lov til at leve.

Handicap og overtro 
25. oktober 1994
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En dreng med handicap benytter en lokalt lavet kørestol. Børn med handicap spiller fodbold
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Om Tom Ogwal blev det sagt, at han levede i harmoni med alle de pro-

blemer, det giver at være departementschef (Permanent Secretary, PS) 

i Uganda.

Det blev en munter mindehøjtidelighed, der blev holdt for Tom Ogwal i 

All Saint Cathedral i Kampala et par dage efter, han døde.

Venner og kolleger fortalte den tætpakkede kirke om Toms gode evner 

og hans diplomatiske sans. En enkelt omtalte, at han endog havde kla-

ret at være PS under Amin.

Præsten mente, at Tom dog først blev en rigtig mand, da han blev min-

dre alvorlig og kunne feste en hel nat.

Rygtet ville vide, at Tom Ogwal døde af AIDS. En anden forklaring er, at 

han blev syg i Tyskland sidste sommer, og at lægen først sent fandt ud 

af, at han havde en sjælden sygdom. I avisen står der, at han døde af 

tuberkulose.

Under mindehøjtideligheden sad hans kone nr. to og ammede deres 

sidste barn, mens den næstyngste på tre år legede med blomsterne på 

kisten. Toms ældste søn, Peter, stod ved hjælp af sine krykker frem og 

læste ”second reading”.

Kirsten og jeg besøgte i sommeren 1993 Tom Ogwals søn Peter i London 

både på turen fra Uganda til Danmark og tilbage til Uganda. 

Peter havde året forinden under et besøg hos farbroderen i London 

været udsat for en alvorlig bilulykke. Farbroderen var blevet dræbt og 

Peter så alvorligt skadet, at han efter ulykken ikke kunne gå. Med stor 

viljestyrke lykkedes det ham at lære at gå med krykker. 

Peter blev naturligt nok dybt deprimeret efter ulykken og var ikke kom-

met i gang med at studere i London, som det oprindelig var hans plan. 

Peter ville gerne studere medicin, men alle frarådede ham det på grund 

af hans svære handicap.

På rejsen tilbage til Uganda besøgte vi som nævnt igen Peter i London. 

Vi havde nogle bøger med til ham om medicin og i tilfælde af, at han 

ikke gik i gang med medicinstudiet, også et par bøger om økonomi, som 

var hans næste studieønske.

Nu er Peter kommet ind på medicinstudiet ved Mbarara Universitetet i 

Uganda. Kirsten og jeg besøgte ham her et par dage, før faderen døde.

Da Peter med besvær og støttet af sine krykker gik op for at læse ”the 

second reading” under faderens begravelse, måtte jeg knibe en tåre, og 

jeg følte, at vi havde fået endnu en ven i Afrika.

Tom Ogwal og hans søn Peter
11. januar 1995
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Peter skal nu tage ansvaret for den store familie, samtidig med at han 

skal gøre sine studier færdige. Han er blevet familiens overhoved, som 

der er tradition for, at den ældste søn bliver det efter faderens død.

Præsten sagde uden omsvøb til kone og børn: ”Din mand er død, jeres 

far er død.

Det er hårdt for jer, men det er realiteten. Han vender ikke tilbage”. 

Præsten blev en anelse politisk, da han talte om, at folk fra det sydlige 

Palæstina ikke betragter dem fra det nordlige Palæstina som ligevær-

dige palæstinensere. Og sammenlignede med Uganda, hvor mennesker 

fra det sydlige Uganda ikke regner dem fra det nordlige Uganda for ret 

meget.

Noget godt kom der dog fra det nordlige Uganda - Tom Ogwal. 

Da præstens tale bliver lidt for politisk, drejer fjernsynet optageren væk 

fra ham og over mod de hundredvis af deltagere.

Efter den ca. 2½ times lange mindehøjtidelighed samles deltagerne 

uden for kirken og klasker hænder, ler og glæder sig over at finde fami-

lie og venner fra det nordlige Uganda, som de måske ikke har set længe. 

Det bliver et socialt træf, hvor man ler højt og har det dejligt. 

Kirsten og jeg går hen og giver Peter hånden. Han virker stærk, som han 

står der med sine krykker. Han ved, at han nu har et stort ansvar, men 

også at familien og klanen danner mur omkring ham.

Der bliver samlet godt 6.000 kr. ind fra de næsten 1000 fremmødte, og 

familiens talsmand, Cecilia Ogwal, som samtidig er oppositionens ube-

stridte leder, bekendtgør ved modtagelsen af pengene, at 10 % af det 

indsamlede beløb vil gå til de dårligst stillede i Norduganda. 

PS! Peter er blevet læge med et fint eksamensresultat. Han har arbejdet 

på forskellige hospitaler og klinikker.

Peter er nu (2011)ansat på den danske ambassade i Kampala med an-

svar for den danske støtte til Ugandas sundhedsvæsen.
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Esthers far og Kintu Musoke havde lovet hinanden at tage sig af den an-

dens børn, hvis en af dem skulle blive dræbt i den usikre periode, hvor 

Amin var Ugandas præsident.

Esthers far blev dræbt i 1973. Dengang var Esthers bror Peter kun 13 år. 

Peter er blevet opdraget og forsørget af faderens bror, Kintu Musoke, 

der i øvrigt i dag er premierminister i Uganda.

Premierministeren har sørget for broderens 11 børn, inklusive vores 

hushjælp Esther, som er den næstyngste i flokken. Alle børnene har fået 

en god skolegang op til studentereksamen, hvorefter de helst skulle 

klare sig selv.

Esthers bror Peter blev uddannet revisor og påtog sig, som den ældste 

af børneflokken, at hjælpe sine yngre søskende, som det er skik og brug 

i Afrika.

Da Esther kom i huset hos os, var hun lige blevet færdiguddannet øko-

noma..

Esther er normalt en sød, glad og dygtig pige. Men pludselig ændrede 

hun adfærd. Hun blev trist og lidt sur. 

Det viste sig, at hun var meget bekymret for sin ældste brors helbred. 

Han var den af hendes søskende, hun var mest knyttet til.

Peter har i mange år haft maveproblemer, som han er blevet opereret 

for flere gange. Efter sidste operation fik han at vide, at man ikke kunne 

gøre mere ved den mavekræft, han havde.

Sidste gang Peter kørte bil var, da han kørte sin kone på hospitalet den 

21. januar 1995, hvor hun fødte deres barn nummer tre.

Deres to ældre børn på seks og otte år er på grund at Peters sygdom 

på kostskole. 

For 14 dage siden gik Peter sin sidste tur omkring deres hus.

Da vi i aftes sammen med Esther besøgte Peter og hans kone i deres 

velbyggede hus to km udenfor Kampala, blev vi mødt af Esthers og Pe-

ters mor og fem af Esthers søstre. Peters kone, der er sekretær på den 

amerikanske ambassade, ammede en struttende baby. Esthers søstre 

hilste knælende på os, som det er skik og brug i Buganda. Vi lærer aldrig 

at forstå denne tradition.

De fem søstre besidder alle Esthers myndighed og værdighed.

Da vi kom ind til Peter, rejste han sig halvt op i sengen. Han var blevet 

gjort klar til at se os. Han befandt sig tydeligt bedre, da jeg lagde en 

ekstra pude under hans hoved, så han kunne have god øjenkontakt 

med os.

Vi havde spurgt Esther, om vi ikke kunne vente med at besøge Peter 

indtil den følgende søndag. Det mente hun ikke, vi kunne. Det kunne 

let blive for sent.

Esthers bror vidste, at han ikke havde lang tid tilbage at leve i. 

Afklaret, rolig og værdigt fortalte Peter os, at han nu kun ventede på, at 

Gud ville kalde ham hjem til sig. Han fortalte, at han i perioder havde 

Esthers bror fik en værdig død 
3. marts 1995
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svære smerter, og at hans kone havde været en stor hjælp for ham, 

såvel som hans mor, der i en periode havde boet hos dem.

Som familiens overhoved ville Peter gerne tale med os om Esther frem-

tid. Og efter at have udvekslet nogle venlige bemærkninger, gik vi over 

til konkret at drøfte, hvordan vi kunne hjælpe Esther med yderligere 

uddannelse. 

Esther har begavelse, viljestyrke og lyst til fortsat at uddanne sig. Vi 

lovede at støtte hende med en fortsat uddannelse. Det var vigtigt for 

Peter, at vi helt konkret drøftede planerne for denne uddannelse.

Jeg er sikker på, at han har lavet tilsvarende planer for de øvrige sø-

skende.

Mødet med Esthers bror blev et af de møder, der er med til at ændre 

ens liv – i alle tilfælde for en periode. En værdigere måde at mødes på 

i en familie, hvor overhovedet ligger for døden, har jeg ikke oplevet.

 

Den plan for Esthers fortsatte uddannelse, hvor hun først skal være hos 

os på deltid, mens hun uddanner sig i computerteknologi, og senere, 

hvor vi skal støtte hende heltids med en uddannelse inden for rejse-

branchen, er en pagt, vi har med Esthers bror, som det vil være os dyre-

bart at overholde og gennemføre.

I mandags blev Esther ringet op og fik at vide, at Peter var bevidstløs. 

Esthers bror Peter døde natten mellem onsdag og torsdag, tre dage ef-

ter at vi havde besøgt ham.

Peter havde bedt om, at der i søndags skulle afholdes en messe for 

ham, hvortil de nærmeste var inviteret for at sige farvel til ham.

Peter blev i fredags begravet hjemme på familiens ejendom ved Masa-

ka. Begravelsen blev en lige så stærk oplevelse for os, som vores besøg 

hos Peter havde været det nogle dage forinden. Det var bevægende at 

se i hundredvis af mennesker følge Peters kiste ned gennem familiens 

bananplantage til familiens begravelsesplads.

Peters syvårige søn blev umiddelbart efter begravelsen ved en rituel 

handling i alvorlige vendinger fortalt, at det nu var ham, der, når han 

blev gammel nok, skal være familiens overhoved. Sådan som faderen 

som ældste søn havde været det. 

Handlingen bestod i højtideligt at give ham et spyd og en kappe af bark. 

Den højtidelige begravelsesstemning forvandledes derefter til en mun-

ter sammenkost, hvor familiemedlemmer, der ikke havde set hinanden 

længe, fik sig en god snak, og, som man ofte får det i Afrika, når man er 

sammen, en god latter. 

Det var vigtigt for familien, at Esthers onkel, premierministeren, der 

som nævnt havde været i faderens sted for Esther og hendes søskende, 

var til stede sammen med et par andre ministre. 
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På Mweya Safari Lodge i den store Queen Elizabeth National Park op-

levede vi i nat en af de voldsomme afrikanske nætter, hvor alle natur-

kræfter blev sluppet løs. Med lyn, torden og masser af troperegn, der 

kan skylle selv ret gode veje bort.

Kl. 06.30 kørte vi fra lodgen ud for at se dyr. Alt duftede stærkt af jord, 

græs, blomster og dyr. Afrika forekommer aldrig mere intens end efter 

et brølende uvejr. Efter stormen høres dyre- og fuglestemmerne stær-

kere, end de ellers gør.

Der var i nat kun få mennesker på Mweya Lodge, så da vi kørte fast på 

Leopard Loop, hvor store dele af den interimistiske vej var skyllet bort, 

vidste vi, at vi kunne komme til at sidde der i mange timer - eller dage, 

hvis vi ikke selv kunne få bilen fri. Vi havde ikke telefon med os. 

Pajeroen havde sat sig fast på bilens differentiale, så firehjulstrækket 

ikke kunne hjælpe os med at få den fri. Og vi kunne ikke selv løfte bilen 

så meget, at hjulene kunne få fat.

Her sad vi så kl. 07.30 fire-fem km fra Mweya Lodge uden udsigt til, at 

der ville komme biler forbi den dag.

Uden større overvejelser efterlod jeg Kirsten og en god ven Miriam i 

bilen med en bemærkning om, at de endelig ikke måtte gå ud af bilen, 

da vi sad fast i et område, hvor der var særlig mange løver og leoparder.

Inden jeg drog af sted, gav Kirsten mig en lang pind med ordene: ”Den 

må du hellere slå løverne oven i hovedet med, hvis du møder nogen!” 

Ingen af os var særligt bekymrede for den virkelig farlige og dumdristige 

situation, jeg bragte mig i.

Vejret var fortsat pragtfuldt. Nu med solen højt på himlen.

Jeg var ikke bange for de vortesvin, der jævnligt løb over stien foran 

mig, ofte med små grise i hælene med halerne lige i vejret. Men jeg kig-

gede mig forsigtigt omkring, når en flok fugle baskede op fra buskene 

tæt ved.

Da jeg havde gået et par kilometer, blev jeg klar over, at der var læn-

gere op til lodgen, end jeg først antog. Men jeg besluttede mig for at 

fortsætte.

Vi har ellers altid fortalt venner og bekendte og indprentet over for os 

selv, at vi aldrig må gå ud af bilen i dyreparkerne, bortset fra på de ste-

der, hvor der står, at det er tilladt.

På et stort skilt ved indgangen til parken står der, at det er forbudt at gå 

ud af bilen. Det tænkte jeg ikke på, da jeg begav mig af sted.

Her gik jeg flere km på en strækning, hvor jeg så sent som i februar i 

år forbød en af vore venner at gå ud af bilen for at plukke en blomst i 

vejkanten!

En farlig morgentur blandt Afrikas vilde dyr 
18. maj 1995
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De første større dyr, jeg så på min tur, var tre flodheste, der var kommet 

op fra kanalen for at græsse. De gik nogle få meter fra mig på højre side 

af vejen. Kanalen havde jeg nogle få hundrede meter på min venstre 

side. 

Jeg har naturligvis ofte hørt, hvor farligt det er at befinde sig mellem 

flodheste og vandet. Jeg fortsatte min gang med opmærksomheden 

intenst rettet mod de tre græssende kæmpe dyr, der hver vejer mindst 

1.000 kg, og hvoraf der er flere hundrede i Kazinga kanalen, der løber 

forbi Mweya Lodge.

 

En km. længere fremme så jeg den største flok bøfler, jeg nogensinde 

har set. Tyre, køer og kalve. Der var over hundrede. Jeg tænkte på, om 

jeg måske alligevel skulle vende om, eller om jeg skulle gå ind mellem 

buskene på den anden side af vejen, så bøflerne ikke kunne se mig.

Jeg besluttede at fortsætte i mit normale travetempo.

Bøflerne befandt sig kun ti til tyve meter fra mig. De løftede hovederne. 

De var tydeligvis meget agtpågivende. Det var jeg også, eller rettere: Jeg 

var faktisk blevet bange. 

Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at bøflen er meget farligere end 

løven. Jeg kunne lugte bøflerne og høre, at de prustede. Med ét satte 

hele bøffel-flokken sig i bevægelse – bort fra mig. De stoppede hurtigt 

op igen i nogle sekunder og stirrede agtpågivende, hvorefter de for-

svandt ind i tykningen. 

Da åndede jeg lettet op! Jeg kom i tanker om alle de historier, afrikanere 

kan fortælle om, hvordan især amerikanske turister tror, at de bare kan 

gå hen og klappe en bøffel, som vel i virkeligheden er et af de farligste 

dyr, der findes.

Jeg gik også og tænkte på de opdagelsesrejsende, der for godt hun-

drede år siden trængte igennem urskov og andet vanskeligt fremkom-

meligt terræn, og som kunne møde vilde dyr overalt. De var naturligvis 

bevæbnede, men det må alligevel have været risikofyldt.

Gamewarden kørte mig fra lodgen tilbage til Kirsten og Miriam efter en 

del diskussion om nødvendigheden for assistance. Han tog sig god tid 

til at finde de hjælpemidler, han mente, han skulle bruge til at trække 

vores bil fri med. 

Gamewarden fortalte mig, at jeg var heldig med at have mødt en stor 

flok bøfler. ”De er ikke så farlige i flok, som de er enkeltvis”. 

Jeg spurgte ham, om løverne i området er farlige”. Ikke unge løver, men 

man kan være uheldig på vejen eller stien at møde en gammel hanløve, 

der ikke mere er i stand til at fange dyr, og som så ville have været tak-

nemmelig for at møde dig”. 
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Jeg tænkte på de mange arbejdere, der i begyndelsen af det 1900 år-

hundrede blev ædt af løver, da de byggede jernbanen fra Mombasa til 

Nairobi i Kenya. Løverne blev kendt som man-eaters. De blev så dovne, 

at de foretrak at æde mennesker frem for dyr.

Den fire-fem km. lange morgentur er en oplevelse, jeg aldrig vil glem-

me. Jeg så mange dyrespor på min vej efter en regnfuld nat. Også nogle 

der lignede løvespor. 

Fantasien nåede store højder, da jeg så et gulbrunt dyr begynde at be-

væge sig. (En gammel ven sagde altid, at det kun er ubegavede menne-

sker, der ikke har stor fantasi og ikke er bange i sådan en situation). Det 

gulbrune dyr viste sig at være en Uganda Kob, en hjorteart, hvoraf der 

er over 20.000 i Queen Elizabeth-parken. 

Gamewarden fortalte, at der er en hel del løver i området på grund af 

de mange hjorte.

Da vi senere i dag kørte ud af parken, stod der en elefant med en unge 

midt på vejen. Den blev stående. Og da vi forsigtigt kørte hen mod den, 

forsøgte den at angribe bilen, så vi i al hast måtte bakke. Det gentog sig 

nogle gange. Måske ville det farligste dyr, jeg kunne have mødt på min 

morgentur, have været sådan en elefant med unge.

Jeg er ikke nogen specielt modig mand, men der er tidspunkter, hvor 

situationen gør det nødvendigt at tage en chance. Det var ikke nogen 

god ide at gå denne morgentur. Men hvad skulle vi ellers have gjort?



En mobil frugtbod ved en busholdeplads 
nær Mbarara, Uganda
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At Jackson ville blive den af vore projektchauffører, der skulle komme til 

at snyde os mest, havde vi ikke ventet. Alle på UNISE (Uganda National 

Institute of Special Education ) syntes, at Jackson, der altid smiler ven-

ligt, var en dygtig og behagelig ung mand.

Jackson kom hjem til os privat søndag eftermiddag, netop som vi tog 

vores middagslur. Han fortalte, at han dagen i forvejen havde kørt  

UNISEs 15 personers minibus til vask. 

På vejen tilbage til politistationen, hvor bilen normalt skal parkeres i 

weekenderne, var han blevet holdt op af to maskinbevæbnede røvere, 

som tvang ham til at udlevere bussen.

Røverne havde angiveligt efterladt ham en km fra det sted, hvor de 

havde taget bilen fra ham. 

Han fortæller, at han her fik fat i en politibil, som han fik til at forfølge 

den stjålne bus i retning af Masaka. Forklaringen virkede overbevisende. 

Jackson fortalte, at da politibilen nåede Mpigi 30 km fra Kampala, fik 

betjentene at vide, at den forsvundne bil nu var blevet set i Mitjana 

vest for Kampala. 

Politiet fulgte ifølge Jackson efter den forsvundne bil til Mubende 160 

km fra Kampala, hvorefter de opgav forfølgelsen.

Vi blev naturligvis noget mistænksomme, da Jackson fortalte, at han 

selv havde besluttet at fortsætte forfølgelsen. Og at han havde fundet 

bilen 30 km længere mod vest, og at bilen havde haft et uheld og var 

blevet beskadiget.

Historien kunne simpelthen ikke være rigtig. Så jeg bad Jackson hente 

Kirstens projekts mest betroede chauffør, William.

Da Jackson gav William samme forklaring på, hvad der var sket med 

bilen, bad jeg begge de to chauffører stille på mit kontor næste morgen, 

mandag, kl. 07.30.

Mandag morgen forklarede Jackson, at bilen ikke var stjålet, men at 

hans mor var død dagen før. Han havde derfor uretmæssigt benyttet 

bilen til at bringe liget af den afdøde mor og nogle familiemedlemmer 

til Makumiro for at begrave moderen. 

Makumiro ligger ca. 40 km fra Mubende. 

Efter at have kondoleret Jackson med moderens død, kører jeg op for 

at hente den beskadigede projektbil. Sammen med Jackson, William og 

en tredje chauffør.

Da vi på vejen til Kakumiro fortalte Jackson, at det er let at verificere 

hans historie om moderens død, ændrer han igen forklaring.

Det var ikke moderen men en tante, der var død, og han havde ikke 

haft noget lig med i bussen. Kun nogle mennesker, der skulle deltage i 

begravelsen.

Jackson var ikke så ærlig, som vi troede
11. oktober 1995
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På Kakumiro politistation fik vi sandheden at vide. Jackson havde kørt 

et selskab til et bryllup ude i bushen ca. 40 km fra Kakumiro. Han havde 

angivelig overladt rattet det sidste stykke af vejen til en ung mand uden 

kørekort. Denne unge mand var nu fængslet, - hvilket Jackson også blev.

Det viste sig også, at bussen var blevet beskadiget ved, at den var rul-

let rundt nogle gange. Uden at nogle af de fem passagerer dog havde 

taget skade.

En bilinspektør fra Kampala kommer to gange om måneden til Mu-

bende for at foretage bileftersyn. Og han var der netop denne mandag.

Eskorteret af to betjente fik vi allernådigst lov at køre minibussen til 

Mubende fra Kakumiro til inspektion, efter at have bundet dørene fast 

med snor. Stort set alle vinduer er knuste, ligesom karosseriet har fået 

en del buler. Men lys, bremse og signallys virker.

I Mubende sidder der en meget selvhøjtidelig bilinspektør, Mr. Kaddu, i 

et faldefærdigt skur. Kaddu er ulasteligt klædt og sidder og gør notater 

om et par andre biler, han har til syn. 

Kaddu syntes ikke særligt interesseret i at inspicere vores minibus. Da 

der er gået en rum tid, går han til middag. Kaddus assistent kommer 

hen til mig, hvor jeg sidder i den havarerede bil.

Denne unge mand fortæller uden omsvøb, at medmindre jeg betaler 

100.000 Ushs = ca 600 kr. må jeg regne med, at nummerpladen vil blive 

fjernet fra bussen. Det vil betyde, at vi ikke kan køre bilen til Kampala.

Det kan vi så først gøre, når vi har hentet prøvenummerplader i Kam-

pala og de vil, som den unge mand siger, koste et anseeligt beløb pr. 

dag at leje. 

Kaddus assistent fortæller også, at det vil blive en dyr affære at få mini-

bussen slæbt til Kampala. For slet ikke at tale om alle de vanskeligheder, 

der vil blive med at få nye plader.

Jeg forklarer assistenten, at Danida ikke bestikker nogen, også selvom 

det vil indebære, at det kan blive meget dyrere at få slæbt bilen på 

værksted i Kampala, end hvis vi kunne tage den med os her og nu. 

Jeg forklarer også, at jeg enkelte gange har været udsat for pengeaf-

presning her i Uganda, og at jeg da havde hyret Sam Kutesa som ad-

vokat. Sam Kutesa, som jeg kender godt, er tidligere justitsminister og 

fortsat politisk ret indflydelsesrig.

Da bremser, signallys og lygter fungerer tilfredsstillende, får vi endelig 

lov at køre.

På vejen til Kampala bliver vi standset et utal af gange. Jeg synes, at der i 

dag er usædvanlig mange politibetjente på den 160 km lange strækning 

tilbage til Kampala. 

Alle vejrer let tjente penge, når de ser den skamferede og langsomt 

kørende minibus, der tilmed har en hvid mand på forsædet.

Men med Mr. Kaddu’s skriftlige tilladelse til at bringe bussen på værk-

sted i Kampala, kommer vi igennem forhindringerne uden at skulle be-

stikke de mange betjente.

Jackson fik en mindre fængselsstraf. Han havde ikke penge til at betale 

en bøde.

Han holdt op som chauffør i projektet, og jeg har ikke set ham siden.
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På en missionsskole i Mbale i Uganda sidder en trist udseende dreng, 

Edward. Netop hans udseende bevirker, at jeg ser ham, før jeg ser de 

andre børn.

Edward har protese på det ene ben. Det andet ben ser sørgeligt ud med 

store ar og åbne brandsår.

En af lærerne, søster Anne, fortæller, at drengen boede i en landsby 

sammen med sine forældre og to søskende, da familien blev uvenner 

med naboen. Drengen gik da i 2. klasse.

En nat satte naboen ild på forældrenes hus og blokerede udgangen. 

Edwards forældre og hans to søskende omkom ved branden.

Det lykkedes på en eller anden måde Edward at kravle ud af den bræn-

dende hytte.

Edward er heldig med, at han er kommet på en missionskostskole, hvor 

søstrene gør alt, hvad de kan for at pleje hans ilde tilredte ben. Det 

andet ben blev så forbrændt, at det måtte amputeres. 

Der er ingen hospitaler eller klinikker i området, der kan behandle de 

mange betændte sår, der hele tiden opstår, når den tynde og skrøbelige 

hud brister.

Kirsten og jeg arbejder til dagligt sammen med ugandiske kolleger for 

at lave en struktur, der kan støtte udsatte børn, og altså også børn med 

handicap. Vi støtter uddannelsen af især lærere til dette arbejde, og vi 

støtter et landsdækkende specialundervisningsprogram, hvor man kan 

tage sig af disse børn og give dem en rimelig tilværelse.

Da vores primære opgave er at assistere i den overordnede planlæg-

ning af disse programmer, får vi sjældent sat navn eller ansigt på de 

børn, det drejer sig om.

Når vi endelig møder børn og unge med specielle behov, får vi altid lyst 

til at gøre noget for den enkelte, og det lykkes os ikke så sjældent at lave 

en lille forandring for det enkelte barn, vi møder. 

Uden at møde børn med særlige behov, snakke med deres lærere og 

forældre, vil det være vanskeligt for os at hjælpe med at udvikle en rea-

listisk landsdækkende struktur for specialundervisningen.

Umiddelbart efter vores tur til Mbale møder jeg Richard, som er en  

16 årig dreng, der kommer kravlende på alle fire ind på mit kontor.

Richard Bwemage lider tydeligvis af følgerne af polio. Hans smalle fød-

der og tynde lægge står ud i luften, når han kravler på knæene. Hans 

knæ er skurvede og ubeskyttede, og han bruger simple gummislippers 

til at beskytte hænderne med. 

Edward og Richard
28. oktober 1995
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Richard kravler let og ubesværet op i en stol foran mit skrivebord. Han 

har set en udsendelse om UNISE (Uganda Institute of Special Educa-

tion) i fjernsynet og mente, at han kunne få hjælp fra UNISE (hvor jeg 

er chefrådgiver).

Richard mistede sin far i 1993. Hans mor døde allerede nogle år tidli-

gere. Richard forlod da skolen for at tjene penge, så lillebroderen kunne 

fortsætte med at gå i skole. ”Han er alligevel også klogere end mig”, 

siger Richard.

Richard er smart. Han har hyret nogle folk til at lave mursten, som han 

sælger videre med så stor fortjeneste, at han indtil nu selv har kunnet 

leve af det, samtidig med at han kan betale for broderens skolegang. 

Men nu er der flere kunder, der ikke kan betale for de leverede mur-

sten. Og hvis han ikke får betalt skolepenge inden næste torsdag, bliver 

broderen smidt ud af skolen. 

Det er hårde betingelser.

Ofte fortæller afrikanerne os, at Kirsten og jeg er for naive. Derfor bliver 

vi snydt. Men jeg tror på Richard og hans historie, så jeg betaler skole-

penge for Richards lillebror, rejsepenge for Richard til Kampala og hjem 

igen, og et beløb til fremstilling af nye mursten.

Richard inviterer Kirsten og mig til at besøge sig i landsbyen. Han bor et 

stykke udenfor byen Masaka, der igen ligger 125 km fra Kampala.

”Fra Masaka kører I imod Misonvu, og her kan I spørge en eller anden 

efter Kiryassona Secondary School, hvor min bror går i skole. Her vil de 

kunne fortælle jer, hvor min landsby, Kyankoole, ligger”.
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”Det er udelukkende din skyld, at vi overlevede borgerkrigen”, siger 

Stanley kærligt til sin kone. ”Det gjorde vi, fordi du kendte alle de spise-

lige og helbredende planter”.

Ada og Stanley har mærket følgerne af Amins diktatur og efterfølgende 

kampe. 

Vi besøger Ada Jeesi og Stanley Nondo, der bor smukt men lidt øde på 

en bakketop omgivet af deres ca. 100 tønder land, der mest består af 

skov. De bor i Luwero Triangle, ca. 50 km nord for Kampala. 

Her udkæmpedes de hårdeste kampe mellem Obote og oprørslederen, 

nuværende præsident Yoweri Museveni, i første halvdel af firserne. 

Langs vejene lå der her længe efter borgerkrigen rækker af kranier.

Halvandet år inden borgerkrigen sluttede i januar 1986 med Yoweri 

Musevenis overtagelse af magten, måtte Ada og Stanley, som dengang 

var midt i 70erne, flygte ind i skoven på grund af talrige røveriske over-

fald på dem og deres hus.

Nogen tid efter at borgerkrigen var slut, så en af mændene fra lands-

byen Stanley liste over en sti i skoven. Landsbyens beboere troede, at 

Stanley for længst var død. 

Der blev naturligvis stor jubel, da de også fandt Ada og kunne fortælle 

dem begge, at borgerkrigen for længst var slut.

Da Ada og Stanley kom tilbage til deres solidt byggede murstenshus, var 

næsten alt ribbet fra huset. Dørene og taget var fjernet. Selv jernspros-

serne omkring vinduerne var røvet. Huset var simpelthen tomt. Alt ind-

boet var væk. Naturligvis var også alt kvæget stjålet. Så de måtte igen i 

deres høje alder i gang med at bygge huset op til dets fordoms storhed 

med solide døre og gode møbler.

De fik også sat styr på haven, der var blevet til busk.

Ada og Stanley kender ikke mere så mange mennesker i landsbyen, som 

de gjorde, da de var yngre. Det ser ud til, at de er lykkelige og har nok i 

sig selv. Kun tanken om, at den ene dør før den anden, er et stort pro-

blem for dem. De har for længst lavet deres cementerede grave i deres 

bananlund.

Deres eneste fælles søn, som de ingen kontakt har med, bor i London. 

Men heldigvis havde Stanley fået en søn, inden han mødte Ada. I øvrigt 

med Adas søster. Denne søn, som Kirstens samarbejdspartner Veronika 

opfatter som lidt tungt begavet, har de meget glæde af. Han er en god 

håndværker og kommer ofte i nogle dage ud fra Kampala og hjælper 

med reparationer på huset.

Da Ada og Stanley for godt et års tid siden besøgte Stanleys søn i Kam-

pala, blev deres hus igen udsat for et røveri. Og igen var døre og alt 

indboet blevet fjernet. Endnu en gang måtte ægteparret foretage en 

genopbygning, selv om de nu er i midten af 80erne.

Vi fik i Ada og Stanleys nydelige stue med de solidt forarbejdede møbler 

serveret kaffe og brød, som Ada havde bagt. 

Ukuelige Ada og Stanley
13. januar 1996
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Stanley beklager sig lidt over, at de på grund af de mange tyverier ikke 

har så mange pyntegenstande og souvenirs, som de har haft tidligere. 

Stanley, der er uddannet dyrlæge, blev i 60-erne den første bestyrer af 

det dansk-støttede mejeri i Entebbe. Da vi flyttede til Uganda i 1992 var 

det i øvrigt det eneste sted, hvor vi kunne købe ost, som tilmed var lavet 

efter dansk opskrift.

Inden Stanley begyndte på mejeriet i Entebbe, var han på et meget vel-

lykket studiebesøg i Danmark, hvorfra han hjembragte en del souvenirs. 

Alle disse souvenirs blev røvet sammen med alt det andet, fortæller han.

Siden det sidste røveri har Ada og Stanley ikke villet have fremmed 

hjælp i huset. Derfor forestår Stanley nu rengøringen og Ada madlav-

ningen. 

Det er fascinerende at snakke med det gamle ægtepar, der udstråler så 

megen styrke og værdighed og kærlig omsorg for hinanden.

Kirstens samarbejdspartner Veronica, som er Ada og Stanleys niece, er 

en meget myndig kvinde på ca. 50 år. Hun er chef for specialundervis-

ningen i Ugandas Undervisningsministerium. Hun knæler, når hun taler 

med sin tante og onkel. Det er vigtigt både for hende og for onklen og 

tanten at overholde klanens gamle traditioner.

Stanley er meget velorienteret om verdensbegivenhederne og taler 

et flot engelsk. Han synes nutidens unge er for dårligt opdraget og for 

dovne. 

Stanley har trods sin høje alder lige startet en biavlerforening, og han 

viser stolt sit ”laboratorium” frem med velduftende honning. Men han 

mangler glas og mere arbejdsomme kolleger. Biavlerforeningen, som 

Stanley naturligvis er formand for, har kontor nede i landsbyen.

Det er vanskeligt for en almindelig taxa at køre de godt tre km fra den 

befærdede vej ind til Ada og Stanleys hus. Kun en fire-hjuls trukken bil 

som vores kan rimelig let forcere den sidste del af vejen op til huset.

Normalt har Ada og Stanley da også taget en bodaboda (en cykeltaxa), 

når de har skullet ned til landsbyen. Men det er den frodige og livlige 

Ada ikke længere i stand til. Hvorimod den slanke, men ikke så adræte 

Stanley, endnu kan sidde bag på en cykeltaxa uden at falde af.

Inden vi tager afsked, går vi en sidste tur rundt i den flot anlagte have 

med den storslåede udsigt over Luwero- trianglen, mens Ada og Stan-

ley tilkaster hinanden kærlige blikke, og en af dem siger: ”Vi har haft 

et godt liv”. Ada og Stanleys hjem ånder fred og stor harmoni. Vi tog 

meget opløftede og berigede derfra

PS! Efter besøget hos Ada og Stanley fik vi hurtigt samlet en del danske 

ting fra vores hus på Tank Hill i Kampala, som Veronica tog med til Ada 

og Stanley, da hun senere besøgte dem.

Adda og Stanley døde lige efter hinanden nogle år senere. De fik således 

deres ønske om at leve næsten lige længe opfyldt. 
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Klokken 10 var der kun mødt fem personer op i en af de anglikanske kir-

ker i Kampala. Det var det tidspunkt, vi var blevet inviteret til brylluppet 

mellem Kirstens bogholder Ruth og hendes kommende mand. 

Brudgommen er sundhedsassistent og har sin egen sundhedsklinik i 

Rakai distrikt.

Et svingende kor havde taget opstilling på forhøjningen ved alteret og 

var godt i gang med at underholde os, der er kommet til tiden.

I den anden ende af kirken går nogle arbejdsmænd og reparerer den 

noget primitive trækirke, hvis cementgulv har dybe revner. Nogle ste-

der kan vi se jorden under revnerne.

Taget er lavet af blikplader, som efterhånden har fået så store huller, at 

vi kan sidde og se himlen. Hvordan mon det vil være at sidde i kirken, 

når det styrtregner? Det larmer tilmed infamt med regn på et bliktag. 

Ved 11-tiden ankommer præsten, ulastelig klædt i sidste skrig: En dob-

beltradet jakke og et prangende slips. Præsten er synligt sur over, at 

brudeparret ikke har vist sig endnu. Ved 11.30-tiden ankommer ca. 100 

gæster, som uden sure miner sætter sig på de primitive smalle træbæn-

ke uden ryglæn.

Blandt damerne er der en del, der bærer hatte så fine, som var de med 

til et engelsk Derby-løb. Kun præsten virker fortsat utålmodig efter at 

komme i gang med vielsen. 

Koret er i mellemtiden holdt op med at underholde os. Der må snart 

ske noget. Vi var jo inviteret til selve bryllupsceremonien kl. 10.00 og til 

en reception efter brylluppet kl. 12.00.

Et par minutter i 12 begynder en del af kvinderne med høje råb og skrig 

at gøre opmærksom på, at bruden nærmer sig kirken. Det føles, som 

om det skrøbelige bliktag på kirken kan falde ned over os når som helst. 

Og ind kommer bruden, så flot klædt som en rigtig prinsesse til et bryl-

lup i Monte Carlo. Brudgommen følger genert efter, ledsaget af sin bru-

desvend. De to herrer er iført sidste skrig af et toradet jakkesæt. 

Der bliver hvisket om, at grunden til forsinkelsen er, at bruden ikke 

kunne finde brudesløret, og at det var vanskeligt at få brudebuketten 

bundet færdig.

Præsten, der i hver anden sætning enten siger ”Praise the Lord” eller 

”Halleluya”, begynder med at skælde især brudgommen ud, fordi bru-

den er kommet så sent.

Temaet med at komme sent prædiker præsten en del over, og han får 

indføjet, at han skal have mindst 100.000 Ushs ( = ca. 600 kr.) ekstra, 

fordi han har måttet vente så længe med at vie dem.

Vi forstår, at der i kirken mest kommer mennesker, der er frelste (sa-

ved). At brudeparret mest er gift med Gud og først derefter med hinan-

Et anglikansk og et katolsk bryllup i Uganda
11. marts 1996
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den, og at manden er familiens overhoved, som kvinden skal adlyde i 

et og alt. Det har vi på fornemmelsen, at Ruth ikke vil efterleve. Hun er 

kvikkere end brudgommen og dobbelt så stor og tyk.

I weekenden efter brylluppet i den anglikanske kirke var vi inviteret til et 

andet bryllup. Denne gang i den katolske kirke i Mbale, 250 km sydøst 

for Kampala.

En af Kirstens nærmeste medarbejdere, Martin, skulle giftes. Hans bror 

blev ordineret som katolsk præst sidste år. En begivenhed, vi også del-

tog i, og som i øvrigt kom til at koste Martin det meste af en årsløn.

Broderen, som nu er præst, mente, at Martin og hans kone Immaculate 

var nødt til at blive viet i en kirke. Det traditionelle bryllup var ikke læn-

gere tilstrækkeligt, nu der var en præst i familien! 

Martin var i øvrigt godt sur under hele vielsen og ikke mindst under den 

efterfølgende reception. Han synes, det er helt unødvendigt at bruge 

så mange penge på et bryllup. Ikke mindst når det indtil nu er gået fint 

med at være traditionelt gift. Men selv Martin må indordne sig under 

familiens ønsker.

Fredag eftermiddag blev Martins brudehabit leveret til os på Tank Hill i 

Kampala. Martin har indtil denne dag aldrig ejet et ”moderne” sæt tøj 

med tilhørende slips. 

Skrædderen havde ikke nået at få habitten færdig, inden Martin drog til 

Mbale dagen før brylluppet.

Der opstod et kritisk øjeblik i kirken nogle minutter inden vielsen. Kir-

sten var pludselig usikker med hensyn til, om vi nu også havde fået Mar-

tins tøj med. 

Det viste sig heldigvis, at en af de personer, vi havde med i bilen, for en 

sikkerheds skyld havde anbragt brudehabitten i sin taske. 

Martin var nødt til at skifte tøj, så også denne vielse blev forsinket. Men 

dog ikke så meget, som ved det anglikanske bryllup, vi deltog i for en 

uge siden.

Selvom den katolske kirke, i alle tilfælde i Uganda, lægger klart vægt 

på mandens, in casu Martins, ledelse af ægteskabet, synes kvinderne 

dog – måske gennem jomfru Marias gode eksempel - at have en værdig 

plads i ægteskabet.

Selvom Martin er en af de øverste chefer i Undervisningsministeriet, er 

der heller ikke i dette ægteskab tvivl om, hvem der bestemmer. Hans 

kone, Immaculate, har styr på familien, inklusive Martin.

PS! Til trods for, at Ruths mand var ”frelst” viste det sig, at han havde 

flere elskerinder.

Ruth er en stærk kone, så hun smed ham kort tid efter brylluppet ud og 

forlangte skilsmisse.

Martin og Immaculate er forsat lykkelig gift, og måske endnu mere 

glade for hinanden end de fleste af de andre afrikanske ægtepar, vi har 

mødt. De havde inden kirkebrylluppet tre børn. To læser i dag til præst 

og en vil være nonne, så det er måske godt nok, at forældrene er blevet 

viet i en kirke.
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Mens hvide fortrinsvis muntrer sig med at kaste sig i Det indiske Ocean 

eller ligge i solen eller under palmerne, samler de sorte sig i grupper på 

steder, hvor solen ikke kan nå dem. Her drikker mændene øl og kvin-

derne Fanta.

Gudskelov bor der også kenyanere på dette firestjernede Safari Beach 

Hotel, der ligger 35 km syd for Mombasa. 

Enkelte hvide mænd forsøger at lære deres sorte koner eller elskerin-

der at svømme i swimmingpoolen. Det synes at være umuligt. De fleste 

sorte kvinder finder et klart ubehag ved skulle lære at svømme.

Vi havde ikke planlagt denne 12 dages tur til Det Indiske Ocean i de-

taljer.

Vi havde heller ikke planlagt at se på huse eller lejligheder, men vi kun-

ne som sædvanligt ikke dy os for, da vi gik en tur i den gamle bydel i 

Mombasa, at undersøge udbudet af lejligheder med udsigt til havnen 

og oceanet.

Vi faldt for en lille lejlighed på 70 m2 med en uovertruffen terrasse, der 

ligger som en mole ud i havnen. Da ejeren ikke var hjemme, aftalte vi, 

at vi skulle komme tilbage dagen efter. 

Ejeren af lejligheden, Mr. Sharif, er en prominent muslim, der har så 

store hørevanskeligheder, at han næsten ikke kan høre noget overhove-

det. Han har tjent Kenya som embedsmand i mere end 35 år.

Vi havde egentlig opgivet at leje lejligheden, da vi fortsat syntes, den var 

for lille. Men på vej ud, mente Kirsten, at vi skulle se den igen.

Det endte med, at vi blev enige om, at hvis vi kunne bygge en gæstefløj 

med køkken i forbindelse med terrassen, ville vi få plads nok. Men vi 

ville lige tænke det igennem endnu en gang..

Vi vågnede tidligt næste dag og var begge rede til at tage til Mombasa 

med hotellets bus med afgang fra hotellet kl. 07.30. 

Vi var også parate til at leje lejligheden på visse betingelser, som vi 

hurtigt fik skrevet ned. Betingelserne blev accepteret og rummene målt 

op.

Vi aftalte med Mr. Sharif, at vi ville komme igen i maj sammen med en 

arkitekt, vores gode ven Hans Jørgensen. På det tidspunkt kunne vi så 

sætte nogle af de ombygninger i gang, som vi gerne ville have foretaget.

Lejligheden ligger i Old Port, Mombasa, ca. 500 m fra Fort Jesus og 400 

m fra Mombasa Club.

Ved Det Indiske Ocean
18. april 1996
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Det er ved at være sen eftermiddag. Solen er ved at gå ned. De fleste 

gæster på hotellet har bevæget sig fra deres solsenge under palmerne 

op til swimmingpoolen. Temperaturen er faldet til noget under 30˚ C, 

og det er blevet sundowner-tid. 

Stort set alle gæsterne er endnu i badedragt. De kvinder, der har ligget 

topløs, har dog taget deres toppe på. 

Det undrer mig altid, at kvinder fra vestlige lande kan være så taktløse, 

at de optræder topløse på et sted, der fortrinsvis er beboet af muslimer.

En arabisk klædt mand med flot hvidt skæg kommer forbi fulgt af fire 

tilhyllede muslimske kvinder, som sikkert er hans koner. Manden smi-

der hurtigt sin hvide kjortel og står i badebukser. Han kaster sig ud i 

bølgerne, mens de fire tilhyllede kvinder ser beundrende til. 

Efterhånden tager de arabiske kvinder nogle lag tøj af, men ikke sløret 

og de inderste gevandter. Kun anklerne kommer til syne.

De fire kvinder bevæger sig elegant, og stort set alle mændene på ho-

tellet er ved at vride hovedet af led for at få et glimt af de fire gratier, 

der viser så smukke ankler.

Senere og klædt i sin arabiske kjortel går herren med det fine hvide 

skæg sammen med sine fire festklædte kvinder ind til middagen - sam-

men med alle vi andre, der også har skriftet tøj til middagen.

En anden episode udspandt sig i aftes efter mørkets frembrud, hvor 

jeg fik øje på to 90 årige hvide mennesker, der sneg sig ned til stranden 

lettere opstemte og med hinanden i hånden. Hotellets direktion anbe-

faler, at vi ikke går i vandet efter mørkets frembrud!

De lignede et ungt par, der var ude på sjov. Da de en times tid senere 

kom tilbage, så ikke mindst manden noget medtaget ud. Han var måske 

også over 95!

PS! Vi fandt senere ud af, at vi alligevel ikke ville have lejligheden i 

Mombasa. Så vi takkede ejeren af lejligheden, Mr. Sarif, med en vedlagt 

check.

Det kunne selvfølgelig have været smart at have haft et ”pied-a-terre” i 

Mombasa ved Det Indiske Ocean. Men, men, men. Det er for meget, når 

vi har hus og sommerhus i Danmark.
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Vores havemand Opio optræder ofte i min dagbog. Opio har altid været 

en gåde for os, så forskellig fra mange andre afrikanere, vi kender og 

har kendt.

19. december 1993

Opio, som både er vagtmand og havemand, kunne forleden fortælle, 

at hans kone nu havde fået barn nummer fire. Hun bor for øjeblikket 

hjemme i landsbyen. Den ligger i det nordøstlige hjørne af Uganda i 

Karamoja, hvor indbyggerne er nomader, og hvor det vigtigste klæde-

stykke hos de unge mænd er en riffel, en maskinpistol eller et andet 

skydevåben. Sjældnere den traditionelle bue og pil.

Opio kom som sædvanligt tumlende lidt søvndrukken ud af den lille lej-

lighed, han har i vores ”Boys Quarter”. 

Det første Opio foretager sig om morgenen er at gå ned i haven og tage 

en slurk vand fra haveslangen, kaste lidt vand omkring munden og lidt 

på fødderne. Det sidste ikke over ankelhøjde. Den bruser med varmt og 

koldt vand, som Opio har i sin lille lejlighed, benytter han kun lejligheds-

vis, når vores hushjælp Esther ”tvinger” ham til at tage et bad. 

Opio er ikke meget optaget af sit udseende. 

Vi forsøger at købe noget fornuftigt tøj til ham, men i løbet af nogle få 

dage ser det ud som om han ikke har haft det af.

Nogle gange giver vi ham penge til at købe noget tøj for i byen, og hver 

gang kommer han tilbage med en figursyet frakke, der til forveksling lig-

ner den min moster Jenny eller for den sags skyld min mor brugte. Men 

med den forskel, at han køber dem for små, så de stumper på ærmerne 

og sidder meget stramt. 

Jeg kan lige så godt indrømme, at en af de væsentligste grunde til, at 

vi fortsat anvender en hel del tid og energi på at klæde Opio ordentlig 

på, er, at vore børn i Danmark kommer herned til jul. Hvad vil de ikke 

tænke, når de ser Opio gå elendigt klædt. 

Men ligegyldig hvor meget tøj vi udstyrer Opio med, så synes vi, at han 

ser Herrens ud i det et par dage senere.

Opio vil gerne have mange børn. Vi antydede, at fire børn vel var nok 

for ham. For skønt Opio får en relativ god løn hos os, vil det blive dyrt 

for ham at skulle betale skolepenge for fire børn. 

Det tænkte Opio så lidt over, men han kunne ikke finde andet svar end, 

at ”God gives”.

Opio er det, vi på jysk ville kalde solid. Han er desuden høj og velbygget. 

Opio har ikke rigtig styr på det med klokken, men nok på tiden. Han står 

op med solen, og han holder en flere timers siesta, mens stolen står 

Vores havemand Opio
30. april 1996



185

højest på himlen. Sidst på eftermiddagen kører han trillebøren frem for 

at samle det ukrudt op, han har revet sammen om formiddagen.

Opio ved ikke meget om havearbejde, men hvor skulle han også vide 

det fra, når han er vokset op i et område, hvor det vigtigste er at få 

enkelte afgrøder til at vokse. Han synes alligevel at nyde den daglige 

aftentur rundt i haven, som Kirsten og jeg foretager sammen med ham, 

og hvor især Kirsten fortæller ham, hvor blomsterne skal stå, og hvad 

der skal beskæres.

Opio skal hjem til Karamoja i januar, og han gør meget ud af, at vi skal 

forstå, at han er nødt til at blive hjemme i mindst en måned, så han kan 

få sin hytte bygget op igen. Den er for nylig blevet brændt ned til grun-

den af fjendtlige krigere (warriors).

2. april 1995

Opio er virkelig uudgrundelig. Hans kone Akello kom i går for at besøge 

ham sammen med deres førstefødte. De har to børn under 18 måne-

der, og Akello selv er næppe over 20 år. 

Akello stammer ligesom Opio fra nomadeområdet Karamodja i det 

nordøstlige Uganda. Men i modsætning til Opio kan Akello ikke et ord 

engelsk.

Akello er først og fremmest kommet for at overbevise Opio om, at han 

nu bør få sig en kone nr. to, og at hun i øvrigt kender en, som hun synes, 

han skal gifte sig med. Det viser sig, at Opio kender denne kvinde af 

navn, men han har aldrig mødt hende. 

Vores husassistent Esther kan efter dagens rådslagning mellem Akello 

og Opio fortælle os, at Opio er indforstået med ubeset at gifte sig med 

den foreslåede pige.

Akello har virkelig sat meget ind på at få snakket med Opio. Der er ca 

500 km fra Karamoja til Kampala, og turen tager mindst et par dage. 

Det har været nødvendigt for Opio at låne penge af os til den dyre rejse, 

som hun har foretaget i små minibusser.

Akellos besøg med forhandlinger om Opios andet ægteskab kommer til 

at vare 24 timer.

Opio er protestant og Akello katolik, men det synes ikke at være en hin-

dring for, at Opio tager sig kone nr. to. 

At Opio i forvejen har vanskeligt ved at klare sig for den rimelig gode 

løn, han får, synes ikke at have indgået i overvejelserne.

30. april 1996

Opio er i den senere tid ofte kommet sent på arbejde. Han forlader også 

ofte havearbejdet i utide, men han har altid en god undskyldning. 
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Opio ved, at vi ved, at han ofte ikke taler sandt. Ofte har vi fået os en 

god latter over hans påfund og historier.

Kirsten har altid syntes, at det er meget trygt at have Opio som vagt-

mand.

I det sidste års tid er der oftere og oftere blevet stjålet benzin, værktøj 

og andet fra de biler, vi har haft stående på grunden. Vi har afskediget 

et par nattevagtmænd, som vi har mistænkt for tyverierne. Vi var sikre 

på, at det ikke kunne være Opio.

Men i dag har vi desværre konstateret, at det kun kan være Opio, der er 

tyven. Kirsten ringede til mig i Kenya, fordi hun nu var helt sikker på, at 

det var Opio, der havde taget en hel del ting fra køkkenet.

Herefter er det gået meget stærkt. Vores hushjælp Olive så oppe fra 

terrassen, at en af bilerne i gården bevægede sig. 

Olive lagde sig ned på terrassegulvet, hvorfra hun så Opio fjerne en høj-

taler fra en af bilerne. 

Mens Opio tog et bad, lykkedes det Olive at få fat i højtaleren, som Opio 

havde gemt i vagthuset. Opio forsøgte truende at få Olive til at aflevere 

sin ”pakke”, som han kaldte den. 

Det er utrolig fint og modigt, at Olive har turdet udspionere Opio, som 

vi nu har bevis for er den, der har stjålet de ting, der i den senere tid er 

forsvundet for os. Det er rart at vide, hvem tyven er, så vi ikke kommer 

til at mistænke andre. 

Jeg beder Kirsten vente med at tage et opgør med Opio, indtil jeg kom-

mer tilbage til Kampala. Ellers vil han måske blive voldelig. 

Kirsten valgte dog næste morgen at konfrontere Opio med tyveriet. 

Hvorefter hun klogt nok ringede til politiet, som dog ikke kom. De und-

skyldte sig med, at de ikke havde en bil til rådighed. 

Da en af Kirstens chauffører kom kl. syv næste morgen for at hente en 

projektbil, der var parkeret på vores grund, aftalte Kirsten med ham, 

at han skulle lade som om, han som sædvanligt kørte ind til Undervis-

ningsministeriet, mens han i virkeligheden kørte ned for at hente en 

politibetjent på Kansanga politistation. 

Opio blev arresteret, og bastet og bundet blev han anbragt bag i vores 

Pajero.

På vejen ud af lågen råbte Opio til en af dem, der på grund af postyret 

havde samlet sig uden for vores låge, at de ting han havde stjålet, og 

som han havde lagt i vagthuset, skulle gemmes væk. Han vidste ikke, at 

politibetjenten talte samme sprog som Opio, nemlig Luo.

Under ransagningen fandt politiet en del af de ting, Opio igennem læn-

gere tid havde stjålet fra os.
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Politiet fandt ud af, at Opio har været soldat i Amins hær, og at han fra 

den tid stadig havde et skydevåben i huset!

Kirsten, der naturligvis behandlede sagen fattet og professionelt, an-

satte allerede samme dag et vagtselskab i døgnets 24 timer. Så nu har vi 

igen fået vagter med rigtige geværer og ikke bare med bue og pil.

Selvom vi indtil nu har kunnet undgå at involvere politiet i tyverier i 

vores huse i Afrika, har vi af hensyn til vores, og ikke mindst Olives sik-

kerhed, ment, at en politianmeldelse denne gang var nødvendig. 

Opio er noget af en fantast, som ikke mindst Kirsten vil komme til at 

savne.

PS! Vi syntes naturligvis, det var synd for Opio, at han måtte i fængsel. 

Afrikanske fængsler er ikke nogen oplevelse. Vi fik dog at vide, at Opios 

ophold i fængslet blev kortvarig.

Vi har aldrig set Opio siden.
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Da Kirsten og jeg ankom sammen med vores anden hushjælp, Esther, 

var man lige begyndt at grave graven ca. fem meter fra forældrenes hus. 

For to dage siden døde Olives ”mand”. 

Olive har været vores hushjælp i tre år. 

Olive tog i forgårs hjem til Stevens familie dagen efter dødsfaldet og en 

dag før begravelsen. Hun havde fået stillet en bil til rådighed fra Stevens 

arbejdsplads, Sheraton Hotel, for at kunne køre den døde Steven til for-

ældrenes hus. Steven havde i flere år arbejdet i vaskeriet på Sheraton.

Inden vi nåede frem til landsbyen, Kaihara, hvor begravelsen skulle 

finde sted, blev vi overhalet af den 15 personers minibus, som nogle af 

Stevens arbejdskammerater og venner havde lejet i Kampala. 

Vi fulgte efter i vores Pajero, selv om jeg var lidt betænkelig ved at skulle 

køre så hurtigt, da vejen var utrolig dårlig de sidste 150 km.

Der er ca. 350 km fra Kampala til Kaihara, som ligger i nærheden af Fort 

Portal i Vestuganda. 

Esther, Kirsten og jeg blev anbragt på en af de få bænke, der var stillet 

op under en af flygtningehjælpens blå presenninger. Dem er der mange 

af heromkring på grund af de mange jordskælv, der finder sted i områ-

det omkring Fort Portal, og som er skyld i, at mange huse falder sam-

men, så folk må bo i flygtningehjælpens blå telte. 

 Flygtningehjælpen må have besluttet at se gennem fingre med, hvad 

disse presenninger anvendes til, når bare de gør nytte. Det er dog nok 

at gå lige til stregen, når de, som jeg ofte har set, bliver anvendt som 

tag over de lokale barer. 

Da vi ankom kl. 13, fik man pludselig travlt med at blande sten og ce-

ment, hugge grene af til afstivning af graven og få låget til kisten gjort 

færdigt.

Olive har ikke været lovformeligt gift med Steven, end ikke ved et tradi-

tionelt bryllup. Hver gang Esther eller vi har bragt spørgsmålet på bane, 

har Olive svaret, at hun nok troede, at Steven snart ville præsentere 

hende for sine forældre. Inden det var sket, kunne de ikke blive traditio-

nelt gift og da slet ikke i en kirke.

Jeg sidder og tænker på, hvor synd det er for Olive, at hun ikke tidligere 

er blevet præsenteret for Stevens forældre, men først ser dem ved hans 

begravelse. 

Olive blev først præsenteret
for Stevens familie ved hans begravelse
14. december 1996
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At Steven tidligere har været gift med en kvinde, der i dag er dukket op 

med en fælles datter, der er et år ældre end Olives og Stevens otteårige 

forhold, gør vel heller ikke Olives situation nemmere. 

Men på denne ene dag oplever jeg, at Olive får lov at spille ægtehustru-

ens rolle i svigerfamiliens hus. Olive får efter traditionen næppe mere 

med denne familie at gøre. Olive har en søn på ni år, som Steven ikke er 

far til. Hun har ingen børn med Steven.

Der kommer mange mennesker til begravelsen. Flere hundrede kom-

mer enten gående eller cyklende. Kvinderne kommer skrigende eller 

jamrende og kaster sig på gulvet foran kisten inde i huset. 

Larmen bliver endnu større, da kistelåget bliver sømmet til, og kontak-

ten med den døde uigenkaldelig er forbi.

Kisten bliver ført ud af huset og stillet på et sofabord, der sammen med 

de par bænke, hvor vi sidder, tilsyneladende er de eneste møbler, huset 

ejer. Alle andre sidder i græsset.

Præsten ifører sig sit medbragte ornat, og han forsøger at gennemføre 

det katolske begravelsesritual, men har vanskeligt ved at overdøve de 

sidst ankomne kvinders jamren.

Vi er i bogstaveligste forstand vidne til, hvordan den gamle overtro, 

hvor kvinderne med deres skrig forsøger at jage de onde ånder bort, 

støder mod den katolske kirkes tro.

Den katolske ceremoni får lidt efter lidt overtaget, og Steven bliver 

stedt til hvile i graven, mens præsten stænker vievand over kisten med 

en plastik remouladeflaske som dem pølsemændene i Danmark bruger, 

når de serveret pølser med brød. Mens vi alle samtidig defilerer forbi og 

kaster enkelte blomster på kisten.

Mens det beløb, der er samlet ind til den katolske kirke, bliver talt op, 

sætter et Herrens tordenvejr og en syndflod af regn ind. Et rigtig tropisk 

uvejr.

Også vi, der sidder under flygtningehjælpens blå presenning, bliver 

gennemblødte.

Kirsten og jeg beslutter, da det er blevet mørkt, at vi ikke samme dag vil 

køre de ca. 350 km tilbage til Kampala i det dårlige vejr og på de dårlige 

veje. Desuden går en del af vejen gennem regnskov, og der er fortsat 

mange overfald på denne strækning, når det er mørkt.

Vi vil overnatte på Hotel Mountains of the Moon i Fort Portal.
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Esther derimod tager hjem sammen med den gruppe unge mennesker, 

der har lejet en minibus. Vi indskærper hende, at hun endelig må få de 

unge mennesker til at køre forsigtigt, nu det er begyndt at regne, og 

jordvejen er meget glat.

Mens Kirsten og jeg ved 20-tiden sidder og spiser et usædvanligt dårligt 

måltid mad, en gammel høne, der hverken er til at stikke eller skære i, 

på Hotel Mountains of the Moon, kommer Esther lettere chokeret og 

noget forslået ind på hotellet.

Kort efter, at de unge mennesker var påbegyndt turen til Kampala, var 

minibussen rullet rundt flere gange. Chaufføren havde forsøgt at undgå 

et sammenstød med en modgående bil, der havde holdt sig på midten 

af den smalle vej.

De sodavandsflasker, de havde haft med til begravelsen, blev slået i 

stykker, da bilen rullede rundt, så flere af passagererne fik ekstra flæn-

ger på ansigt, arme, ben og krop.

Ifølge Esther standsede en modgående taxa, men kun fordi chaufføren 

troede, at passagererne i den forulykkede bil var døde, så han kunne 

røve det, der var i bilen. Da chaufføren så, at folk begyndte at røre på 

sig, kørte han videre - uden at hjælpe.

Der var heldigvis en læge i minibussen, der kunne give førstehjælp til de 

mest ilde tilredte passagerer. 

Herefter blev alle i den bil fra Hotel Sheraton, der dagen i forvejen hav-

de bragt Olive og den døde Steven til landsbyen, dirigeret til Fort Portal 

Hospital.

Passagererne havde været helt hysteriske med ikke at få blod på sig fra 

de andre tilskadekomne. Frygten for AIDS er utrolig stor i Uganda. 

Efter behandlingen på hospitalet tog de, der kunne udskrives, med 

Sheraton-bussen til Kampala. Men Esther skulle ikke nyde noget. Vi får 

hende givet lidt at spise og installeret på Hotel Mountains of the Moon.

Man ved aldrig, hvordan en safari ender, siger man ofte i Afrika. Eller 

som Esther sagde: ”Der er et afrikansk ordsprog, der siger, at man skal 

tage hjem sammen med dem, man tog ud med”. Det gjorde vi så. Dagen 

efter tog Olive, Esther og vi hjem sammen. 

PS! Den officielle dødsårsag var, at Steven havde dårlig mave. Men 

sandsynligvis var den rigtige dødsårsag, at han havde AIDS.

Olive døde seks år senere af AIDS.



Farvestrålende små stole sælges langs vejen 
mellem Kampala og Masaka i Uganda
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Julen blev fejret i Kachina Bush Camp, der ligger i den smukke og tilsy-

neladende fredelige Lake Mburu National Park. Med enestående udsigt 

over tre søer, i rummelige telte med WC og bad. Og en trestjernet betje-

ning. Hvor kunne vi finde et mere ideelt sted at fejre julen?

De to store kvælerslager, der boede på i campen, skulle vi tilsyneladen-

de ikke være bange for. 

Vi burde derimod ikke være gået de 500 m ned til søen uden at have 

bevæbnet vagt med. Vi kunne let have mødt flodheste, som kan være 

meget farlige. Vi kunne også have mødt bøfler, som måske er Afrikas 

farligste dyr.

Mens vi gik ned til søen ad en tiltrådt sti blev vi helt berusede af fiskeør-

nes skrig, som for mig er Afrika, og af flodhestenes prusten. 

Flokke af impalaer, vandbukke, vildsvin og perlehøns defilerede i en 

jævn strøm forbi vores telts veranda.

Lejrbålet blev tændt og holdt de få myg, der var, på afstand, og fuldmå-

nen fik denne juleaften dette fortryllende sceneri til at virke stærkere. 

Efter julen kørte vi til Ugandas største nationalpark, Queen Elizabeth 

Parken, der dækker over 20.000 km2 , og altså er på størrelse med det 

halve af Danmark. 

Ligegyldigt hvor vi befinder os i Queen Elizabeth Parken, kan vi se 

Rwenzori-bjergene. Og i klart vejr kan vi se de smukke snedækkede 

bjergtoppe.

Vi sejler på den kanal, der forbinder Lake Albert med Lake George. Der 

er hundredvis af flodheste. Det er i øvrigt langt den største bestand af 

flodheste i Østafrika.

Vi ser mange krokodiller, der soler sig på bredden, og som glider apatisk 

ned i vandet, når vi nærmer os.

Men først og fremmest ser vi på sejlturen i kanalen et overflødigheds-

horn af de mest eksotiske svømmefugle.

Under borgerkrigene i Uganda op til 1986 forsvandt en meget stor del 

af vildtbestanden fra Queen Elizabeth Parken til Zaire ( Den Demokrati-

ske Republik Congo). Borgerkrigene gav frit løb for krybskytteri.

Selvom New Vision forleden skrev, at der i den forløbne uge var blevet 

skudt ca. 500 oprørere fra Zaire i Rwenzori-bjergene, virker der roligt i 

selve parken.

Mange dyr er vendt tilbage efter borgerkrigen.

Med hundredevis af elefanter, utallige flodheste og titusinder af hjorte, 

er det igen blevet interessant at besøge Queen Elizabeth Parken

Jul i bushen i Uganda
31. december 1996
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De mange gange, vi har besøgt parken, har vi kun set enkelte løver. Vi 

har til gengæld set rigtig mange løver i de kenyanske dyrereservater.

Da vi har gæster med fra Danmark, vil vi gerne vise dem løver. Vi entre-

rer med den eneste kvindelige ranger, Uganda har. Hun viste det danske 

prinsepar (Alexandra og Joachim) parken, da de besøgte den i februar 

i år. 

Pamela er kendt for at kunne finde løver. Kirsten har et fint forhold til 

direktøren på Mweja Lodge, hvor vi bor, så vi er sikre på, at Pamela vil 

gøre sit bedste.

Efter at have kørt ca. 30 km, hvor vi har set store flokke af elefanter og 

bøfler, beder Pamela mig sætte farten yderligere ned. 

Vi standser helt, da vi ser en stor flok gazeller i et smukt savanneom-

råde. De står stille som støtter og ser i samme retning. 

Her må der være løver, mener Pamela. Hun står som en anden feltmar-

skal op på et stort termitbo og får med besvær indstillet vores gode 

kikkert. 

Da en flok gribbe slår sig ned i området, er hun næsten sikker på, at vi 

nok skal få løver at se.

Der kommer et par andre biler med turister, og Pamela fortæller chauf-

førerne i disse biler, som sandt er, at vi ikke har set løver. Så de to biler 

kører videre. 

Da de er uden for synsvidde, beder hun mig om at køre uden for vejen 

hen over savannen mod det sted, hvor hun tror, der er løver. 

Det er ikke tilladt at køre udenfor vejene. Bliver det meldt, skal der nor-

malt betales en temmelig stor bøde for forseelsen! Det er rimeligt nok, 

men vi ville gerne vise vore venner bare en enkelt løve.

Pamela har fortalt os, at hun er alenemor. Hendes mand, der også har 

været ranger, blev dræbt af en løve. Det ligger mere og mere i luften, 

at hun vil blive glad for at blive rimelig godt belønnet, hvis det lykkes 

hende at finde løver til os.

Pamelas formodning holder stik. Inde på savannen ligger fire hanløver i 

en gruppe og to hunner ikke langt derfra. Hunnerne har tilsyneladende 

jagtet et bytte, som hannerne har spist.

Et idyllisk syn med solen på vej op og med duggen, der endnu ikke er 

forsvundet.

Målet er nået, og der bliver taget gode billeder til børnebørnene. Og 

Pamela får den belønning, hun har fortjent.
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Vi var samlet på New Stanley Hotel i Nairobi for at stifte et aktieselskab, 

hvis formål skal være at forædle afrikansk te i Kenya.  

Alt for ofte sendes råvarer fra den tredje verden til industrilande til for-

arbejdning og forædling.

Equitea Shareholders møde blev afholdt lørdag den 12. januar 1997. I 

mødet deltog foruden mig en anden dansker fra Uganda, en belgier fra 

Burundi, en englænder fra Rwanda, en canadier med kenyansk stats-

borgerskab og en asiat fra Mombasa i Kenya. Tre af disse personer har 

lang og god erfaring med forædling og salg af te, så vi mente os godt 

dækket ind med ekspertise. Vi oprettede et produktionsselskab, som i 

den forløbne uge er blevet registreret i Kenya. Det blev samtidig beslut-

tet, at aktiehaverne skal udgøre bestyrelsen.

Lipton te begyndte jo også småt. Med én mand, der gik rundt og solgte 

te fra en trillebør. De fleste store selskaber er begyndt i det små!

Det blev planlagt, at vi skal producere 40 ton små teposer og 30 ton 

100 grams pakker om året. Alt vakuumpakket så man får den bedste te.

Vi vil forsøge at få fabrikken placeret i et frihandelsområde i nærheden 

af Mombasa, fordi opkøb af te til Europa normalt foregår på teauktio-

ner i Mombasa. Der er to forretningsaktiviteter i projektet. Den første 

er at fremstille den ønskede te og at sælge teen. I første omgang til 

Frankrig, Tyskland og Belgien. Den anden er at lave kontraktpakning 

med ledig kapacitet til store teselskaber.

Vi diskuterede på det stiftende møde Equitea Shareholders struktur, 

budgetter og bygning af en fabrik. Vi vil købe en avanceret teposema-

skine i Italien for 200.000 US$ og en vakuummaskine for 38.000 US$.

Foreløbig tror den afrikanske udviklingsbank så meget på idéen, at den 

låner os 310.000 US$, Kenya Development Bank 360.000 US$. Og Aktie-

haverne har foreløbig indskudt 700.000 US$.

Om projektet vil lykkes afhænger af, om der er det forventede marked 

for kvalitetste. Og om det lykkes at få et udbygget salgsapparat.

Vi er meget spændte på, om Livingstone Tea vil blive en god forretning. 

PS! Det blev ikke nogen god forretning. Den væsentligste årsag var, at vi 

ikke var dygtige nok til at markedsføre teen. Selvom vi havde ansat en 

forventet dygtig sælger, havde vi i løbet af de første to år containere helt 

eller delvis fyldte med te, vi ikke kunne sælge, stående i flere europæiske 

lande og i Japan. Vi fik designet nogle flotte teposer til vores Livingstone 

Tea: ”From the sources of the Nile”, som der stod på pakningerne. Og vi 

fik bygget en flot fabrik nord for Mombasa i et frihandelsområde.

I flere år nød jeg at se de flotte pakninger med Livingstone Tea stå på 

hylderne i mange supermarkeder i Kenya. Men salget herfra var ikke 

nok til at holde driften i gang på fabrikken. Aktiehaverne mistede deres 

indskudte penge.

Et te-eventyr der blev en fiasko
17. januar 1997



Vores barnebarn Sara-Marie og jeg spiser frokost  
på restaurant Tamarin i Mombasa
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”Trettende marts, Natanael. Det er forår” er de første to sætninger i 

Martin A. Hansens bog ”Løgneren”.

Når jeg tager bogen frem netop den 13. marts, er det ikke så meget for 

at genopleve de forskellige temaer i bogen, f.eks. temaet om lykke- con-

tra pligtmennesket, som for at opleve den meget sansede beskrivelse 

af foråret i Danmark: 

”Men nu er det Alvor med foråret, da bliver der en Masse Ulejlighed 

her på Sandø. Verden er et flyvesand, Sandet binder vort Øje. Foråret 

er lutter ulejlighed”.

Så længes jeg her i Afrika specielt meget efter det danske forår. Efter at 

se erantis, følfod, bellis og andre tidlige blomster. Fornemme tørvemo-

sens, græssets og skovens skarpe forårslugt. Og at nyde de sarte marts 

farver.

Jeg går i tankerne ned til Buderupholm-skoven i den nordlige del af Rold 

Skov, hvor Kirsten og jeg gik, da vi blev gift for nu 37 år siden. Vi ledte i 

den kridtholdige jord efter de første blå anemoner. 

Vi er kommet tilbage til dette sted, da børnene var små. Senere da de 

blev større og endelig også sammen med børnebørnene. 

Jeg tænker ofte med glæde på de ture, jeg gik i Rold Skov, når jeg kom 

hjem fra arbejdet i Hobro, mens vi boede i Arden. Og på de lange ture, 

jeg gik i Rold Skov i weekenderne.

Når man rejser ud i verden, vil man et eller andet sted altid længes 

tilbage til sine rødder. Jeg har forsøgt at bevare min tilknytning til Rold 

Skov, Mariager Fjord og Himmerland, både til naturen og til mennesker 

jeg kender. 

Når jeg drømmer mig tilbage til Danmark, tænker jeg oftest på Linden-

borg å, der udspringer på min gamle ven, nu afdøde Alfred Bøghs mar-

ker i Nysum, og som løber langs Rold Vestskov og ind i Gravlev-dalen og 

ned forbi Buderupholm gods. Og jeg tænker på Mariager Fjord. Det er 

helt enestående smukke naturområder, som ikke findes dejligere noget 

steds i verden.

Danes Worldwide lavede for nylig en undersøgelse, som viser, at jo læn-

gere tid danskere bor udenfor landets grænser, jo mere danske føler de 

sig. De føler sig mere danske, end da de boede i Danmark. 

Det oplever jeg også. Danskheden både udfordres og forstærkes i mø-

det med andre kulturer. Jeg tror, det er derfor, at jeg her midt i Afrika 

kan blive grebet af så stærke minder om min hjemegn.

Danmark i tankerne
13. marts 1997
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Måske er det mine meget tidlige og også senere oplevelser af naturen 

omkring Rold Skov, hvorfra jeg føler min verden går, der har bevirket, at 

vi også har søgt intense naturoplevelser i Afrika. Naturoplevelser som 

er lige så store og betydningsfulde for mig som mine naturoplevelser i 

og omkring Rold Skov.

For mig er danskhed forbundet med natur og mennesker, jeg holder af.

Her i foråret sætter jeg mig ofte ud på den øverste terrasse i vores hus 

lørdag og søndag morgen omkring kl. seks, når det første dagslys bryder 

frem. Det gør jeg for at høre områdets mange forskellige fugle vågne. 

Og se på de fantasifulde skyformationer, hvor de rødlige nuancer snart 

udfylder de ”svage” huller i skylaget, der varierer fra hvidt, gråt til sort.

Jeg spejder i horisonten for at se, om der er kornmod eller måske endda 

torden et eller andet sted i det uendelige himmelrum.

Hundene er blevet trætte af at gø, så jeg kan høre de første biler nede 

på den større vej og glæde mig over, at ingen forurening tilsyneladende 

sniger sig op til vores højtliggende hus. En lille kirkeklokke i nærheden 

klemter blødt, men dog en anelse formanende. 

Efter en times tid går jeg ind og vækker Kirsten, der halvt i søvne siger 

”Jeg elsker dig”. Dagen har fået en god begyndelse.
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Vi har gjort os mange overvejelser med hensyn til, hvor vi skal bo, når 

vi går på pension.

Vi har ledt efter en grund, som vi kunne bygge på, eller et hus at bo i i 

Mombasa. Vi har indtil nu forestillet os, at vi vil vende tilbage til Kenya, 

når vores permanente kontrakter med Danida udløber om et års tid. 

Når vi ikke kommer til at bo i Mombasa ved Det Indiske Ocean, skyldes 

det ikke mindst, at vores læge i Kampala, Dick Stockley, har advaret os 

imod det varme klima og den malaria og andre sygdomme, vi vil ud-

sætte os for ved at bo der. Og I er jo ikke så unge længere!

På vej fra Kampala til Nairobi gjorde vi ophold i Naivasha ca. 80 km vest 

for Nairobi.

Vi fortalte Mark Kariuki, som vi kender fra mange besøg på La Belle Inn, 

at vi måske er interesserede i at bo i Naivasha, når vi går på pension. 

Denne gang skal vi ikke forhaste os, som vi gjorde det ved at leje et hus 

i Mombasa, som vi alligevel ikke var parate til at flytte ind i.

Det er ikke vanskeligt at forklare, hvorfor vi overvejer at bo i Naivasha-

området. Første gang vi så ned over Lake Naivasha, fik vi næsten ån-

denød af synet. Vi stod ved kanten af Rift Valley ved den to km dybe 

escarpment (stejl skråning) med udsigt over bunden af Rift Valley, hvor 

masaierne bor med deres kvæg og blandt vilde dyr. Vi så de spredte 

vulkaner med den største af dem, Longonot, lige ud for, hvor vi stod, og 

ud over Lake Naivasha. 

De mennesker, der har oplevet dette syn, vil aldrig glemme det.

La Belle Inn ligger midt i Naivasha by. Hotellet er gammelt og faldefær-

digt, men maden er god. 

Restauranten er kendt for sine krebseretter, der er fint krydrede med 

bl.a. frisk koriander.

Mark Kariuki har fundet nogle huse frem til os, som er til leje, og som 

han synes, vi skulle se på. Men som i Nairobi var der ingen, vi kunne 

tænke os at bo i. Ingen af dem havde grund ned til Lake Naivasha.

Vi faldt derimod for en grund på fem tønder land i et område kaldet 

Green Hill på en bjergskrænt vest for Lake Naivasha.

Dette stykke land har tidligere været en del af Lord Delamere Farm. 

Stedet har udsigt over Lake Naivasha, Aberdere bjergene, escarpment, 

de udslukte vulkaner og Naivasha-søen i hele dens 30 km længde.

Vi mødtes på grunden med Kaj, som sagde, at han var dansk arkitekt. 

Han er en af de tre danske, der bor i dette område, der er ved at blive 

udstykket. 

Green Hill ligger 17 km fra hovedvejen til Nairobi i et område, hvor vi ser 

masaier med deres kvæg. Vi var helt ude i busken.

Sker der overfald eller lignende er beboerne altid i walkie-takie eller te-

lefonforbindelse med hinanden. Og mindst 20 biler vil ved den mindste 

anledning komme drønende. 

Vores afrikanske hus
4. april 1997
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”Og vi har alle våben”, siger Kaj, der selv har fået tre overtænder slået 

ud ved et sammenstød med tre masaier. 

Vi har vanskeligt ved at forestille os, at vi skulle have et våben liggende 

under sengen!

”Men sikkerheden bliver bedre dag for dag,” siger Kaj. ”Snart vil der 

komme ridende vagter”.

Det er en anden dansk arkitekt, Palle Rune, der er ophavsmand til ideen 

om at skabe dette paradis for naturelskere. Kaj var helt sikker på, at der 

ikke er andre end ham og Palle Rune, der skal godkende tegninger til 

det hus, vi eventuelt vil bygge her.

Inden vi i dag fortsætter til Kampala, har vi igen været oppe at se på 

”vores” grund. Vi synes, at beliggenheden er endnu smukkere, end vi 

husker den fra i går. Det skyldes måske, at der nu går zebraer, gazeller 

og eland i området.

Kaj fortæller, at han jævnligt ser geparder, bøfler, leoparder, giraffer og 

vildsvin, og at der er mindst 100 forskellige fuglearter i området.

Mon denne drøm bliver til virkelighed. Eller er den netop kun en drøm?

18. april 1997

Jeg besøger igen la Belle Inn i Naivasha, hvor jeg som altid møder et 

udsnit af de spændende mennesker fra det internationale community, 

der bor i området omkring Lake Naivasha. 

De fleste af disse mennesker har boet i Kenya i mange år og nogle er 

børn af de gamle hvide farmere. Det er folk, der kender hinanden godt, 

og de hjælper gerne en tilflytter.

Kirsten og jeg har nu givet et tilbud på de fem tønder land jord på  

Green Hill, vi så på, da vi var her tidligere på måneden. Jorden tilhører 

den schweiziske frøavler Hans Rudolf Schupbach, der har et frøfirma 

ved Lake Naivasha.

Mark Kariuku finder hjælpsomt frem til en advokat, som han mener* 

kan skrive skødet på jorden. 

Det er blevet fredag aften, og frøavler Hans Rudolf og jeg sidder endnu 

kl. 23 og aftaler detaljer vedrørende handlen.

Jeg er kommet hertil for et par dage siden, hvor jeg havde en aftale om 

at mødes med vores gamle ven, Hans Lauritz Jørgensen, der er arkitekt, 

og som har arbejdet i Kenya i mange år. Sammen med ham har jeg væ-

ret ude på grunden for at se på, hvordan et eventuelt hus kan placeres.

Hans, der kender Kirsten og min smag, havde på grundlag af vores op-

læg lavet en rå skitse til, hvordan huset skulle se ud.

Alle husets rum får udsigt over Lake Naivsha, den kæmpe udslukte vul-

kan Longonot, Abadere bjergene og Escarpment.

Der skal bygges tre mindre huse, der bliver forbundet med en terrasse 

foran husene med udsigt mod søen. Vores soveværelse og soveværel-

set i gæstehuset bliver ligesom mit arbejdsværelse på første sal af sik-

kerhedsmæssige grunde, men også på grund af udsigten. Huset bliver 

placeret på det naturmæssigt mest dramatiske sted på grunden.

Måske vil nogen synes, at det er mærkeligt, at vi bygger et hus midt i 

Afrika – i vores alder. Men skal vi have bygget vores afrikanske drøm-

mehus, skal det være nu.

Næste gang, vi kommer til Naivasha, bliver det for at sætte huset af på 

grunden.
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På de sidste 70 km, inden jeg nåede Gulu i Norduganda, så jeg flere 

bevæbnede militærkøretøjer, end jeg tidligere har set.

Det var lidt skræmmende på en tankstation at få fortalt, at det kun var 

to uger siden, at Konys oprørere satte et par biler i brand syd for Gulu 

by og mishandlede nogle af passagerne. Disse fik dog lov at gå, efter de 

var blevet røvet for alt, hvad de havde med sig.

Jeg sidder på Acholi Inn i Gulu og ser børn og voksne gå i skole og på 

arbejde.

Men jeg ved, at Konys oprørshær terroriserer og lemlæster befolknin-

gen her i området omkring Gulu, der ligger ca. 330 km nord for Kam-

pala.

Vi er blevet frarådet at tage herop. Nordmændene har af deres ambas-

sade fået et direkte forbud mod at tage til dette område.

Men når vi har et arbejde, der omfatter hele landet, synes både Kirsten 

og jeg, at det er vigtigt, at vi kommer ud til alle områder, også selvom 

nogle distrikter kan være farlige at færdes i. Det er en erhvervsrisiko, 

som vi synes, vi er nødt til at løbe. 

Jeg fæstner min lid til, at Kony og hans oprørere nu angiveligt kun skyder 

på biler med soldater, dog bortset fra episoden fra for 14 dage siden. 

Konys oprørere har i perioder hærget voldsomt blandt sagesløse men-

nesker her i Norduganda. Især når de vidste eller måske bare havde en 

vag formodning om, at de støtter landets præsident Yoweri Museveni.

En ung kvinde kommer forbi Acholi Inn. Hun basker med armene om-

kring sit hoved og sit barn, som hun bærer på ryggen. Det vil sige, at der 

må være myg heromkring, som jeg endnu ikke har fået øje på. Det kan 

være dødsensfarligt for et lille barn at få malaria, som der er meget af i 

Uganda. Det er især farligt for de fattige, som ikke har råd til behandling.

Der kommer også en ældre kvinde forbi. En ærbar kvinde tror jeg.

Hun ser fattig ud med et stort hul på kjolen lige på det sted, hvor hun 

buler mest ud bagpå. Hun forsøger diskret uden held at skjule hullet 

med venstre hånd.

Det ser ud til, at mindst halvdelen af alle børn og voksne spiser man-

goer i Gulu. Der er skralder og mangosten overalt. Det er en god, næ-

rende og billig spise.

De fleste plukker mangoerne fra de utallige mangotræer, der vokser 

overalt. Mangotræerne er meget populære i Uganda. De giver gode 

frugter og de giver dejlig skygge. 

Mange børn undervises under mangotræer, og mange beslutninger bli-

ver taget i skyggen af et mangotræ.

I Uganda føler jeg mig altid tæt på naturen, men i dag også tæt på dø-

den, som på en underlig måde giver en fortættet følelse af at være til 

stede. Måske især fordi jeg ved, hvor mange mennesker, der i dette 

område er blevdt dræbt af Konys oprørere, og fortsat bliver det. 

Når folk taler om noget ubehageligt, bl.a. om det Kony og hans folk 

Herrens Modstands Hærs grusomheder i Norduganda
27. maj 1997
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kan finde på af grusomheder, ler de ofte højt. Måske for at undertrykke 

angsten.

I modsætning til tidligere synes hele befolkningen nu at stå sammen 

mod Kony og hans oprørshær. Har nogen set oprørerne et eller andet 

sted, viser de med et tegn til bilister, cyklister og gående, at de skal finde 

en anden vej. 

I perioder har Kony og hans oprørere opholdt sig i den store Murchin-

son Falls National Park, som ikke ligger langt fra Gulu. Fra deres skju-

lesteder angriber de biler, der kører igennem parken op til områderne 

vest for Nilen.

Disse biler er et godt bytte for Konys soldater, da de ofte er lastede med 

madvarer og byggemateriale. 

Det er kun få donororganisationer, der i øjeblikket opererer i det nord-

lige Uganda. Det kan være grunden til, at vi fra en dansk organisation 

føler os særligt velkomne.

Jeg var meget stolt, da jeg besøgte et center, som svarer til de danske 

skolepsykologiske kontorer (eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings-

kontorer), som Kirsten og hendes ugandiske kollega fik startet for godt 

seks måneder siden. 

Få steder i Uganda er der mere brug for at gøre noget for børn med sær-

lige behov end her. Der er allerede gode resultater. Flere børn og unge 

med handicap har siden fået rådgivning på centrene og mange er ble-

vet optaget i de lokale skoler i almindelige klasser og på erhvervsskoler. 

Kony og hans hærs grusomheder som drab, afbrænding af landsbyer 

og plyndringer har fordrevet i titusindvis af mennesker fra deres hjem 

til flygtningelejre.

Der kan bo op til 45.000 mennesker under de kummerligste forhold i 

hver af disse flygtningelejre.

I perioder har flygtningelejrene være lige så usikre at bo i som lands-

byen, de forlod.

Når jeg besøger Norduganda og taler med mennesker heroppe, og ikke 

kun dem, jeg træffer gennem mit arbejde, men også dem, jeg møder på 

hotellet, er det som om, der er et svagt håb om, at rædslerne i området 

nu er ved at være slut.

Siden 1986, hvor Præsident Museveni overtog styret i Uganda, efter 

Obotes fald, har der været usikkerhed i store dele af Norduganda.

Præsident Museveni fik slået en opstand ned, der fortrinsvis bestod af 

Obotes tidligere soldater. 

Ud af virvaret grupperede en del af oprørere sig omkring præstinden 

Alice Lakwena, som fik sine tilhængere til at tro, at de var uovervinde-

lige, hvis de smurte sig ind i en bestemt sæbe eller var det salve.

Vidundermidlet virkede ikke, så Alice Lakwenas tilhængere blev mejet 

ned, og hun selv flygtede til Kenya, hvorfra hun netop i disse dage har 

tilkendegivet, at hun gerne vil flytte hjem til Uganda, såfremt regerin-

gen vil kompensere hende de 300 køer, som hun mener, Præsident Mu-

sevenis hær har stjålet fra hende! Herudover vil hun også have nogle 

huse, som hun mener tilhører hende!

Det er præsidenten ikke særlig velvillig stemt overfor! Og formentlig 

heller ikke hans regering, som for et par år siden gav Alice Lakwena 

50.000 US dollars, så hun kunne flytte tilbage til Uganda. Pengene skulle 

hun angiveligt i stedet have anvendt til at lave en lokal AIDS medicin for.

Da Alice Lakwena flygtede til Kenya, gik de tilhængere, hun havde til-
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bage, over til hendes nevø, Joseph Kony, som gav oprørsgruppen et nyt 

navn: The Lords Resistance Army (LRA), Herrens Modstands Hær. 

Denne oprørsgruppe må betegnes som en kristen ekstremistisk gruppe. 

Man kan vel sige, at det hele ikke begyndte med Kony men med Lakwe-

na. Og at afslutningen på hendes oprør blev begyndelsen til Konys op-

rørsgruppe.

LRA har i Norduganda dræbt tusindvis af uskyldige mennesker og skam-

feret mange flere i denne oversete konflikt. LRA-oprørerne skærer ører, 

læber og næse af folk. Mange bliver derefter dræbt, og dem, der ikke 

bliver dræbt, går skamferede rundt resten af deres dage.

LRA har arbejdet på at gennemføre en magtovertagelse i Uganda, hvil-

ket må betragtes som totalt urealistisk.

Kony har bedyret, at kommer LRA til magten, vil han og hans tilhængere 

lade de 10 bud være grundlaget for lovgivningen. Det strider unægtelig 

imod den brutalitet, Kony og hans hær behandler lokalbefolkningen på.

Børn har været særligt udsatte. LRA, som holder til i bushen, har indtil 

nu taget ca. 25.000 børn som børnesoldater eller som sexslaver eller 

”koner” for de overordnede soldater. Voldtægt af piger og kvinder er 

meget udtalt med mange uønskede børn og mange HIV/AIDS smittede 

til følge.

Kirsten fortalte mig, da hun sidst kom fra Gulu, at hun havde set en liste 

med navnene på 165 lærere, der var blevet dræbt i Norduganda inden 

for de sidste måneder. 

Når Konys hær i øjeblikket især dræber lærere, skyldes det, siger sko-

ledirektøren, at de mistænker dem for at være spioner for Musevenis 

regering. 

Nogle at Konys folk dræbte forleden en skoleinspektør, hvorefter de 

stegte ham og tvang nogle af skolens børn til at spise ham. Hvilke trau-

mer må disse børn ikke få.

Udover overfald på biler har LRA gentagne gange overfaldet yderområ-

der i større byer som Gulu, Kitgum, Pader og Lira. 

Overfaldene finder sted om natten, hvor snesevis eller måske hundred-

vis af hytter bliver brændt af. Landsbyernes beboere sover for tiden i 

bushen af frygt for overfald.

Mange mennesker flygter fra landsbyerne til store flygtningelejre. Disse 

bliver med mellemrum også overfaldet og brændt ned af Konys solda-

ter. Nogle af de værste overfald fandt sted for to år siden (i april 1995) 

i Atyak, hvor mere end 200 mennesker blev stillet op ved flodsiden og 

mejet ned.

Ingen, der ikke har været tæt på disse grusomheder, har fantasi til at 

forestille sig, hvor bestialske de har været. 

Det undrer mig, at det ikke lykkes Musevenis effektive hær at få bugt 

med de få hundrede oprørere, Konys Resistance Army angiveligt består 

af. Også selvom disse oprørere en gang imellem smutter ind i Sudan for 

at hente nye forsyninger og ammunition.

Måske er forklaringen, at langt flere end antaget støtter Konys kamp 

mod Museveni. Måske er både købmanden og slagteren Kony tilhæn-

gere.

PS! Med den viden, vi i dag har fra bl.a. læsning af bøger om Kony og 

hans ugerninger, må vi indrømme, at vi løb en unødvendig risiko ved at 

bevæge os rundt i områder, hvor Kony og hans mænd huserede.
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Det kunne have kostet mig om ikke livet så dog førlighed.

Der er mange gange flere trafikuheld pr. kørt kilometer i Østafrika end i 

Europa. Det er der mange grunde til, blandt andet meget dårlige veje, 

uøvede bilister og mange gamle , ikke særlig velholdte biler. 

En tidlig morgen kørte jeg fra Uganda til Kenya. Turen fra Kampala til 

Nairobi er på 750 km og giver nogle af de mest intense naturoplevelser, 

jeg har haft i Afrika. 

Nogle steder kører jeg langs Lake Victoria. Senere over det kenyanske 

højland med udsigt over den storslåede Rift Valley med dens flotte søer. 

Her synes Lake Nakuru på afstand at være lyserød på grund af de man-

ge flamingoer, der findes i søerne. Som en af mine venner siger: Det 

ligner lyserødt flødeskum. 

På bunden af Store Rift Valley ligger den store udslukte vulkan Longo-

not, der sammen med andre mindre udslukte vulkaner udgør noget, 

der nærmest ligner et månelandskab.

Det tog som sædvanligt en times tid at komme igennem tolden mellem 

Kenya og Uganda i Busia. Mange papirer skulle udfyldes. Og jeg ville 

helst klare det uden for megen bestikkelse. Og så tager det tid.

Jeg har kørt turen fra Uganda til Kenya mange gange, så jeg ved, hvad 

jeg kan få at spise de forskellige steder på vejen. F.eks. får jeg en helt 

god tilapia, en fisk fra Lake Victoria, på Sunset Hotel i Kisumu, og en vir-

kelig god kop te på Te-hotellet i Kericho.  Jeg synes, jeg kender næsten 

ethvert sving og de fleste af hullerne i vejen.

Det var min plan at nå Midland hotel i Nakuru - ca 150 km inden Nairobi 

– før det blev mørkt. Men allerede inden jeg nåede Kericho, begyndte 

det at styrtregne. 

En enkelt gang måtte jeg holde ind til siden af vejen under det tropiske 

skybrud, fordi det var umuligt at se bare et par meter frem. Jeg følte, at 

regn og vind hvert øjeblik kunne skubbe bilen i grøften. Så voldsom kan 

kun et tropisk skybrud være. 

Fra Kericho til Nakuru er der godt 100 km. Og jeg kørte meget langsomt 

på grund af den våde og slimede, men især meget hullede vej. Også 

fordi det fortsat regnede så meget, at vinduesviskerne næsten ikke 

kunne klare det. 

På de sidste kilometer til Nakuru fulgte jeg en pick-up, hvor der sad en 

gennemblødt dreng på ladet.

På vejen ind i Nakuru by, hvor jeg overholdt at køre de tilladte 50 km, 

blev jeg pludselig i min Mercedes vædret bagfra af en Subaru Saloon 

kun ca. 200 meter fra Mitland Hotel, hvor jeg havde planlagt at over-

natte. Subaruen må have kørt med en fart på omtrent 100 km i timen.

Advokaterne kendte alle trickene
15. august 1997
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Jeg troede først, at braget stammede fra en bombe. Bagenden af bilen 

blev hævet mere end en meter over vejen. Det bageste vindue blev 

knust og bagpartiet trykket ind, så det blokerede det ene baghjul.

Subaruen var totalt smadret, og det var et under, at der ikke var sket 

noget med de to på forsædet. De var brødre og advokater. Ham, der 

kørte bilen, var rasende. Den anden cool.

Heldigvis fik pik-up’en, som fortsat kørte lige foran mig, kun et lille puf 

ved sammenstødet, så der ikke skete noget med drengen.

Jeg måtte skyndsomt have fat i politiet. Det klarede en af de mange 

tilskuere mod en mindre betaling.

Politiet ankom kort efter klokken 19, hvor det var ved at blive mørkt, og 

hvor det fortsat regnede meget. De to advokater og jeg var da blevet 

godt gennemblødte, og jeg var ikke kommet skyldspørgsmålet med de 

to advokater nærmere, Jeg synes naturligvis, at da de var kørt ind i mig 

bagfra, måtte de have hele skylden for ulykken.

De to advokater forsøgte at overbevise politiet om, at jeg var den, der 

var skyld i ulykken. ”Du har jo også din bil godt forsikret”.

I Kenya er det ofte ikke et spørgsmål om, hvem der har ret. Men sna-

rere hvem der vil eller kan betale mest under bordet, og som har mest 

indflydelse eller autoritet. 

Så med to advokater og tre politibetjente, der let kunne bestikkes, måt-

te jeg holde hovedet koldt. Jeg var klar over, at det ikke ville blive let at 

vinde sagen om skyldspørgsmålet, selvom det hele var så oplagt.

Jeg aftalte med et par vidner, at de sammen med mig skulle gå med 

ned på politistationen dagen efter for at vidne. Det måtte jeg naturligvis 

betale for.

Herudover tog jeg billeder af situationen med de to havarerede biler. 

Hvilket en af de tre betjente bebrejdede mig meget. 

Jeg var klar over, at det kunne blive disse billeder, der kunne hjælpe mig 

med at vinde sagen. 

Da jeg for betjentene nævnte, at jeg var på vej til Naivasha, hvor vi plan-

lagde at bygge et hus, og at vi dermed blev en slags naboer til Nakuru, 

blev betjentene næsten lige så venlige over for mig, som de var over 

for de to advokater. Men jeg skulle dog ikke regne med at kunne få min 

bil med tilbage til Uganda, såfremt skyldspørgsmålet ikke blev afklaret 

samme dag eller dagen efter. Det ville kunne ske, såfremt jeg erklæ-

rede, at uheldet var min skyld! Jeg svarede, at jeg ikke mente, at de to 

advokater selv med bestikkelse ville kunne vinde en retssag.

Der gik et par timer med at forsøge at få de to biler klargjort, så de 

kunne bugseres de to kilometer ned til politistationen i Nakuru. Jeg var 

godt træt, da jeg ankom til politistationen efter at have kørt de ca. 600 

km fra Kampala på dårlige veje og en del af vejen i pjaskende regn. Der 

var tilmed hverken vand eller andet at drikke på politistationen.

Efterhånden fik jeg et rimeligt forhold til de to advokater, som jeg fulgte 

i hælene, da de gik rundt på politistationen, som var de bonkammera-

ter med alle.
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Det forsøgte jeg også at blive, ligesom jeg ikke undlod gentagne gange 

at nævne, at vi planlagde at bygge hus i nabobyen, og at jeg da også 

kendte et par politikere, der havde stor indflydelse! 

Efter en times tid forstod politiet, at jeg ikke ville påtage mig skylden 

for påkørslen.

Der hvor jeg oprindelig kommer fra, betaler jeg ingen før eller under 

en retssag, sagde jeg. Men det hænder, at jeg donerer et eller andet, 

såfremt sagen afsluttes hurtigt. 

Det tog dog lang tid at blive enige om den endelige politirapport. 

Da jeg dagen efter fik lov at køre min bil på værksted, efter at jeg havde 

godkendt og underskrevet politirapporten, endte det med, at jeg gav 

betjentene en mindre ”donation”. Også for at være helt sikker på, at jeg 

kunne slippe ud af politigården med bilen. Der var i politirapporten ikke 

taget stilling til skyldspørgsmålet.

Da jeg sent om aftenen tog afsked med de to advokater, sagde de, at 

det havde været hyggeligt at træffe mig. Hertil kunne jeg kun svare, at 

det også for mig ville have været hyggelig at træffe dem, såfremt de ikke 

havde gjort det på en så påtrængende måde!

De blev ved med at argumentere for, at jeg godt kunne erklære mig 

skyldig i uheldet, da jeg havde min bil kaskoforsikret og derfor ikke ville 

få nogen udgifter i forbindelse med reparationen af den!

Tilbage i Kampala indberettede jeg uheldet til Baltica forsikring med 

vedlagt politierklæring, der som nævnt ikke tog endelig stilling til skyld-

spørgsmålet. Det var det bedste resultat, jeg kunne opnå i situationen, 

hvis jeg skulle have bilen med tilbage til Kampala. Jeg vedlagde også et 

par af de fotografier, jeg havde taget af påkørslen.

En af mine danske venner i Uganda siger ofte, at det er let at bo i Øst-

afrika, lige indtil der sker en trafikulykke eller noget andet dramatisk. 

Det måtte jeg sande.

PS! Fem måneder efter påkørslen fik jeg et brev fra en advokat i Nairobi, 

der anmodede mig om at betale et større beløb for istandsættelse af 

den Subaru, der var kørt ind bag i mig. Da jeg jo var årsag til ulykken og 

havde kørt uforsvarligt.

Jeg svarede med at vedlægge den rapport, jeg havde sendt til forsik-

ringsselskabet Baltica sammen med billeder fra ulykkesstedet. Herud-

over gjorde jeg opmærksom på, at jeg havde boet i Kenya i mange år, 

så jeg var bekendt med den korruption, der foregår i landet. Jeg kunne 

naturligvis ikke godkende, at det var min skyld. 

Kopi af dette brev blev sendt til Baltica, og jeg har ikke hørt mere til 

sagen.
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Det har ikke været muligt for Kaj, ”arkitekt”, ”ingeniør” med meget 

mere, at færdiggøre de tegninger, som han havde lovet færdiggjort til 

vores hus på Green Hill i Naivasha i Kenya. 

Fra Green Hill er der udsigt over Lake Naivasha, Aberdare-bjergene, 

escarpment (stejl skrænt), de udslukte vulkaner og en udsigt over Lake 

Naivasha i hele dens 30 km længde. Et betagende syn som vanskeligt 

findes smukkere og mere dramatisk.

Jeg er blevet ved med at tro på Kaj. Mange har sagt, at Kaj aldrig fik lavet 

det, de aftalte med ham. Jeg ville gerne give ham chancen til at bevise, 

at han var i stand til at klare opgaven, også selvom Kirsten mange gange 

i forløbet har sagt, at Kaj er en charlatan.

Første gang, vi besøgte vores nyerhvervede grund i Green Hill ved Lake 

Naivasha, mødte vi Kaj. Han manglede da tre tænder i overmunden. 

Kaj havde haft besøg af tre Masai Moran (ung) krigere, der ønskede at 

få nogle af hans ejendele. Det satte Kaj sig imod og forsøgte sig endog 

med nogle karategreb - fortalte han. 

Til trods for karategrebene kom Kaj ud af konflikten med de manglende 

tre tænder i overmunden.

Anden gang, jeg mødte Kaj på Green Hill, var han voldsomt opsvulmet 

i ansigtet.

Nogle dage forinden havde han samlet nogle grene op, og en slange 

havde set sit snit til at hugge ham i armen. 

Slanger hugger ikke fremad men til siden, forklarede Kaj, der mente, 

han havde været i livsfare. 

Heldigvis var naboen, Palle Rune, hjemme. Han fløj med det samme Kaj 

i sit lille privatfly til Nairobi Hospital, som er et af de bedste hospitaler 

i Kenya. Men uheldigvis havde lægerne ikke det serum, der skulle bru-

ges. Så hospitalet fyldte ham med al slags anden medicin, bl.a. cortison, 

fortæller Kaj.

Det var på grund af medicinen, at Kaj var så opsvulmet i ansigtet.

De næste gange, vi var på Green Hill, havde Kaj fået fjernet en galdesten 

og var blevet opereret for prostata. Kaj er ret plaget af sygdomme.

Alle disse fortrædeligheder bruger Kaj som forklaring på, at alt, hvad 

han har lovet at lave for os, er blevet forsinket eller ikke blevet til noget 

overhovedet. 

Men den 20. oktober skal alle detail-tegningerne nok være færdige, så 

tegningerne til vores kommende hus kan komme ud i licitation, lover 

Kaj. Kaj tror optimistisk på, at vores hus er klar til indflytning til juni 

næste år. Omtrent på det tidspunkt, Kirsten og jeg ophører med fuld-

tidsarbejde for Danida.

Charlatanen Kaj 
10. oktober 1997
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Historien om Kaj er en historie om en af de mange europæere og andre 

hvide, vi har mødt, som er gået i ” bushen”. Jeg har indtryk af, at mange 

af dem sætter en ære i at ligne vildmænd, gerne med langt hår, meget 

opknappet skjorte, korte snavsede bukser og noget usoigneret - et så 

maskulint look som muligt.

   

Kaj kom til Kenya for ca. fem år siden for at arbejde for et firma, der 

siden gik konkurs. Han fik herefter til opgave af en ven at føre tilsyn med 

opførelsen af dennes hus i Green Hill. Efter at gæstehuset var færdigt, 

blev vennen imidlertid træt af konen og forlod landet. 

Kaj flyttede ind i gæstehuset sammen med vennens kone, som dog se-

nere forlod ham.

Kaj bor fortsat i gæstehuset i det største rod, jeg har set. Men Kaj flytter 

gerne de dynger af ting, som ligger på hver eneste stol, så der kan blive 

en plads at sidde på. 

Kaj bor ved siden af den grund, hvor vi vil opføre vores hus. Også af den 

grund følte jeg, at det var nærliggende at bede Kaj hjælpe os med at få 

vores hus bygget.

At Kaj aldrig har overholdt aftaler, såsom at gøre detail-tegninger til hu-

set færdige til licitation til tiden, havde han en masse undskyldninger 

for, som f.eks. at den rådgivende ingeniør angiveligt skulle være taget 

til England for at besøge en syg datter, og derfor ikke kunne få lavet sin 

del af arbejdet. 

Men vi ville modtage tilbudsmaterialet i løbet af nogle dage, forsikrede 

Kaj der havde fået gebis i overmunden efter slagsmålet med de unge 

masaier. 

Vi fandt ud af, at Kajs detail-tegninger bestod i, at han med en sort 

tuschpen havde trukket de streger op, som Hans allerede havde lavet i 

skitseforslaget til huset. 

Da Kirsten foreslog, at Kaj skulle komme med et detaljeret forslag til 

indretning af køkkenet, som Hans efter vores aftale ikke have gjort me-

get ud af, meddelte Kaj, at det ikke var noget problem for ham. Han hav-

de tidligere været køkkenchef på et par af Københavns fineste hoteller. 

Samtidig fik han i samtalens løb flettet ind, at han faktisk også var psy-

kolog.    

Det var desværre ikke kun disse praktiske ærgrelser, vi havde i forbin-

delse med Kaj. 

Vi betalte foruden hans arbejde med tegningerne også for en masse 

planter til haven. Vi forestillede os, at haven skulle ligne et blomstrende 
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vildnis. Der var ikke mangel på gode og spændende planer. Men vi så 

aldrig en eneste plante. 

En af grundene til, at vi havde ansat Kaj, som kaldte sig arkitekt og in-

geniør med meget mere, til at have tilsyn med opførelsen af huset, var, 

at han overbevisende fortalte, at han skulle have tilsyn med de fleste 

af de huse, der skulle bygges på Green Hill samtidig med, at han havde 

ansvaret for den golfbane, der skulle etableres. Det lød jo betryggende. 

Kaj var desværre ikke i stand til at udføre nogle af de opgaver, han havde 

påtaget sig. 

Hvor dum kan man være, som det hedder.

 

Vi har fået permanent opholdstilladelse i Kenya, som er en forudsæt-

ning for, at vi kan bygge i landet.

Men netop i disse dage er der stor uro i Kenya, hvor oppositionen til 

Præsident Daniel arap Moi gennemfører demonstrationer til fordel for 

mere demokratiske tilstande.

Vi håber ikke, at urolighederne i Kenya vil bevirke, at vi ikke kommer til 

at bygge vores drømmehus i Green Hill ved Naivasha. Men situationen 

er ikke betryggende.

PS! Havde vi haft en anden end Kaj til at hjælpe os med konstruktionen 

af vores drømmehus, var vi sikkert begyndt at bygge huset.

Nu tog det lang tid med forberedelserne, ikke mindst med færdiggø-

relse af detail-tegningerne.

Måske var det held i uheld, at vi ikke kom i gang med byggeriet. 

Mens vi ventede på at få tegningerne til huset gjort færdige, tog urolig-

hederne i Kenya til, og der blev dræbt ca. 100 mennesker på den ret øde 

og stenede vej, der går fra hovedvejen mellem Nakuru og Nairobi de ca. 

17 km ind til Green Hill, hvor vi skulle have bygget.

Det var masaier og kikuyuer, der i forbindelse med valget udkæmpede 

nogle gevaldige slag netop i vores område.

Vi havde planer om at skabe et smukt hus, en perle i Afrika. Vi ville i det 

hus have skabt gode rammer for mødet med familie og venner.

Måske var huset i Green Hill alligevel en urealistisk drøm. Det er ikke sik-

kert, at det ville være blevet et godt sted at bo, når vi blev ældre.

Hvad skulle vi gøre, hvis en af os blev syg? Der er trods alt 17 km utro-

lig dårlig vej ned til hovedvejen. Herefter 90 km også ret dårlig vej til 

Nairobi. Nok havde naboen Palle Rune et lille privat fly, men vi kunne jo 

ikke regne med, at han var der, hvis vi fik akut brug for det. Kirsten og 

jeg har hinanden og nyder hvert øjeblik, vi er sammen, men mon ikke 

vi i det lange løb villet have manglet den inspiration, ” byen” giver. Kajs 

karakterbrist og borgerkrigen var måske ikke så dårlige for os endda.



Cykelsmeden kan klare sig med  
et lille værksted i skyggen under et træ
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I den første tid, vi boede i Afrika, kunne jeg indimellem opleve det hele 

som uvirkeligt.

Nu er jeg lige så tæt på Afrika, som jeg som barn var på naturen i Him-

merland om foråret. På krusningerne i bækken og isflagerne fra det 

mere stille vand, der smelter i hånden. Det stærkt grønne spirende 

græs, der endnu kun fandtes i nærheden af vandløbene. Jeg kan stadig 

mærke, hvor koldt vandet i bækken var, når jeg tog det op i min hule 

hånd for at kaste det i ansigtet.

Alt i Afrika er blevet virkeligt for mig. Stilheden på denne søndag mor-

gen oplever jeg lige så påtrængende, som jeg oplevede den i Rold Skov, 

da jeg var barn. 

Jeg sidder på vores terrasse på Tank Hill i Kampala og ser dagen be-

gynde. Køligheden på terrassen gør som massageolie, noget ved min 

næsten nøgne krop. 

Nogle unge mennesker, der bor i et ikke helt færdigbygget hus overfor, 

kommer også halvnøgne ud af huset.. De tager et par dansetrin, og en 

af dem laver nogle bokseøvelser. De kaster lidt vand i hovedet, en en-

kelt over hele kroppen. Vand er kostbart, da pigerne må hente det i 

beholdere et langt stykke fra, hvor de bor. 

Deres stemmer er muntre og forventningsfulde. En af dem begynder 

at pudse sko.

Afrikas vilde dyr er nu også virkelighed for mig og ikke blot noget fjernt.

Naturen i alle dens former: Ikke alene dyrene men også fugle, menne-

sker og den røde jord med planter, buske og træer. 

Det er grunden til, at jeg skal tidligt op også på en søndag morgen. Ikke 

blot for at se solen stå op med skyformationer, der ændrer sig fra minut 

til minut, men også for at lytte til fuglenes mere og mere intense sang. 

Høre vores hund, Zeus, der gør, når lågen bliver åbnet for dag-vagtman-

den og den unge husassistent.

Og for at fornemme suset fra de større fugle, når de passerer et par 

meter fra mig.

Katten Victoria, der ikke forstår, at Kirsten sover endnu, bliver ved med 

at stirre på hende. Den sætter forsigtigt poten på Kirstens arm, og Kir-

sten vågner et øjeblik. Hun siger ikke til mig, som hun plejer: ”Jeg elsker 

dig”, men ”Hvad er klokken?”. 

Tilfreds med at Kirsten er i live, lægger Victoria sig ind til hende og fal-

der også i søvn. Victoria har sikkert haft en aktiv nat. Godt at den er 

påpasselig med ikke at blive ædt af slanger, som dens søster blev det. 

Victoria følger os overalt. Den kommer op til os om aftenen, og den står 

foran døren fra terrassen til soveværelset, når vi står op om morgenen. 

Hvordan den end kommer herop.

Afrikas virkelighed kan være hjerteskærende
9. november 1997
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Afrikas virkelighed kan være hjerteskærende
9. november 1997

Afrika er blevet virkelig for mig. Sagt med et forslidt udtryk: Afrika er 

gået i blodet. Jeg tager en kop early morning tea, mens jeg fra terrassen 

fascineret stirrer på denne virkelighed.

Afrika har mange slags virkeligheder. Man kan sige, at Afrika på en 

måde er blevet alt ”for virkelig” med dens urimelige ulighed.

Vi bliver dagligt mindet om den helt urimelige ulighed, der eksisterer 

i denne verden, hvor få har rigtig meget, men langt de fleste næsten 

intet.

Da Kirsten for nogle dage siden stod og talte med sin samarbejdspart-

ner Tim, hørte hun en klirren af glas, som Tim mente stammede fra 

noget materiale, der måtte være faldet ned fra øverste etage i den 17 

etagers høje bygning, hvor Undervisningsministeriet har til huse.

Ministeriet er i færd med at reparere de misligholdte Chrested Towers, 

som endnu har mange skudhuller fra Amins tid. Det var det ikke. Det 

var en ung gymnasieelev, som var sprunget ned fra 17. etage, efter at 

han havde tænkt sig om i nogle minutter. På vejen ned ramte han flere 

vinduer, som splintredes. 

Minutter efter kunne en af de chauffører, der arbejder i Kirstens pro-

gram, fortælle, at den unge mand havde ramt ham, da han faldt ned. 

Chaufføren var naturligvis meget chokeret.

Den unge mand, der var død på stedet, var iført skoleuniform, hvid 

skjorte og blå bukser.

Om morgenen havde denne 17-18årige unge mand af sin skoleleder 

fået at vide, at han ikke kunne deltage i den afsluttende studentereksa-

men, da han ikke havde betalt de sidste skolepenge!

Drengen var forældreløs. Hans sponsor havde ikke nået at give ham 

penge til hans skolegang. 

Det er en virkelighed, det tager lang tid at forstå og komme til rette 

med. Hjerteskærende og frygtelig ubehagelig.
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I sidste uge var jeg i Rwanda. Den tur gav mig en af de mest rystende 

oplevelser, jeg har haft i Afrika.

Jeg fik en større forståelse for det spændte forhold mellem tutsi- og 

hutustammerne. Men det er fortsat umuligt for mig at forstå, hvordan 

en gruppe mennesker kan forsøge at udrydde en anden. Tilmed men-

nesker, der lever tæt på hinanden, arbejder sammen, og hvis børn går 

i skole sammen.

Da folkedrabet fandt sted i 1994, oplevede vi, at et lig ca. hvert tredje 

minut flød ned ad Kagera-floden og ud i Lake Victoria. 

I Rakai-distriktet, hvor tragedien med AIDS begyndte i Uganda, skovlede 

man de lig op, der fra Rwanda kom flydende ned ad floden.

Med bulldozere gravede distriktet massegrave til de tusinder af døde 

kvinder, børn og mænd, der blev fisket op af Lake Victoria hver dag, så 

man kunne undgå en epidemi. Det hele foregik ikke langt fra, hvor vi bor.

Besøget i Rwanda finder sted netop på et tidspunkt, hvor jeg i en pe-

riode har følt mig overvældet af skyldfølelse over, at vi befinder os så 

godt, samtidig med at verden omkring os er så kaotisk. 

Der falder i øjeblikket meget tropisk regn. Det bevirker, at floderne fly-

der over deres bredder. Plantager med bananpalmer og huse skylles 

bort. Mennesker dør i hobetal. Mange drukner under jordskred. Broer 

skylles væk og livsvigtige forbindelser til kysten ved Mombasa er af-

brudt i dagevis. Priserne på dagligvarer stiger enormt. 

Koleraen breder sig mange steder i regionen omkring Lake Victoria, for-

di det ikke lykkes at holde snavset, inficeret vand adskilt fra drikkevand.

AIDS-epidemien florerer i regionen sammen med mange andre syg-

domme, som f.eks. malaria, meningitis og tuberkulose. Fattigdomssyg-

domme kalder vores læge dem.

Vi hørte i BBC i morges, at der skulle være områder, hvor 75% af den 

voksne befolkning er HIV-positive. (Det lyder voldsomt og er måske 

overdrevet). 

Hertil kommer, at nyere undersøgelser viser, at 70% af de mænd, der 

besøger prostituerede ikke ønsker at anvende kondom. Det er utroligt, 

så egoistiske og ansvarsløse mange mænd er. De stakkels piger kan ikke 

gøre indvendinger. De har hårdt brug for pengene. 

I to områder i Uganda har 25% af alle piger under 10 år allerede haft 

deres første samleje. Og det er sjældent eller måske aldrig med piger-

nes gode vilje.

I det nordlige Kenya, hvor mennesker og dyr dør på grund af oversvøm-

melser, har man ikke kapacitet til at begrave de døde, inden de er gået i 

Afrikas mange plager
26. januar 1998



213

Afrikas mange plager
26. januar 1998

forrådnelse. I dette område er der tilmed udbrudt en epidemi med den 

dødelige ”Rift Valley”-feber. 

Kony, som leder Lord Resistance Army (LRA), fortsætter med at lemlæ-

ste, slagte og voldtage civilbefolkningen i den nordlige Uganda. Mange 

mennesker mister ben og arme på grund af landminer.

Der er mange andre plager i Østafrika, end dem jeg har nævnt. Det er 

en barsk del af verden, vi lever i. Det er dystert og vanskeligt at tænke 

på, at alt dette foregår omkring os, og at vi kan gøre så lidt for at hjælpe. 

Det kan ikke undgå at give dårlig samvittighed at tænke på, at livets 

goder er så ulige fordelt.

Jeg var i Rwanda sammen med direktøren for UNISE (Uganda National 

Institute of Special Education) for at diskutere et fremtidigt samarbejde 

om uddannelse af rwandiske speciallærere på UNISE. 

Vi kørte sammen med undervisningsdirektøren i Rwanda rundt i store 

dele af det ikke ret store (26.000 km2), men tætbefolkede land. Vi be-

søgte bl.a. en almindelig skole, hvor lærerne forsøgte at inkludere 16 

blinde børn uden at have meget kendskab til blindeundervisning og 

uden at have specielle undervisningsmaterialer. Et initiativ, der fortje-

ner støtte.

Det er kun fire år siden, at det store og ubegribelige folkemord i Rwanda 

fandt sted. På 100 dage blev der dræbt omkring 800.000 tutsier og mo-

derate hutuer. Alligevel greb verdenssamfundet ikke ind for at stoppe 

disse grusomheder og redde menneskeliv.

Rwanda er det land, der har flest forældreløse børn i verden. Herudover 

er der en del børn, hvis forældre sidder fængslet. Intet sted har jeg set 

så mange gadebørn.

Det er underligt at sidde i et møde i Rwanda og vide, at deltagerne 

rundt om bordet er en blanding af tutsier og hutuer. Måske har en hutu 

ved bordet dræbt en fra sidemandens familie. 

Nogle er blevet dømt for de ugerninger, de har begået, og mange er ble-

vet fængslet. Andre er blevet stillet for lokale traditionelle ”domstole”, 

hvor landsbyens beboere sammen snakker om det, der er sket og ofte 

når frem til en tilgivelse. Jeg synes, det er vanskeligt at forstå, hvordan 

mennesker kan tilgive sit barns eller sin ægtefælles morder.

Min chauffør, som har mange grimme ar, fortæller mig, at hele hans 

familie blev mejet ned med pangaer og knive. Selv reddede han livet 

ved at lade, som om han var død. 

Da morderne havde forladt huset, havde han sneget sig ud og skjult sig 

i skoven, hvor han blev, indtil de 100 dages rædsler var slut.

Under besøgets sidste dag tager undervisningsdirektøren os med ud til 

en kirke, hvor over 5000 tutsier havde søgt tilflugt under folkedrabet. 

Hutuerne havde smidt granater ind i kirken og de, der ikke døde med 

det samme, blev slået ihjel med knive og pangaer.

Knogler og kranier fra de 5.000 mennesker, nogle med knive igennem 

kranierne, ligger spredt på det sted, hvor de var blevet myrdet. De, der 

forsøgte at flygte (børn, unge og gamle) blev bundet og brændt på kir-

kens grund. Ingen fra denne katolske kirke undslap. 

På ca. 150 skoler og kirker landet over blev der dræbt flere end 2.000 

mennesker hvert sted.
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Min gamle ven Muhammed, som er universitetslærer, er lidt fortørnet 

over, at jeg kan være så afvisende over for polygami. Han synes, poly-

gami er en fornuftig livsform.

”Det er absolut ikke gammeldags og traditionen bør bevares”.

”Du kan nok forstå, at der er mange, der gerne vil giftes med en mand, 

der i forvejen har vist, at han kan forsørge kone og børn”.

”Der er jo flere kvinder end mænd, og alle kvinder uanset social status 

bør have en mulighed for at blive gift”.

”Der findes kun et begrænset antal mænd med en retskaffen karakter 

og en god økonomi, der kan sørge for kone og børn”.

Noget tyder på, at mange kvinder på disse breddegrader har accepteret 

tingenes tilstand. For nylig oprettedes i Uganda en forening for ”anden-

koner eller elskerinder”. 

Foreningens formål er at arbejde for, at kone nummer to, tre eller fire 

kan få de samme rettigheder som førstekonen.

Foran mig ligger et avisudklip, der beskriver et familiedrama i Uganda. 

En mand ønskede at få sig kone nr. to. Førstekonen antydede, at det vist 

var uklogt, da deres økonomi ikke var god. 

Manden blev så fortørnet over konens mangel på forståelse, at han slog 

hende ihjel. Da en niece forsvarede den dræbte kones holdning, slog 

manden også niecen ihjel. 

Nu blev det for meget for landsbyens beboere, så de tog den gamle 

selvtægts tradition i  brug. De slog manden ihjel.

Artiklen beretter til sidst, at børnene på ti, ni, otte, syv, seks, fem, fire, 

tre og to år, med navns nævnelse, alle græd ukontrollabelt.

Den nye generation af selvsikre, veluddannede kvinder i Uganda accep-

terer ikke polygami.

Polygami
16. marts 1998
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Polygami
16. marts 1998

Der er i alle kommuner med støtte fra Danida bygget det, der svarer til pædagogisk, psykologisk rådgivningskontorer 
Tre børn venter på at møde en speciallærer på specialundervisningscentret i Nyeri, Kenya
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Vejen mellem Kampala og Nairobi er på store strækninger blevet meget 

dårligere end sidst, jeg kørte her for 10 måneder siden. Bl.a. på grund 

af megen regn. 

Mens man på den ugandiske side har fyldt de værste huller med jord og 

sand, har kenyanerne intet gjort ved hullerne.

Jeg undrer mig altid over, at ingen af de mange unge arbejdsløse, der 

hele dagen hænger langs vejen, tager en skovl eller en hakke og fyl-

der hullerne op med jord, sten og grus. Mange bilister ville sikkert med 

glæde give en skærv for at få de værste huller fyldt ud. Men det vil de 

unge mennesker ikke, for hvis de gør det, er de sikre på, at regeringen 

aldrig får repareret vejene. Eller de indvender, at det er det, der betales 

skat til.

Det ser spøjst ud. Bilerne danser hen over vejen for at undgå de største 

huller. Det lykkes ikke altid. På en strækning på under to km, så jeg to 

biler få knækket forakslen. 

For den enes vedkommende, en gammel Peugeot, skete det lige foran 

mig, da den ville overhale en lastvogn. Akslen knækkede og bilen kure-

de på hjulets flade side. Det var heldigt, at der ikke lige på det tidspunkt 

kom en modkørende bil.

Min bil undgik heller ikke skrammer. Udstødningsrøret blev slået løst et 

sted, hvor jeg ikke kunne undgå at køre ned i et hul og bilen fik et par 

skrammer. Det tog selvfølgelig lidt af fornøjelsen ved at køre igennem 

den smukke natur at skulle høre på larmen fra udstødningsrøret, også 

selvom jeg forsøgte at overdøve støjen ved at spille den klassiske musik 

noget højere.

På et værksted i Naivasha deltog otte unge mennesker i reparationen 

af skaderne på min bil. De gjorde det helt godt. Og det var ikke deres 

skyld, at jeg på hjemvejen fra Kenya lige før Jinja fik udstødningsrøret 

revet helt af.

Det er ufatteligt, at kenyanerne skal igennem så mange vanskeligheder, 

der mest skyldes et korrupt styre. 

Bankfolkene strejker, lærerne truer med det og turisterne svigter, hvil-

ket naturligvis især skyldes bombningen af den amerikanske ambas-

sade i Nairobi.

Den grufulde bombning har til en vis grad forenet kenyanerne. Mange 

kenyanere er i deres harme ikke i tvivl om, at det må være nogle poli-

tikere og embedsmænd, der har ladet sig bestikke til at lade nogle ud-

lændinge komme ind i landet med de materialer, som bomberne blev 

fremstillet af. 

Nairobi er miserabel, men charmerende 
26. august 1998
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På vejen fra grænsen mellem Uganda og Kenya til Nairobi blev jeg 

denne gang stoppet ved mindst 50 vejspærringer. Mest for at se efter 

bomber, sagde betjentene. Havde jeg ikke haft bilens papirer i orden, 

ville politiet, der formentlig er noget af det mest korrupte i verden, have 

forsøgt at ”tjene” lidt på mig.

I Nairobi er der meget koldt, som det kan være i juni, juli og august 

måned.

Den tigger, som også sad uden for Six Eighty Hotel dag og nat, da vi bo-

ede i Nairobi, havde trukket sit tæppe helt op over hovedet. 

De mange gange, jeg har mødt ham, har jeg aldrig hørt ham snakke. 

Tænkt at han måske var psykotisk. Men denne gang hilste han hjerteligt 

på mig og fortalte om de genvordigheder, han havde. Specielt fordi folk 

ikke gav ham penge nok til mad!

Jeg holder fortsat meget af Nairobi. Denne rodede og beskidte by med 

de mange overfald. Men også med interessante gallerier og gode re-

stauranter. 

Havde jeg ikke vidst, hvad de mange unge damer, jeg møder på en af-

tentur, var ude på, kunne jeg have fået storhedsvanvid. 

Jeg går ikke mange skridt i Nairobis midtby uden at få forskellige tilbud, 

tilsyneladende til nedsat pris! Byen vrimler med prostituerede, tiggere 

og gadebørn.

Shah, der er kenyaner af asiatisk oprindelse, fortæller, at der til trods 

for alle disse elendigheder er penge nok i Kenya. De sidder blot på få 

hænder. ”Havde det ikke været for de ca. 70.000 indere i Kenya, der er 

yderst flittige, havde det set sort ud for Kenya”.

Inden jeg tager tilbage til Uganda, går jeg forbi den amerikanske am-

bassade for at se på de ødelæggelser, der er sket ved bomningen. Hele 

området er fortsat afspærret, og man skovler fortsat glas og murbrok-

ker op. 

Huset mellem Agriculture House, hvor Kirsten havde kontor, da hun 

arbejdede i Kenya, og ambassaden er styrtet totalt sammen. Under 

bombningen af ambassaden havde der kun opholdt sig én person i det, 

der engang var Kirstens kontor og forkontor. Han havde fået en del snit-

sår. Alle vinduer på denne etage var blæst ud under bombningen. 

Godt at Kirsten ikke opholdt sig der, da den amerikanske ambassade 

blev bombet.

Nairobi er miserabel, men charmerende 
26. august 1998
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Vi var på vej i seng i aftes, da Birthe Nielsen fra den danske ambassade 

ringede og informerede os om, at vi ikke måtte tage på arbejde i dag. 

Beskeden var kommet fra København, men der var ingen information 

om, hvorfor vi ikke måtte forlade vores hus. 

Mit gæt er, at der er fremsat bombetrusler, måske mod amerikanerne, 

og at det i givet fald ville kunne gå ud over alle hvide, der går rundt i 

Kampala.

I denne uge har jeg konsulentarbejde på UNISE (Uganda Institute of 

Special Education), og Kirsten skulle i dag have åbnet et kursus for 150 

deltagere fra alle Ugandas 45 distrikter med bl.a. alle skoledirektører, 

ledende inspektører og ledere af specialundervisningscentrene. 

Kirsten er helt ødelagt over ikke at kunne komme af sted. Hun mener, 

det er noget hysteri med det udgangsforbud. 

Vi bliver alligevel enige om ikke at tage ind til byen, når vi nu er blevet 

direkte advaret imod det. 

Jeg tager det mere som den oplevelse, jeg kunne have i Danmark, når 

jeg sneede inde på Roldskovhus og ikke kunne komme på arbejde.

I dag regner det meget rundt om os, bare ikke her på bakken.

Hvor end jeg befinder mig i disse år, tænker jeg på, om det regner i 

Bunamwaya, på toppen af bakken, hvor vi bor. 

Sådan som Karen Blixen altid tænkte på, om det regnede på Ngong Hills.

Regn i Afrika er næsten altid en vederkvægelse og velsignelse. Der er 

næsten altid behov for regn. Vi har fået et tættere forhold til regn og 

vand, end vi har haft tidligere.

Vi tænker altid på ikke at bruge for meget vand. Hanen løber ikke, når 

vi børster tænder, og der bliver kun anvendt lidt vand, når bilen skal 

vaskes. 

Sidder jeg inde i byen, og der falder en kraftig regnbyge, håber jeg på, at 

regnen også vil gå hen over Bunamwaya. 

Vi får hele vores vandforsyning til vores hus fra regnvand samlet fra ta-

gene. Vandet ledes ned i en kæmpetank, der kan indeholde 250.000 l 

vand. Taget på denne vandtank er fladt og fungerer som en pragtfuld 

terrasse. Når regnen begynder nord for Kampala, sidder vi spændte på 

terrassen og ser torden og regn komme nærmere.

Er regnen meget tæt forsvinder Kampala af syne, og vi sidder og håber 

intenst på, at regnen kommer.

Vi kan lugte, når regnen kommer
14. september 1998
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Vi kan lugte, når regnen kommer
14. september 1998

Hvilken herlig fornemmelse det er, når vi kan begynde at lugte regnen 

og begynde at høre den slå mod bananpalmerne længere nede ad bak-

ken.

Da vi første gang kom til Afrika, var vi meget imponerede over den 

måde, afrikanerne talte om vejret og især regnen på. De kunne for-

nemme, se eller lugte, at regnen var på vej. 

Det er vi efter mange år i Afrika også blevet rigtig gode til.

Det er charmerende at opleve, hvordan mange afrikanere tager ken-

ding af naturen. Af lyset, fuglenes sang osv. Er man vokset op i en hytte 

uden elektricitet eller vand, er man nødt til at lære at leve efter natu-

rens små og store signaler.

Nu har ambassaden ringet og sagt, at de mener, at Kirsten kan tage ud 

på det kursus, hun skal deltage i, og som holdes lidt uden for Kampala, 

men at hun helst ikke skal køre igennem byen derud.

Det virker tåbeligt, at ambassaden, for ikke at skabe panik, ikke må for-

tælle os grunden til, at vi ikke måtte forlade vores hus.

Panik eller ikke panik. Kirsten drager lettet og helt uden panik af sted til 

åbningen af kurset. 
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Under et besøg i Mozambique ringede jeg til Kirsten i Uganda, og hun 

fortalte, at vores tre meter høje hæk af cypres på den ene langside af 

vores grund brændte.

Det er vanskeligt at ringe fra Mozambique til Uganda, så jeg fandt det 

underligt, at jeg kom hurtigt igennem. Netop som Kirsten havde fået 

besked om, at vores hæk brændte. 

Brandvæsenet havde været på vej ud for at slukke branden. Men da de 

angiveligt ikke, trods meget røg fra branden, kunne finde vej ud til vores 

hus, brændte hækken ned til grunden.

Naboerne var bekymrede for, at det kunne være en bande, der havde 

påsat branden for senere at røve huset. Det troede Kirsten ikke på. Hun 

tog i øvrigt hele situationen med en knusende ro.

”Jeg er helt vild med at bo i Afrika”, siger Kirsten og fortæller, hvordan 

vores hushjælp Olive og hun i aftes gik ned til formanden i vores lokale 

LC 1 (Local Council - lokalråd). Han kom lidt senere hjem end lovet, da 

han havde været hjemme hos os for at bese den nedbrændte hæk.

LC 1-formanden havde allerede fundet de skyldige, som havde indrøm-

met, at de uforvarende var kommet til at sætte ild på hækken, da de 

ville stege en høne, de havde stjålet.

De to skyldige hørte imidlertid under en anden LC 1-formands område. 

Så ”vores” formand skrev et brev til kollegaen, som Kirsten tog med til 

ham. 

Nu var det imidlertid blevet helt mørkt, og LC 1-formanden havde ikke 

elektricitet.

Vores folk derhjemme havde insisteret på, at Kirsten tog Olive med til 

mødet. De mente Kirsten var for blød, så de skyldige enten ikke ville få 

deres straf eller kun en meget lille straf, hvis Kirsten troppede op alene.

Olive og Kirsten blev modtaget af den sødeste gamle LC 1-formand i det 

område, hvor brandstifterne hørte til.

Olive og Kirsten fik en stol hver. Formanden satte sig på en sten og alle 

andre rådsmedlemmer på græsset. 

Formanden vidste allerede alt om branden, da Kirsten gav ham brevet 

fra naboformanden og sit visitkort.

LC 1-formanden tilkaldte andre rådsmedlemmer.

Det aftaltes, at alle næste dag skulle mødes og bese skaden, lave op-

målinger osv. Herefter kunne det besluttes, hvordan de skyldige skulle 

straffes.

For Kirsten var det en oplevelse at sidde i måneskin sammen med en 

masse lokale folk, som alle ville hende det bedste, og som alle tog situa-

tionen dybt alvorlig.

En sådan situation kan man simpelthen kun opleve i Afrika.

Da vores hæk brændte
19. december 1998
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Da vores hæk brændte
19. december 1998

Kirsten har haft endnu et møde med LC 1-formanden, de skyldige og 

deres arbejdsgiver. Det blev besluttet, at de skyldige skulle plante en ny 

hæk. Vi køber selv planterne. Ingen af de skyldige vil være i stand til at 

betale de ca. 600 kr., planterne vil koste.

Vi får nok ad åre en fin hæk igen.

Så længe vi har vores hund Zeus kommer der sikkert heller ikke uved-

kommende gæster ind på vores grund. Heller ikke selvom Zeus er ved 

at blive gammel. Han har fået nogle sære ledbevægelser, som om han 

har fået en cerebral lidelse. Han løber dog fortsat rundt i haven, når vi 

går aftentur. 

På vores næste tur til Kenya vil vi forsøge at finde en ny granddanois 

hvalp.

PS! Ugandas administrative politiske struktur er opbygget som en py-

ramide, kaldet Local Council. Fra distriktsniveau (LC5), som ofte har en 

befolkning på ca. 500.000 indbyggere.

Distriktet er ledet af en valgt formand og en eksekutiv komité med for-

mænd for de forskellige områder som undervisning, sundhed, sikkerhed 

og familien.

Ned gennem den politiske struktur findes LC IV, LC III, LC II ned til lands-

byniveau, LC I, som er den mindste administrative politiske enhed. En 

landsby består af mindst 50 til 70 huse med 250 til 1.000 mennesker.

LC I er principielt opbygget som de højere niveauer.
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Som så mange andre holder jeg meget af at krydse mine spor.

Jeg har været 12 dage i Kenya.

I Nairobi havde jeg en oplevelse, der mindede mig meget om den tid, vi 

boede i Kenya. Samtidig viser den, at kriminaliteten om muligt er endnu 

større end dengang.

Kirsten ringede til mig en af de første dage, jeg var i Kenya og sagde, at 

jeg endelig måtte holde bildørene låst og vinduerne lukkede. Hun hav-

de lige på BBC hørt om en ny raffineret måde at stjæle biler på i Nairobi.

Gennem et åbentstående vindue sprayer man simpelthen chaufføren i 

øjnene og tager bilen.

Den 15. januar kørte jeg fra Panafric Hotel til den danske ambassade. 

Jeg parkerede, hvor jeg så ofte tidligere har parkeret. Uden for en par-

keringsplads, hvor der altid står en del parkeringsvagter. Jeg betalte min 

parkeringsbillet til en sød parkeringsvagt og lagde billetten i forruden.

I det øjeblik, jeg vendte mig om efter at have låst bilen, brasede en ung 

fyr ind i mig. Han tilhører gruppen af de mange streetboys, som findes 

overalt i Nairobi, og som forsøger at tjene lidt penge ved at være en 

slags ekstra parkeringsvagt. Eller ved simpelthen at tigge og lave små-

kriminalitet.

Jeg lovede denne dreng, at han skulle få nogle penge for at se ekstra 

godt efter min bil. Jeg gjorde ham samtidig opmærksom på, at der ikke 

var noget af værdi i bilen. Underforstået, at det ikke kunne betale sig at 

brække ind i den.

Da jeg kom tilbage fra mødet i ambassaden, opdagede jeg, at jeg ikke 

havde bilnøglerne i lommen. Jeg gik derfor tilbage til det kontor på am-

bassaden, jeg lige kom fra. 

Da nøglen ikke var der var jeg sikker på, at den dreng, der var braset ind 

i mig, efter at jeg havde låst bilen, må have snuppet den fra mig. 

Han kom mig heller ikke i møde for at få penge, da jeg var på vej tilbage 

til bilen.

Der var nu tre muligheder: at aflægge rapport til politiet og få fat på en 

ny nøgle, at få bilen slæbt væk og derefter få fat i en ny nøgle, eller selv 

forsøge at finde ud af, hvem der havde taget nøglen. 

Jeg valgte den sidste mulighed også selvom det måske er moralsk for-

kert. Jeg ved af erfaring, at det både vil tage lang tid og koste penge at 

få politiet til at hjælpe.

Jeg lod alle de omkringstående børn og unge forstå, at jeg ikke ville 

forlade bilen, men vente til der kom en autohjælp og hentede den, og 

Den smarte biltyv var ikke smart nok
19. januar 1999
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Den smarte biltyv var ikke smart nok
19. januar 1999

at jeg var parat til at betale 200 Kshs. (ca. 20 kr.) for at på mine nøgler 

tilbage omgående. 

Jeg lovede også, at jeg ville lade være at politianmelde sagen. Det sidste 

gjorde formentlig ikke noget indtryk på dem! 

De parkeringsvagter og andet godtfolk, der efterhånden var samlet om-

kring mig, syntes at acceptere denne fremgangsmåde.

Den streetboy, der var stødt ind i mig, fortalte nu, at der var en anden, 

der havde fundet nøglen, og at den blev opbevaret hos nogle parke-

ringsvagter et andet sted.

Jeg gentog mit tilbud og min ”trussel” om at lade bilen hente af en 

autohjælp i løbet af 10 minutter. 

Den unge mand kom tilbage og fortalte mig, at jeg selv var nødt til at 

gå med for at få nøglen. No way. Det var naturligvis det sidste, jeg ville 

gøre. 

Havde jeg forladt bilen, var den måske væk, når jeg kom tilbage.

Efter forhandling med flere mellemmænd og et endnu større opbud af 

nysgerrige kom et par unge mænd med nøglen. Jeg betalte de 200 Kshs. 

og var glad for, at jeg ikke skulle bruge hele eftermiddagen på at få fat 

en ny nøgle. Umoralsk, ja bestemt. Men en halv dag sparet.

Det er vanskeligt at finde ud af, om de to, der kom med nøglerne, løb 

en risiko. Der var politi i nærheden. Løb de to unge mænd mon en risiko 

ved at komme for at få en ”findeløn”?

Løb de ingen risiko kan jeg kun konstatere, at kriminaliteten i Nairobi 

næsten er uoverskuelig. Og det tror jeg desværre, den er.
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Det er mødet med Julius, der har bidt sig mest fast i erindringen fra 

den tur, vi foretog til vildtreservatet Masai Mara sammen med Karin 

og Jørgen.

Masai Mara anses med rette for at være Kenyas bedste vildtreservat og 

et af de mest interessante i Afrika.

En ung masai kriger Julius Mkoidila blev vores guide, og sammen med 

ham lykkedes det bl.a. at se tre næsehorn stryge hen over sletten, flere 

geparder og løver, ja selv nogle afrikanske vildkatte. Foruden mange 

bøfler, elefanter, giraffer og hyæner. Og på falderebet en leopard, der 

strakte sig dovent under en busk.

Julius bærer på hele masai-traditionen. Da han var tre år fik han sit før-

ste spyd og fik lov at dræbe sin første gazelle. 

Julius fortæller, at masai-drenge bliver omskåret i 16 års alderen og pi-

gerne i 15 års alderen. 

Efter omskæringen blev Julius sendt ud i bushen i 21 dage, hvor han 

måtte klare sig helt alene. 

Han viser stolt arrene på benet, hvor løven bed ham. Jeg kan ikke rig-

tig komme til at fotografere arrene. Derimod får jeg taget et billede af 

ham i flot masai-antræk med bl.a. to farvestrålende kuglepenne stukket 

igennem de huller, han har i øreflipperne. 

Julius mødte løven, mens han var helt alene i de 21 dage i bushen. Det 

var altså løven eller ham. 

 I livtaget med løven fik Julius sin kniv fri og jog den ind i løvens rygsøjle. 

Og med ”spydet dræbte jeg den”, siger han stolt.

Det var en stolt Julius, der kunne vise sin far, at han havde dræbt en 

løve. Det er det mest ærefulde, en ung masai kriger kan opnå. At dræbe 

en løve er det, der giver størst status i gruppen af jævnaldrende. 

Efter sådan en dåd bliver man automatisk leder af gruppen af jævnald-

rende. 

Julius giver udtryk for, at han ikke er bange for noget dyr. Endog en bøffel 

og en elefant mener han at kunne nedlægge, vel og mærke uden brug af 

skydevåben. Kun en leopard kan han ikke klare. Den er for hurtig.

Også på anden vis vil Julius gerne føre traditionen videre. Han forstiller 

sig, at han skal have to eller tre koner ligesom faderen. Det er kun, fordi 

han har gået i skole, at han ikke allerede er gift. 

Det er faderen, der bestemmer, hvornår og med hvem Julius skal gif-

tes. Han kan dog gennem moderen forsøge at påvirke beslutningen om, 

hvem han skal giftes med. Selv tør han ikke diskutere giftermål med 

faderen. Det kan åbenbart få uoverskuelige konsekvenser for ham.

Julius har nu ti køer, der er optaget i faderens kvægflok. Faderen skal af 

med mindst ti køer til hver af de familier, hvis døtre Julius gifter sig med. 

Julius – løvedræber og rengøringshjælp
22. februar 1999
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Julius – løvedræber og rengøringshjælp
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Når en pige er købt, bliver hun mandens, eller rettere klanens ejendom. 

Mange af disse unge brude lever et hårdt liv, hvor de helt er domineret 

af svigermødrene.

På Masai Mara Sarova Camp, hvor vi bor, tager Julius naturligt del i den 

masai-dans, som bliver præsenteret for gæsterne om aftenen.

Løvedræberen er den naturlige leder også i denne dansegruppe, hvor 

ti ungkrigere under dansen udstøder høje gutturale lyde, samtidig med 

at de hopper meget højt. 

I sang fortæller de om masai-stammens stolte traditioner.

Julius er fortsat den flottest klædte masai-kriger. Med fem store perle-

kæder om halsen og et stort broderet brystsmykke, som moderen har 

lavet til ham, da han havde dræbt løven.

På vej ud af Masai Mara Sarova Camp så vi Julius gå og feje. Det var 

tydeligt, at han ikke ønskede, at vi skulle se ham i den rolle. Og da slet 

ikke at vi skulle fotografere ham. Det lod vi naturligvis også respektfuldt 

være med. 

Julius, der så stolt havde talt om Masaiernes traditioner, var ikke meget 

for at vise os, at han var ansat som rengøringshjælp, og at han kun nu 

og da fik lov til at optræde som guide for besøgende gæster. Men det 

gjorde ikke hans præstationer som guide mindre imponerende.

Det er i øvrigt ikke tilladt at dræbe dyr i Kenyas nationalparker. Men 

autoriteterne ser gennem fingre med de løver, de unge masaier dræber 

med deres håndvåben.
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I flere år har det været kutyme, at en gruppe danskere samles på en 

hyggelig restaurant i Kabalagala i udkanten af Kampala for at få en fre-

dags øl, når ugens arbejde er slut. Forrige søndag havde initiativtager-

ne, Yrsa og Bent, sat nogle få danskere stævne på samme sted. 

Yrsa og Bent, som kun bor nogle få hundrede meter fra restauranten, 

besluttede at bryde tidligt op, da de havde en anden aftale senere på 

eftermiddagen.

Kort tid efter, at de var kommet hjem, hørte de to voldsomme eksplo-

sioner, og umiddelbart efter ringede en af Bents medarbejdere for at 

fortælle, at han sad fast i en trafikprop, og at det var årsagen til, at han 

ikke var kommet til det aftalte ”møde”. Det var heldigt for ham. Da han 

nåede frem til restauranten, var den totalt ødelagt. Han kunne se, at 

man bar meget lemlæstede mennesker ud fra ruinen. 

Fem blev dræbt og mange blev sårede ved de to bombeeksplosioner. 

Heldigt nok havde hele det danske selskab forladt restauranten, inden 

bomberne sprang.

Det vil vare længe, inden vi igen mødes på denne restaurant fredag ef-

termiddag.

Den anden episode, der har gjort stort indtryk, er gidseltagningen af 

14 udenlandske turister i det Sydvestlige Uganda. Otte turister og fem 

af de ugandiske hjælpere blev hugget ihjel af oprørerne eller terrori-

sterne, der holder til i den Demokratiske Republik Congo.

Den danske ambassade bad mig tale med to danske piger, der havde 

været i lejren i Bwindi for at vente på, at det blev deres tur til at se bjerg-

gorillaer. De var blandt de seks overlevende turister.

De to piger var sammen med 12 andre unge mennesker på en tre må-

neders safari igennem Afrika i en specialbygget lastvogn. 

Da overfaldet skete, havde de kun været afsted i 14 dage Det var natur-

ligvis et forfærdeligt chok for de overlevende at se de 12 blive dræbt. 

De havde været tæt sammen i de 14 dage, turen havde varet. Man får 

et helt specielt forhold til sine rejsefæller, når man sidder tæt sammen 

på ladet af en lastvogn og i øvrigt er sammen døgnet rundt. 

Jeg var sammen med de to danske piger i går i 12 timer, inden jeg sam-

men med en medarbejder fra ambassaden kørte dem i bil til lufthavnen 

kl. 21. Jeg talte rigtig meget med dem, og selvom de var stærkt choke-

rede af oplevelsen, mente jeg, at det var forsvarligt at sende dem til 

Danmark uden ledsager.

Det er klart, at alle de journalister, der var kommet til stede, hvoraf også 

et par var danske, gerne ville tale med pigerne. For at undgå disse in-

terviews så hurtigt efter chokket, fik vi en ambulance til at køre pigerne 

helt ud til flyet

De blev også i Danmark hentet direkte ved flyet.

En af pigerne valgte kort tid efter hjemkomsten af lade sig interviewe 

af pressen.

Terror er blevet virkelighed for os
4. marts 1999 



Terror er blevet virkelighed for os
4. marts 1999 

Portræt af et af de smukke børn, 
vi har mødt på landet i Østafrika
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Vi har boet et par dage på et spændende hotel, Elementaita Lodge, ved 

en af Kenyas smukkeste søer i Rift Valley. 

Lodgen har været en ranch, bygget af en af de første hvide setlere i 

Kenya, Lord Galbraight, i 1916. Han havde fået jorden på godt 3.000 

tønder land foræret af sin svoger Lord Delamere.

På en høj mellem lodgen og søen står der i dag en smuk obelisk, som er 

sat til minde om Lord Galbraight, der skød sig, da han blev klar over, at 

han havde en uhelbredelig sygdom.

Joseph, som er masai, gik med os på en to timers lang vandring ved Ele-

mentaita søen. Ingen af de ca. to millioner flamingoer lettede, da vi gik 

ved kanten af søen. Vi så til gengæld kun nogle få af de ca. 350 forskel-

lige fuglearter, der angiveligt er i denne privatejede park.

Det var her Dr. Lewis Leakey fandt nogle af de ældste rester af urmen-

nesket.

Joseph virker meget oplyst, selvom han ikke har gået meget i skole. Fa-

deren mente, at det ville være bedst for ham at blive kriger og at blive 

god til at passe på kvæget.

Men Joseph var så heldig at få to hvide legekammerater, som lærte ham 

engelsk på anbefaling af drengenes far. Det foregik ved naturmetoden, 

bl.a. når de skulle hjælpe faderen med at blande og så frø.

Joseph fortalte, at han engang var lige ved at dræbe en løve. En gruppe 

unge masai-krigere med Joseph i spidsen nærmede sig en sovende løve. 

Joseph var lidt bekymret for, om det spyd, han havde med, var for bred-

bladet til, at han kunne dræbe en løve med det. Men han var parat til 

at gøre forsøget.

Løven vågnede inden Joseph var helt parat til angrebet. Den sprang 

pludselig på Joseph, og den angreb også nogle af vennerne, som sam-

men med Joseph blev meget skamferede.

Joseph og hans kammerater flygtede i panik, og Joseph har bestemt 

ikke noget ønske om igen at forsøge at dræbe en løve.

Joseph er på mange måder anderledes end de andre masai-guider, vi 

har mødt. Ikke så krigerisk og mere kultiveret.

En rigtig masai-kriger kan dræbe en løve
3. december 1999
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Vi har i dag haft en usædvanlig ubehagelig oplevelse, hvor en tyv er 

blevet stenet ihjel.

Da vi i morges som sædvanligt kørte ind for at svømme, så vi et bræn-

dende lig halvt ude på vejbanen i rundkørslen ved Zana. Det var et lig. 

Manden må være blevet dræbt kun få minutter tidligere. Han havde et 

bildæk om halsen og var overhældt med benzin eller olie. 

Det brændte fortsat kraftigt, da vi kom forbi. Han havde benene trukket 

op under sig, og overkroppen var halvt løftet op af bildækket. Hans hår 

var endnu ikke afbrændt, og vi kunne se hans forvredne ansigt. Manden 

var blevet stenet og derefter sat ild til.

årsagen var simpelt tyveri. Tre andre tyve nåede at flygte. 

Det er selvjustits af værste skuffe. 

Folk tager loven i egen hånd, når de ikke synes, at politi og retsvæsen 

fungerer, som det skal. Selvjustits foregår mange steder i Afrika.

Kirsten kørte lige efter mig. Hun skulle i Undervisningsministeriet, men 

hun ville svømme, inden hun skulle på arbejde. Jeg skulle køre en gæst 

til lufthavnen. 

Der stod kun nogle få mennesker omkring den brændende mand, da vi 

kørte forbi. Mange gik til og fra deres tidlige gøremål. Jeg så ikke noget 

politi. 

Jeg standsede op lidt længere nede ad den dobbeltsporede vej ind til 

Kampala for at se, om Kirsten kunne klare at fortsætte efter det drama-

tiske syn. Det kunne hun.

Selv om vi svømmede længe, var det meget vanskeligt at få dette stær-

ke indtryk ud af kroppen. 

Da jeg en times tid senere kørte tilbage, var der efterhånden kun en 

stor bunke aske og et jernspænde fra en livrem tilbage. Det brændte 

ikke mere. Men der vil gå mange dage, inden den sorte plamage af olie 

og benzin forsvinder fra vejen. 

Måske vil indtrykket aldrig helt forsvinde fra vores erindring. 

Der er fortsat dødsstraf i Uganda. Og dommen for drab er normalt 

dødsstraf. Men det er tvivlsomt, om drabsmændene bliver anholdt, og 

bliver de, kan de måske klare frisag ved at bestikke politiet.

Den døde mand, vi så, er foreløbig den syvende person, der i den aller-

seneste tid er blevet brændt her i området, hvor vi bor. Det er en hård 

straf for et simpelt tyveri. 

En rigtig masai-kriger kan dræbe en løve
3. december 1999

Den grusomme selvjustits   
23. maj 2000
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Næsten alle de ugandere, vi snakker med, synes det er i orden med 

selvjustits. Skønt de forklarer det forskelligt.

Vores hushjælp Olive siger: ”Det har han fortjent. Var tyven brudt ind 

hos os, og havde han ikke fundet noget, og du havde gjort modstand, 

kunne han have dræbt dig”.

Andre siger: ”Nu bliver der færre tyverier i jeres område”. Så det vælger 

vi at tro på. 

Vi føler, at dette her er et afrikansk fænomen, som er så grusomt, at vi 

slet ikke forstår det.

Vi glæder os over, at Danmark støtter Uganda med opbygningen af et 

bedre og mindre korrupt retsvæsen.

Nogle af vore naboer hævder, at man ikke stener og sætter ild til men-

nesker for små forseelser. Man slår ikke mennesker ihjel, der har stjålet, 

fordi de er sultne. Man gør det kun ved væbnede overfald.

Det har nu ikke været tilfældet med de mennesker, der er slået ihjel 

heromkring!

Da Kirsten en aften kom hjem fra kontoret, kom folkene i vores hus lø-

bende for at fortælle hende, at der havde været røverier omkring vores 

hus. 

Røverne var fire mænd, der havde indlogeret sig i et hus i området, og 

de havde nærmest støvsuget husene omkring os for alt af værdi. 

Det lykkedes endelig beboerne i nabolaget at fange dem, hvorefter de 

øjeblikkelig dræbte dem. Det var vores folk virkelig oplivede over, men 

Kirsten var naturligvis ulykkelig over den grusomme straf, tyvene havde 

fået.
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Den masai, vi lige har mødt, hedder John.

Han er ikke en farlig kriger som Julius, der tidligere har været vores 

guide, og som kunne vise arene efter en dyst med en løve.

John arbejder på Sarova Mara Camp samtidig med, at han fungerer 

som guide for turister som os, der kommer i egen bil. 

Johns mor, som var en af Johns fars ti koner, havde arbejdet i huset hos 

en præst i Nakuru. Derfor blev John ikke sendt ud for at dræbe en løve 

som mandomsprøve. ”Selvom der jo er overflod af løver i Masai Mara, 

og at det jo ikke er så svært at dræbe en”, som John forklarer os.

John er en erfaren guide, som kan fortælle meget om naturen og masai-

erne. Han kunne også i løbet af et par dage præsentere os for praktisk 

taget alle slags vilde dyr i Masai Mara. Endog er leopard, der lå hen-

slængt i et træ over en gren med alle fire ben daskende ned. Et afgnavet 

skrog af en Thomson-gazelle hang på en gren længere nede på træet.

Et andet imponerende syn var at se to hanløver i færd med at æde en 

bøffel, som hunnerne havde dræbt tidligere på morgenen.

John er i færd med at betale af på brudeafgiften for sin kommende kone 

Lillian, der også er masai og ansat i køkkenet på Sarova Mara Camp.

Lillian var med os på den sidste morgentur i Masai Mara. Hun syntes 

ikke, at den brudeafgift, der skal betales for hende er for stor, for hun er 

jo uddannet! Derfor skal John heller ikke have flere koner, mener hun.

Den aftalte brudeafgift er: 12 køer, fire geder, tre kasser øl, fem tæpper, 

desuden sukker og tobak.

To smukke og fornuftige unge mennesker, der talte et fint engelsk, men 

som føler sig forpligtet til at følge masaiernes traditioner.

Brudeafgift: 12 køer, fire geder og tre kasser øl 
28. april 2000
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Da jeg sammen med min kollega Edward Kimuli, Direktøren for Uganda 

National Institute for Special Education, en sen eftermiddag kørte fra 

Kenyatta University ind til hans hotel i Nairobi, vidste jeg ikke, at der var 

optøjer (riots) i byen. 

Vi kørte forbi et stort åbent marked, som stadig ulmede efter at være 

blevet brændt ned til grunden. Det er det andet åbne marked, der er 

nedbrændt indenfor to uger.

Og folk er gået helt amok. Ikke mindst fordi det er gået op for dem, at 

også denne brand må være er påsat.

Flere end 25.000 mennesker er efter de to brande blevet henvist til et 

absolut ”misery life”, da de er blevet berøvet deres eneste indtjenings-

mulighed. De har mistet hele deres varebeholdning, der for det meste 

bestod af genbrugstøj, de bl.a. havde fået fra USA.

Brandvæsenet kom, men for sent og manglede desuden også vand til 

sprøjterne.

Hærens slukningskorps kom også for sent til at bekæmpe branden, og 

de havde heller ingen vand med!

Der er i øjeblikket stor mangel på vand i Nairobi. Selv de store hoteller 

har ingen vand.

Så efter to års hungersnød i store dele af Kenya, hvor over tre millioner 

kenyanere sulter, og hvor der ingen elektricitet er om dagen, og hvor 

flere og flere får HIV/AIDS, har Kenya fået endnu en plage: Ildpåsæt-

telser.

På vejen ind til hotellet var der pludselig en ung mand, der bankede 

voldsomt på ruden, hvor Edward sad.

Edward spurgte mig, om vi var kørt på nogen. Det mente jeg ikke.

Der var mennesker overalt på vejen, så vi var nødt til at køre langsomt.

Det tog kun nogle få sekunder, inden jeg mærkede efter, om den taske, 

jeg havde stillet bag førersædet, fortsat var der. Det var den ikke.

I den korte tid, den unge mand havde taget vores opmærksomhed, 

havde en anden mand åbnet døren bag mig og taget min taske.

Det er i øvrigt et meget brugt trick, som Kirsten oplevede sidst, hun var 

i Nairobi.

En ung mand bankede på hendes forrude og fortalte hende, at bilen var 

punkteret. Samtidig stjal en anden mand hendes taske fra den mod-

satte side af bilen.

Desværre overholdt ingen af os den gyldne regel om aldrig at køre uden 

at have låst alle bilens døre og aldrig køre med nedrullede vinduer.

Nairobi = Nairobbery
17. september 2000
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Nairobi = Nairobbery
17. september 2000

Da der som sagt var mange, og tilsyneladende meget ophidsede men-

nesker omkring os, forsøgte jeg ikke at følge efter tyven. Jeg ville for-

mentlig være blevet slået ned, hvis jeg havde gjort det.

Edward var meget påvirket af situationen. 

Det er naturligvis altid ubehageligt at få sin taske stjålet, selv om det er 

ret lang tid siden, jeg sidst er blevet bestjålet.

Når jeg kører i Afrika forsøger jeg altid at fordele de ting, jeg har af 

værdi, forskellige steder. Jeg har nogle penge på mig og nogle i bilens 

aflåste handskerum. Har jeg mange penge med, gemmer jeg som regel 

en del af dem i bilens værktøjsrum, som er godt skjult. 

Mit pas og stort set alle mine penge var heldigvis ikke i den taske, der 

blev stjålet.

Kopier af bilens papirer er anbragt i hotellets bankboks, ligesom jeg al-

tid har kopier af dem i det aflåste handskerum.

Men bilens originale logbog, som skal vises ved grænsen mellem Ugan-

da og Kenya, var i tasken. Udover logbogen og lidt penge havde jeg min 

mobiltelefon i tasken, sammen med et relativt billigt fotografiapparat. 

Det mest irriterende var, at jeg havde min adressebog i tasken.

I fremtiden vil vi selvfølgelig være mere omhyggelige med ikke at kom-

me i situationer, hvor vi kan blive bestjålet, men det er nok lettere sagt 

end gjort. 

Vi kan ikke isolere os. Vi må tage den risiko, det er at leve integreret 

blandt andre mennesker. Og så i øvrigt være endnu mere omhyggelige 

med at passe på os selv og på ting og sager.

Det er vanskeligt ikke at have forståelse for, at tyverier især sker på ste-

der, hvor mennesker er meget fattige. 

De unge mennesker, der stjæler fra folk i biler på hovedgaden i Nairobi, 

tror jeg ikke nødvendigvis er fattige. Men de er til gengæld smarte.

Da jeg kom tilbage til hotellet fra politistationen og fortalte hotellets 

sikkerhedsofficer om uheldet, kunne han fortælle mig, at en af hotellets 

gæster, en hollandsk dame, om formiddagen havde været inde på et 

vekselbureau. Da hun kom ud herfra, blev hun antastet af to personer, 

der fortalte, at de kom fra CID, og at hun var nødt til at følge med dem, 

da indehaveren af vekselbureauet var mistænkt for narkotikahandel. 

Hun fulgte med dem hen på deres ”kontor”, hvor hun ikke bare blev 

frastjålet alle de penge, hun havde vekslet, men også strippet for alt, 

hvad hun havde på sig.

Ja, Nairobi er en røverrede. Tyverier og vold tager til.

Ikke sært at Nairobi i folkemunde bliver kaldt Nairobbery. 
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En hærskare af myrer bevæger sig ned fra bakken, over vores have og 

ned i dalen. Vi kan kun stoppe dem fra at vandre ind i huset ved at pøse 

benzin eller andre skrappe insektdræbende midler på dem. De laver ca. 

fem cm brede gange over græsplænen. 

Når myrerne er forsvundet, kan vi tydeligt se, hvor de har gået. 

Der er ikke megen tid at give væk af, når de kommer tromlende ned fra 

bakken, og vi skal undgå at få dem ind i huset.

I begyndelsen af december begyndte væverfuglene at bygge reder lige 

uden for vinduet til mit arbejdsværelse. De bygger mange flere reder, 

end de lægger æg i, for at forvirre rovfugle, katte og slanger.

Det er fascinerende at se den aktivitet, der pludselig er opstået i det 

store træ.

Det er hannerne, der bygger rederne. Når arbejdet med en rede er fær-

digt, viser hannen reden til hunnen. Er hun ikke tilfreds med standarden 

af reden, bider hun den tråd over, reden er hængt op i. Og så er det om 

igen. 

Vores hushjælp Olive syntes, at vi hellere først som sidst skulle øde-

lægge rederne. Der ville i løbet af no time blive hundredvis af reder i 

træet. Og så ville de jo larme forfærdeligt.

Jeg forklarede Olive, at jeg ikke ville have rederne ødelagt, da jeg nyder 

synet af væverfuglenes byggeaktivitet - og deres larm.

Olive var som så ofte i sådan en situation helt uforstående og bemær-

kede hovedrystende:

”Det er også lige meget. Kattene vil alligevel snart dræbe dem”. Og det 

gjorde kattene så. Måske godt hjulpet af vores udmærkede havemand 

Rachid.

Jeg har først i dag tilfældigt fået at vide, at Rachid holder meget af fug-

lekød, og at han jævnligt jager fuglene i haven med en slangebøsse. Det 

gør han aldrig, når Kirsten og jeg er sammen med ham i haven. Vi skal 

selvfølgelig have sat en stopper for det.

Rachid er en begavet fyr, der jævnligt låner en engelsk bog af os. Han 

har tilsyneladende stor fornøjelse af at fortælle os om indholdet af de 

bøger, han læser. 

Vores natte-vagtmand, Samuel, læser også meget - men kun i Bibelen. 

Han er i øvrigt en skinhellig satan, som jeg ikke bryder mig om i mod-

sætning til de andre, vi har ansat. Men så længe, han ikke sover alt for 

hårdt om natten eller stjæler, kan vi ikke være bekendt at fyre ham. Han 

får vanskeligt ved at finde et bedre job.

Kattene spiser væverfuglene
19. januar 2001
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Kattene spiser væverfuglene
19. januar 2001

Samuel kom i mandags og bad om at måtte få fri til at tage hjem til 

landsbyen for at begrave en søster, der var død af AIDS.

Han er eneste bror med mange søstre, så derfor skulle han forestå alt 

med begravelsen. 

I går, hvor Samuel skulle være kommet tilbage, kom en af hans fætre 

og fortalte, at en anden af Samuels søstre og et af hendes to børn var 

blevet dræbt ved en trafikulykke, så han vil først komme tilbage på 

mandag.

I tirsdags kom Ali, som hjælper Olive i huset og meddelte, at han var 

nødt til at tage hjem til Jinja for at forestå begravelsen af søsterens 

barn, der var død af hjernemalaria.

 

Vi er sikre på, at de, der arbejder for os, er ærlige, og at de ikke stjæler. 

Det er noget helt afgørende, når vi bor og lever, som vi gør. 

Mange af de mennesker, vi omgås, kan fortælle frygtelig historier om de 

ofte raffinerede tyverier, der foregår i deres hjem. 

Ved de overfald og tyverier, vi har hørt om i Uganda og Kenya, får tyven 

ofte hjælp af en af de ansatte i huset.

I Afrika får vi naturligvis et meget tæt forhold til de mennesker, der 

hjælper os i huset og i haven, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem 

så meget som muligt. 
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Mens vi årvågent kiggede efter løver, var Gerd nogle få centimeter fra 

at træde på en kobraslange. 

Gerd sprang en halv meter baglæns, og vi stod alle paralyserede og så 

kobraslangen, der med det samme gik i angrebsstilling ved at rejse ho-

vedet og forkroppen klar til at spytte.

Gerd havde forståeligt nok efter denne oplevelse ikke megen lyst til at 

gå med ind i bushen, hvorfra vi tydeligt kunne høre en løve og nogle 

hyæner. 

Vore to guider virkede meget sikre på, at der ikke ville ske os noget, selv 

om de ikke bar våben. I Botswana må naturguiderne ikke bære våben.

De to guider, der ledsagede Gerd, Kirsten, Erik og mig rundt i Okawan-

ga-deltaet, var sikre på, at de vidste, hvordan vi skulle forholde os, hvis 

vi mødte en løve.

Vi har haft en pragtfuld tur til Botswana og Zimbabwe sammen med 

Gerd og Erik, der foruden at være ambassadør i Zimbabwe også er ak-

krediteret nabolandet Botswana.

Højdepunktet var turen til Okawanga-deltaet i Botswana. Her kan man 

kun komme til med fly eller med kano. 

Vi fløj hen over deltaet med de mange øer og landede i nærheden af en 

simpel men alligevel luksuriøs lodge, hvor vi boede nogle dage.

Guiderne transporterede os fra lodgen på opdagelse ind i deltaet ved 

at stage os frem i mellem øerne i fladbundede kanoer, kaldet Mekoro. 

Der var vilde dyr ”in abundance” og myriader af fugle.

Jeg synes ikke, turistkontoret overdriver, når de i en brochure skriver, at 

”Botswana is Africa’s last wilderness”.

Landet har de største områder af uberørt natur i Afrika. 

Vi var overvældede, både når vi sejlede mellem øerne eller gik ture i 

denne helt uberørte natur.

Tidligere, når vi har været ude at gå i områder med vilde dyr, har vi 

altid haft mindst en bevæbnet guide med for at beskytte os. Men det er 

anderledes i Botswana. 

Da vi gik i land på en af de mest dyrerige øer i Okawanga-deltaet, spurg-

te vi forundret vore to guider, hvorfor de ikke var bevæbnede. 

Det er en regeringsbeslutning, fortalte de. De mente i øvrigt, at de med 

deres grundige fireårige uddannelse vidste så meget om de forskellige 

dyrs adfærd, at de let kunne finde og følge deres spor. 

De var også sikre på, at de vidste, hvad de skulle gøre for at undgå at 

blive overfaldet af vilde dyr, f.eks. af en løve. Det blev vi naturligvis be-

roligede af at høre.

Inden vi går ind imellem flokke af dyr i noget, der minder om beskri-

velserne af Edens Have, og hvor vi kommer meget tæt på bl.a. giraffer, 

zebraer, gnuer og bøfler (som vel er Afrikas farligste dyr), giver guiderne 

Et af Afrikas sidste vilde områder
25. marts 2001
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os nogle regler: Bl.a. at elefanterne ser dårligt, men at deres lugtesans 

er veludviklet. Derfor skal vi nærme os elefanterne i modvind.

Ser vi en løve, skal vi stå musestille. Og bliver vi angrebet af en bøffel, 

skal vi hurtigst muligt klatre op i et træ. Det er naturligvis lettere sagt 

end gjort i vores alder, og så er der lige den hage ved det, at der ikke 

altid er et træ i nærheden!

Vi gik alligevel ikke med guiderne ind i bushen for at se den løve, vi 

har kunnet høre hele morgenen. Den var tæt på. Måske synes guiderne 

trods alt, at det var for farligt.

Jeg kunne hele tiden høre vores datter Anne-Charlotte sige ”Far, vær nu 

ikke for dumdristig”.

Vi kom på turen også til at opleve et andet af Afrikas (Verdens) vidun-

dere. Victoria vandfaldene mellem Zambia og Zimbabwe. 

Vi boede en dag på Victoria Falls Hotel, som er blevet beskrevet som ”et 

ekstravagant minde om kolonitiden, og et sublimt paradis for dem, der 

har råd”. Det havde vi et døgn til reducerede priser. 

Victoria Falls hotellets elegante charme skyldes ikke mindst udsøgte og 

smagfulde blomsterdekorationer i de ”gamle” stuer og værelser, som 

alle er forskellige og møbleret med udsøgte møbler. Fra Victora Falls 

Hotel er der udsigt over vandfaldene og den bro, der i 1904 blev bygget 

af engelske ingeniørtropper. Herfra kunne vi høre faldene, der er 110 m 

dybe og næsten 2.000 m. brede, buldre i en røg af vanddamp.

Takket være store diamantforekomster er Botswana et relativt rigt land 

med et godt sundheds- og skolevæsen. Der har endog været råd til at 

gøre noget ved miljøet. 

Vi så bl.a. i Gweta et flot nybygget hospital, der er i færd med at bygge 

et stort og dyrt rensningsanlæg for dets affald, selvom hospitalet er om-

givet af ørken og bush. Imponerende i Afrika sammenhæng, hvor man 

mange steder bare smider ”lortet” ud.

Botswana, der er på størrelse med Frankrig, har 1½ mil indbyggere og 

har et af de mest velfungerende demokratier i Afrika.

I Botswana havde vi en oplevelse, der er baggrund for en familiehisto-

rie, vi ynder at fortælle. 

Inden turen til Botswana havde Kirsten været på en meget anstren-

gende mission til Zimbabwe. Derfor tog hun sig en lille lur i den nye let 

duvende firehjulstrukne bil, vi kørte i. 

Vi standsede et sted, hvor en kone ved vejsiden ville sælge vandmelo-

ner. Vi købte dog ingen, og kørte videre med den sovende Kirsten. 

Lidt senere forsøgte et par afrikanske blaffere at få et lift. Nu vågnede 

Kirsten svagt og troede, at vi fortsat talte om vandmeloner, så hun sva-

rede søvnigt på spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle tage dem med:

”Lad os bare tage dem med. Vi kan spise den ene med det samme, og 

jeg kan sagtens holde den anden mellem benene”.
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Daggryet er kort i Afrika. Fra mørk nat til solen står op går der ikke lang 

tid.

Kirsten og jeg bor på et lille hotel, og jeg går ud for at opleve disse dyre-

bare minutter, hvor himlen skifter farve, inden solen brænder for fuldt 

blus. I dette korte tidsrum synes alle fugle at vågne og sende deres be-

sked om at lyset er ved at komme til hinanden og til menneskerne, der 

vælter ud af hytter og huse. 

Veje og stier bliver befolket af mennesker på nogle få minutter. Med 

menneskerne kommer støjen. Transistorradioer drøner for fuld speed. 

Mange afrikanere elsker støj, jo højere jo bedre.

Morgenens fortryllelse med den skiftende himmel, det skiftende lys og 

fuglenes kor bliver overdøvet af menneskestemmer og radioer. Dagen 

har taget sin begyndelse. 

En dag hvor menneskerne igen bevæger sig yndefuldt og tålmodigt af 

sted på små stier til et arbejde eller for at hente vand og brænde.

Hjemme på Hilltop, hvor jeg også går ud for at se dagen begynde, und-

går jeg den megen støj. Vi bor langt fra veje, og der er langt mellem 

husene.

På Hilltop kan jeg høre fuglesangen hele formiddagen, og undertiden 

kan jeg også høre køerne brøle og en gris, der skriger lidt længere nede 

ad bjerget.

Morgenstilheden på Hilltop minder mig om den stilhed, der var, da jeg 

som barn i middagsstilheden legede omkring mine bedsteforældres 

gård, mens de sov til middag.

Hunden, Zanta, forsøger at fange de fugle, der spiser af dens mad. Det 

kan den ikke, men det kan katten Lulu. 

Næsten dagligt lægger Lulu en fugl for vore fødder. Den overhører de 

formaninger, vi giver den. Selvom vore tre katte jævnligt tager fugle i 

haven, synes der ikke at blive færre fugle af den grund.

Mens Kirsten og jeg går en af vore mange ture i den store have, sprøjter 

der pludselig noget ud af et hul i jorden. 

Den to meter høje ”søjle” ser uvirkelig ud, indtil vi opdager, at det er 

myrer, der for en kort tid har fået vinger, så de kan flyve væk fra deres 

underjordiske myretue.

De flokkes om natten ved de sikkerhedslys, vi har på huset. På et tids-

punkt smider de vingerne, og der kan ligge et tykt lag vinger på jorden.

Myrer – en plage og en delikatesse
15. juni 2001
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En sådan morgen er vore folk i huset ivrigt i gang med at samle myrer, 

som de spiser, som den delikatesse det er, og som vi også holder meget 

af. Vi vil dog gerne have dem stegte.

Der er færre end 5% af myrerne, der overlever. Disse 5% graver sig ned 

i jorden igen og bliver til dronninger. 

De ligger i noget, der ligner en lerkrukke inde i termitboet, hvor de bli-

ver store og fede og ikke bestiller andet end at blive fodret og at produ-

cere den næste generation.

I Afrika er der småkravl overalt. Selv inden døre. Bliver gulvet ikke va-

sket hver dag, piler små myrer rundt overalt. 

Det er særlig nødvendigt at holde køkkenet rent. En krumme vil på få 

sekunder blive dækket af små sorte myrer. En krumme ost er det al-

lerbedste, myrerne ved.

I den lange og behagelige nat undgår vi ikke at skulle verfe en myre eller 

andet kryb ud af sengen. Og da vi ikke bruger moskitonet, sker det ofte, 

at vi i søvne maser et par moskitoer, natsværmere eller andre flyvende 

insekter ud i ansigtet eller andre steder, hvor de generer mest.

Moskitonet redder mange fra malaria i Afrika. Kirsten og jeg har allige-

vel besluttet ikke at bruge det, da vi synes, det stækker vores bevægel-

sesfrihed. 

Selvom vi ikke har brugt moskitonet i de mere end 25 år, vi nu har boet i 

Afrika, har jeg kun haft malaria to gange. Kirsten har aldrig haft malaria.

For to dage siden kom vores hushjælp Olive styrtende hen til os og 

sagde alarmerende, at en slange var ved at angribe vores hund Zanta.

Zanta dansede rundt om en kobraslange, der havde hævet sig op i en 

spiral. Heldigvis nåede den sorte kobraslange ikke at spytte gift på Zan-

ta, inden den blev dræbt af en gæst, Olive havde på besøg. 
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I dag forstår jeg bedre, hvorfor Karen Blixen var så optaget af de tjene-

stefolk, hun havde i Afrika. De mennesker, der hjælper os i hus og have, 

er en stor del af vores hverdag. Ligesom vi bliver en stor del af deres. De 

ved næsten alt om os. Vi ved knapt så meget om dem.

Olive har arbejdet for os næsten lige siden, vi kom til Uganda. Hun var 

da 20 år. Nu er hun 30. Esther blev ansat kort tid inden Olive blev ansat, 

og Esther havde fra starten overopsynet med vores hus.

Olive virkede i begyndelsen meget usikker. Hun fór sammen, hvis hun 

ikke havde set os komme, og sagde i det hele taget næsten ingen ting – 

og da slet ikke til mænd.

Samarbejdet mellem Esther og Olive foregik set udefra gnidningsløst. 

Esther er en velbegavet pige. Alt for kvik til ikke at få en formel uddan-

nelse. Hun ville selv gerne have en uddannelse inden for rejsebranchen. 

Da hun ikke kunne skaffe pengene hertil, besluttede vi at hjælpe hende. 

Et løfte, vi også havde givet hendes bror Peter, inden han døde.

Da Esther fik arbejde på et rejsebureau, overtog Olive overopsynet med 

hele menageriet, fire personer og en søndagsvagt.

Nogen tid efter, at Esther var rejst, roste vi Olive for hendes gode mad. 

Vi nævnede, at vi ikke var klar over, at hun var så dygtig til at lave mad. 

Og ud mellem sidebenene kom det: ”Ved I, hvad en tyran er?” 

Olive mente, at grunden til, at hun ikke tidligere havde kunnet brillere 

med sin madlavning skyldtes, at Esther havde siddet på hende. Hun 

havde kun fået lov til at gøre det grove, f.eks. at rense grønsager, mens 

Esther lavede maden. 

Esther, der er opdraget hos sin onkel, en tidligere premierminister i 

Uganda, har altid lavet god mad assisteret af Olive.

Premierministeren havde så mange børn selv og en hel del af sine af-

døde søskendes børn, som han skulle forsørge, at han ikke havde råd til 

at give dem en uddannelse ud over gymnasiet. 

Så da Esther var færdig med sin studentereksamen, måtte hun ud at 

tjene penge, og det blev så hos os.

Olive havde, inden hun kom til os, været ansat hos vores nabo på Tank 

Hill. Familien her syntes ikke, Olive kunne noget som helst og da slet 

ikke lave mad. De mente, at hun var svagt begavet. 

Vi stod og skulle bruge en hushjælp, som kunne assistere Esther. Og hvis 

ikke Kirsten og jeg skulle kunne klare at have en svagtbegavet ung pige 

i huset, hvem skulle så?

Olive viste sig at være lærevillig og lærenem. Hun var pligtopfyldende 

og ærlig. Hun kom en gang med 900 US dollars, som jeg havde forlagt 

under en bog!

Olive, Esther, Ali, Rachid og Samuel
26. oktober 2001
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Da vi for tre år siden flyttede til vores store hus i Bunamwaya (i 1998), 

stillede Olive som betingelse for at følge med os, at Ali skulle være hen-

des assistent i huset. 

Ali havde indtil da været vores havemand. Ali var ikke nogen god have-

mand. Havearbejde kedede ham ubeskriveligt.

Da Olive på det tidspunkt var blevet helt uundværlig for os, var vi nødt 

til at gå med til, at Ali fulgte med til Bunamwaya som assistent for Olive.

Det har vist sig, at Olive er endog overordentlig godt begavet, og at hun 

virkelig har flair for teknik. Hun er heller ikke så genert mere. Vi må ofte 

bede Olive hjælpe os, hvis der er en teknisk finesse i huset, vi ikke kan 

finde ud af.

Olive er en stolt kvinde, der for ikke så længe siden afslørede, at hendes 

bror er premierminister i det lille kongedømme, Toro ved Fort Portal, og 

at hun i øvrigt selv er ud af kongelig slægt!

Grunden til, at hun ikke er gift skyldes, at hun ikke kan tolerere den be-

handling, de fleste ugandiske mænd udsætter deres koner for.

Ingen af Olives rige brødre kunne drømme om at komme og hjælpe 

hende økonomisk.

Hun derimod bringer stolt de penge, hun kan undvære, hjem til faderen 

i Fort Portal. Olive elsker sin far meget højt, hvorimod forholdet til mo-

deren er mere kompliceret.

Olives far har ligesom hendes brødre en del kvæg. Men tilsyneladende 

aldrig rede penge!

Det har altid undret os, at nogle af de kvægavlere, der har hundredvis 

af kvæg, stort set ingen rede penge har. 

Olive må derfor betale for en af sine yngre søstres uddannelse. Brød-

rene hjælper ikke pigerne i den familie! Olives mor har ni døtre og fire 

sønner. 

Faderen har tre andre koner, som han har fået lige så mange børn med, 

som han har med Olives mor. Så det er blevet til en stor familie.

Rachid, som er vores havemand, er fra nomadestammen Karomojong. 

Han er en stor kleppert, som holder haven pænt. 

Olive gjorde, hvad hun kunne for, at Rachid ikke skulle med os til Hill-

topp som havemand. Hun mente, at han havde haft forbindelse til Ko-

nys oprørshær, og at han er en brutal fyr, som kunne finde på at dræbe 

hende og Ali. 

Olives fantasi kender ingen grænser!

Samuel er nattevagt og læser i bibelen hele natten, hvis han da ikke er 

til begravelse eller lignende. For nylig er tre af hans søstre døde af AIDS 

og den fjerde er død i en trafikulykke.

Samuel er protestant, Olive katolik og Rachid og Ali muslimer. Den to-

lerance mellem de fire, vi havde håbet på, er udeblevet. De har enkelte 

gange, mens vi har været på ferie, været oppe at slås korporligt.

Det er sket et par gange, at Olive, der har et alkoholproblem, er kom-

met så fuld hjem, at Samuel ikke har villet lukke hende ind i huset. Det 

fandt hun sig naturligvis ikke i, så hun fik Ali overlistet til at åbne lågen. 
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Olive har også et par gange i fuldskab smidt sig på jorden foran os og 

sagt, at hun ikke vil finde sig i, at vores nabo Peter, som er den eneste 

hvide mand, der foruden os bor i området, råber efter hende. 

Hun er meget sur på Peter, som hun ikke mener behandler hende med 

den respekt, hun bør vises. 

Vi har af denne grund måttet lave en ekstra låge ind til vores grund, så 

Olive kan komme ind, uden at hun først skal igennem Peters indkørsel.

Olive har altid været noget karrig med at fortælle om egne forhold. 

Det kom som en overraskelse, da hun forleden fortalte, at Ali er tra-

ditionelt gift med en af hendes søstre. Det var der ingen, der havde 

fortalt os. 

årsagen til, at det kom frem, var, at Ali pludselig skulle hjem for at brin-

ge sin kone på hospitalet, da hun var meget syg. 

Da Olive hørte om sin syge søster, brast hun i ubehersket gråd og sagde, 

at hvis hendes søster døde, ville hun sørge for, at Ali blev meldt til poli-

tiet for at have forsømt sin kone. 

Olive vil forsøge at få sin mor fra Fort Portal herned for at passe Alis 

kone, da hun ikke mener, at mænd er i stand til at gøre det ordentligt.

I dag kan vi bedre forstå, hvorfor Olive insisterede på at få Ali med sig 

som medhjælp her på Hilltop. Hun har sikkert været lidt bekymret for, 

om Ali ville kunne klare sig uden hendes hjælp. Ali er trods alt gift med 

hendes søster.

Vi er sjældent uden god underholdning af de mennesker, vi har ansat. Vi 

holder meget af dem, og de gør stort set deres arbejde godt og ærligt.

Rachid er i denne måned hjemme for at blive gift anden gang. Efter 

hans eget udsagn var hans første kone en slet kvinde. Derfor har han 

forladt hende og overgivet sine børn til sin egen mor. At børnene skulle 

blive hos den slette kvinde kom overhovedet ikke på tale.

PS! Rachid, som er i slutningen af 30erne, har nu i 2012 syv børn. Tre 

med den slette kvinde og fire med den kone, han nu er gift med.

Vi har tidligere talt med Rachid om, at det måske ikke var nogen god 

idé, at hans kone nr. to fik første barn, da hun kun var 15 år. Vi argumen-

terede med, at det måske var bedre, at hun gik i skole. Det var Rachid 

helt cool overfor. Nu var hun hans kvinde og skulle producere, som han 

sagde, dvs. føde ham børn.

Olives søster døde kort tid efter, at vi var flyttet til Hill Top. Måske af 

AIDS.

Olive opgav at bringe Ali for retten for ikke at have plejet sin kone godt 

nok. Ali har heldigvis ikke symptomer på, at han er blevet smittet. – 

Derimod døde Olive senere af AIDS.
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Ali, som har arbejdet hos os i 20 år 
i Uganda, begyndte som havemand,  

og er nu en kompetent hushjælp og kok
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700 gæster kom der både i kirken og til det efterfølgende aftenselskab.

Vi har været til en del bryllupper i Afrika. Ens for dem har været, at 

de har kostet formuer for de unge, der skal giftes. Eller måske især for 

deres forældre, der ofte har måttet sætte sig i gæld mange år fremover 

for at kunne klare udgifterne til sådan et kæmpebryllup.

Esthers (vores tidligere hushjælp) og Roberts bryllup overgik alt, hvad 

vi har deltaget i. 

Det er selvfølgelig mest overklassen og den højere middelklasse, der 

økonomisk er i stand til at sætte sådant et arrangement op.

Nogle nøjes med et traditionelt bryllup, der nok kan være dyrt, men 

ikke så dyrt som et kirkebryllup.

I nogle egne af Uganda, hvor indtægterne ikke er så store, laver bruden 

brudeslør af moskitonet! Har et par mennesker ikke råd til et bryllup, 

gifter de sig ikke, men bor sammen og håber på, at økonomien en dag 

bliver så god, at de holde et stort bryllup..

Kirstens chauffør i Kenya, Steven, havde trods en god løn ikke penge nok 

til at blive gift på et niveau, der kunne tilfredsstille svigerforældrene. 

Steven, som var dybt religiøs, levede i mange år sammen med sin kone 

uden at være gift. Det gik fint, bortset fra at præsten nægtede at døbe 

de børn, de havde avlet i synd!

De seks brudepiger ved Esthers og Roberts bryllup havde ens lyserøde 

silkekjoler på og ens sko, smykker og små tasker. Håret havde de sat 

kunstfærdigt op i ens frisurer. Alt på brudeparrets regning. 

I modsætning til mændene, hvor de fleste var jævnt klædt i de traditio-

nelle lange, hvide kjortler med en almindelig sort jakke over, var kvin-

dernes påklædning overdådig.

At gå til bryllup i Uganda synes især at være en kvindebegivenhed. Halv-

delen af kvinderne havde farvestrålende traditionelle dragter på, mest 

af skinnende stoffer, f.eks. med guld og sølv indvævet i stoffet. Nogle af 

kvinderne var i så elegante selskabskjoler, at de kunne have deltaget i 

et kongeligt taffel.

Bruden og brudgommen må klart have følt sig som dronning og konge 

for en dag. Vores hushjælp, Irene, siger, at nok er det dyrt, men så har 

bruden da i alle tilfælde en god dag i ægteskabet at tænke tilbage på!

Kirsten gik som altid ved sådanne lejligheder mannequin for mig inden 

brylluppet. Hun prøvede flere forskellige rober. Det er for Kirsten en del 

af fornøjelsen ved at skulle til bryllup. Hun var meget elegant og smuk.

I kirken var der flotte kor og flot hornmusik. Der var sang til vuggende 

rytmer og klapsalver, når præsten sagde noget klogt eller morsomt, og 

da brud og brudgom sagde ja til hinanden. 

Afrikansk bryllup – overvældende og meget kostbart
5. januar 2002
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Alt i kirken fungerede som det skulle, bortset fra en mindre ”skønheds-

fejl”. Det tog flere minutter inden brudeparret ved hjælp af de nærtstå-

ende kunne åbne æsken med vielsesringene. Det morede forsamlingen 

sig hjerteligt over. Her var ingen flove miner. Kun glade miner. 

Brylluppet foregik i den store St. Pauls Katedral eller Namirembe Kate-

dral, der ligger på en af de syv høje, som Kampala er bygget på.

Nok var den kirkelige handling overdådig, men aftenfesten på Didi’s 

Forlystelsescenter blev om muligt endnu flotere,

Didi’s Forlystelsescenter blev bygget for et par år siden af en af Ugandas 

rigeste asiatere, så velhavende folks forkælede børn kan blive under-

holdt, især i weekenderne. 

Didi’s Forlystelsescenter har to kæmpestore sale, hvor Esther og Ro-

berts bryllup blev holdt i det ene, mens det andet var optaget af en 

bryllupsfest for et parlamentsmedlem. 

Inden middagen blev det nævnt, at hvis vi ikke på bordene fandt det, vi 

gerne ville drikke, kunne vi blot sige det til et af de familiemedlemmer, 

der gik rundt med en blå sløjfe på brystet, og der skulle fluks komme de 

ønskede drikkevarer.

Kapslerne blev smidt på gulvet, som man ofte gør. Jeg tror ikke, der var 

mange af dem, der serverede, der mente, at det flotte gulv var for fint 

til kapslerne. Traditioner er forskellige.

Robert er ansat på Nile Breweries. Ifølge vores tidligere hushjælp, Olive, 

har han i en lang periode haft mindst en fast pige foruden Esther. 

Olive var tidligere helt sikker på, at Robert aldrig ville gifte sig med Es-

ther! Hun synes, at Robert, der er klejn af bygning, er en meget tilta-

lende ung mand. 

Esther har til gengæld vokset sig stor og frodig i de godt 10 år, vi har 

kendt hende. Inden for hjemmets fire vægge skal hun nok holde styr 

på Robert!

Esther forestod i de første fem år, vi var i Uganda, husholdningen i vores 

hjem. Vi hjalp hende med at få en uddannelse. Hun har nu et godt job 

i rejsebureaubranchen.

Det er uhøfligt at gå hjem, inden bryllupskagen er skåret for. Det er et 

næsten orgastisk øjeblik, når bruden skærer for, mens der kastes med 

glimmer og noget, der ligner flødeskum sammen med bruset fra et par 

champagneflasker ud over brudeparret. 

Det er vigtigt, at alle i forsamlingen ser på, at bruden knæler foran brud-

gommen, og giver ham det første stykke af kagen. Herefter går hun hen 

til svigerforældrene, som hun også knælende giver hvert et stykke. Hun 

viser herved, at hun kender sin plads i familiehierarkiet. 

Alle 700 deltagere skal smage kagen. Der var mindst 10 kæmpestore 

bryllupskager til deling ved denne lejlighed..

Selvom vi ikke bliver til den årle morgen, bliver det alligevel sent. Men 

ikke senere end at vi drikker en flaske champagne, da vi kommer hjem, 

for at fejre vores eget gode ægteskab, der nu snart har varet i 43 år.

Ved sådan et kæmpebryllup tænker vi igen på den store sociale og øko-

nomiske forskel, der er i det ugandiske samfund, og som findes de fleste 

steder i Afrika.
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De bankede og lavede utrolig megen larm til langt ud på natten. Vi bo-

ede, som vi ofte gør, når vi er i Kisumu i Kenya, på Sunset Hotel, der 

ligger lige ned til Lake Victoria. 

Det er ikke noget luksushotel, men det har atmosfære. Og så kan man 

fra hotelværelset se den smukke solnedgang over Lake Victoria.

Vi er kommet her regelmæssigt i over 20 år. Nu boede vi her på den 

første dag af vores jule- og nytårstur til Kenya.

På Sunset Hotel er der fint pyntet med et imponerende plastikjuletræ, 

hvorunder der ligger sirligt indpakkede pakker. Hotellet har tre gange så 

mange tjenere som sædvanligt. Vi havde fået at vide, at vi ikke kunne 

have fået et værelse, hvis vi var kommet den følgende dag.

Den dag fejrede Kisumu nemlig sit 100-års byjubilæum, og man vente-

de mange gæster, bl.a. præsident Moi, der skulle bo på værelset ved si-

den af vores. Det var det værelse, håndværkerne hele natten arbejdede 

så ihærdigt på at få færdigt. Vi er for længst holdt op med at bekymre 

os over, hvorvidt man i Afrika vil blive færdige med forberedelserne til 

store fester. Det gør man nemlig stort set altid – i sidste øjeblik. I år er 

det 100 år siden, det første persontog ankom til Kisumu. Bystyret har 

besluttet at markere, at Kisumu derved har eksisteret som by i 100 år. 

Paradoksalt nok går der ikke længere persontog til Kisumu. Måske skyl-

des det, at der i de seneste år er hoppet mange tog af sporene på vej 

til og fra Kisumu.

Jeg husker tydeligt en pragtfuld tur, jeg et år efter vores ankomst til 

Kenya havde med tog fra Kisumu til Nairobi. Den tur mindede om de 

film, jeg har set af persontog i Indien, hvor togkupeerne er levende med 

alle slags dyr, og hvor passagererne hygger sig som på en karnevalsdag. 

Tre præsidenter fra de østafrikanske lande, der som bekendt igen har 

dannet en østafrikansk union, var til stede ved Kisumus 100 års fest, 

og de blev der et par dage. Under festlighederne gav præsident Moi 

Kisumu City-status. En status kun Nairobi har haft indtil nu.

Kenya har fået flerpartisystem, men det forhindrede ikke Moi i egen-

hændig at give Kisumu status som City. Enkelte spurgte i dagbladene, 

hvad forfatningen siger om den sag. I løbet af et par dage blev man 

enige om, at det havde forfatningen ikke noget imod!

Da vi tre dage senere på vores tur kom til Mombasa, var der vildt oprør.

Indbyggerne mente, at Mombasa som den næststørste by i Kenya skul-

le have haft City- status før Kisumu. 

Dårligt lederskab i Mombasa konstaterede aviserne.

På vej til Mombasa overnattede vi på en lille hyggelig lodge ”in the 

middle of nowhere”. Langt inde i busken, hvor vi kun hørte fuglefløjt 

og fuglesang. 

Her er en stilhed, som jeg finder den dybt inde i Rold Skov.

På lodgen solgte de øl for 200 Kshs. (ca. 20 kr.) stykket. Da vi fortalte, at 

vi aldrig giver mere end 100 Kshs. for en øl, end ikke på Norfolk Hotel, 

En drømmetur til Kenya
8. januar 2002
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sagde manageren, at da vi var residents, kunne vi købe øl for 100 Kshs. 

Man tager røven på dem, der ligner turister.

Det tog os fem dage at køre turen fra Kampala til Mombasa. Vi har på 

denne tur nostalgisk opsøgt mange kendte steder: Bl.a. Elsamere ved 

Lake Naivasha. Her på dette fredfyldte sted, som har en vidunderlig ud-

sigt over Lake Naivasha med dens mange flodheste og skrigende fiske-

ørne, kan vi iagttage colobus-aberne i akacietræerne, mens vi drikker 

kaffe og guffer alt for mange fede kager i os.

Vi sagde farvel til den grund, vi har ejet, med den storslåede udsigt over 

Lake Naivasha. Vi har solgt den til vores samarbejdspartner, Mark Ka-

riuki, der er indehaver af La Belle Inn i Naivasha. 

Hermed har vi definitivt opgivet en dag at bygge vores flot tegnede 

drømmehus på Green Hill. 

Kirsten har længe ment, at det vil blive alt for vanskeligt at bo så langt 

ude i busken på vore gamle dage.

Besøget i Mombasa by blev ikke nogen god oplevelse. Vi synes, der var 

alt for mange mennesker. Alt for megen larm, og alt for meget skidt 

og møg flød i gaderne. Jeg er enig med aviserne, Mombasa er dårligt 

administreret. 

For nogle år siden fik en dygtig borgmester, Mr. Balaba, udvirket, at 

byen blev renset for det affald, der nu igen vælter sig overalt. 

Det var vanskeligt for den ærlige Mr. Balaba at begå sig blandt korrupte 

kolleger.

Byens nedtur viser sig bl.a. ved, at gode cafeer og restauranter på kort 

tid er blevet meget dårligere end tidligere eller helt lukket. Godt, at vi 

ikke flyttede ind i den lejlighed, vi for et par år siden lejede i den gamle 

bydel i Mombasa.

Kysten ved det Indiske Ocean omkring Mombasa har det fineste hvide 

sand og smukke palmer. Her badede vi ved bl.a. at svømme langs ky-

sten.

I modsætning til tidligere får vi at vide, at vi skal passe godt på vore ting. 

Et symptom på fattigdom. 

Vi kørte forbi den tefabrik, vi har haft aktier i. Nu stod der kun en enlig, 

søvnig vagtmand udenfor fabrikken. 

Vi har desværre måttet indgive konkursbegæring. 

Drømmen om at kunne sælge den fine kenyanske te i den smukke em-

ballage brast især, fordi vi ikke var dygtige nok til at sælge teen. 

Rundt om i verden står der Livingstone-te og rådner op i store contai-

nere. 

Med 40 mand har vi i nogle år produceret en virkelig god te, som fortsat 

sælges i kenyanske butikker. Men Kenya alene har ikke et tilstrækkeligt 

marked til en rimelig stor produktion.

På årets sidste dag tilbragte Kirsten og jeg nogle timer i Nairobi Nati-

onalpark, hvor vi bl.a. så en gepard og to næsehorn. Mens solen gik 

ned over Ngong Hills, drak vi en flaske champagne under et stort træ, 

som en stor gruppe bavianer kravlede rundt i. En af hannerne satte sig 

i nogle minutter truende foran Kirsten, indtil vi gav den noget at spise.

På årets sidste dag gav Præsident Danial arap Moi efter for et politisk 

pres og gav Mombasa City-status. Forhåbentlig vil det medvirke til, at 

Mombasa igen bliver en renere og i det hele taget en bedre admini-

streret by. 
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I denne uge, hvor jeg har arbejdet på en opgave på Kenya Institute of 

Special Education, har jeg været indlogeret på Panafric Hotel i Nairobi.

Her boede Kirsten og jeg i en lille lejlighed på toppen af hotellet fra 

1983 til 1989.

Jeg måtte ned og se, om baren så ud som den gjorde dengang. 

Ved baren sidder der ti gæster. To er eksklusive ludere, som har forbud 

mod at antaste gæsterne på dette hotel, der nu er overtaget af den 

fornemme Sarova-hotelkæde. Men ingen er i tvivl om deres erhverv.

Der sidder en hvid mand og læser i Economist. Han er sikkert økonom, 

som er på en mission for en eller anden international organisation. 

Han kaster af og til et blik på de to luksusludere. Længe nok til at de ved, 

at han er interesseret, men ikke så længe, at han har ”commited” sig.

Resten er afrikanske mænd, som hygger sig gevaldigt med hinanden. De 

slår af og til en stor latter op og klasker hinanden i hænderne. Ingen af 

dem læser. De er kommet i baren for at drikke, få en god snak og en god 

latter. De medvirker til den gode stemning. Sammenlignet med de sorte 

mænd ser den hvide mand lidt blodfattig ud.

Jeg sidder ved et hjørne af baren og betragter forsamlingen, da en af 

tjenerne kommer hen til mig for at spørge, om jeg vil give pigerne en 

genstand. Lykkes det for tjeneren at etablere en forbindelse mellem da-

merne og mig, vil han givet få en erkendtlighed af dem. Det skal foregå 

diskret, da luderne som nævnt ikke officielt må operere fra baren.

De to ludere ryger uafbrudt og kigger sig mere og mere nervøse rundt 

for at se, om ikke en eller anden vil komme dem til undsætning og be-

tale deres regning.

Lidt senere på aftenen kommer partilederen Raila Odinga ind og sætter 

sig i baren.

Raila Odinga, hvis far var Kenyas første vicepræsident, er en magtfuld 

politiker, der for øjeblikket er energiminister, og som forventes at ville få 

en toppost i regeringen, hvis det nye Kanu vinder næste valg.

Alle i baren gør plads for Raila, som han kaldes i folkemunde. En halv 

snes mennesker følger ham. Han sætter sig ved siden af mig, men vi 

veksler ikke mange ord. 

Raila er mest optaget af nyhederne på TV skærmen og af at tale i mo-

biltelefon. Den ringer uafbrudt. Han tager kun nogle af samtalerne selv. 

De fleste overlader han til en af de mange mænd, der følger ham.

I det kvarters tid, Raila sidder i baren, modtager han tre breve. Givet-

vis fra mennesker der ønsker, han skal hjælpe dem med et eller andet. 

Også disse breve giver han til en af sine følgesvende. Uåbnet.

På vej ud af baren lader Raila en i følget betale for den cola light, han 

har drukket. Heller ikke han har lyst til at betale de genstande, luksuslu-

derne har konsumeret!

Gensyn med Panafric Hotel
4. april 2002
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Det var en dejlig oplevelse at drage på en arbejdsopgave til Zanzibar 

uden at skulle tænke på at have trøje eller jakke med. Temperaturen på 

Zanzibar er på denne tid af året omkring 35˚ C.

Jeg er på vej alene til Zanzibar. Kirsten kommer om en uge. 

Når jeg går en tur på gaden i Stone Town, hvor jeg lister mig langs hu-

sene for ikke at blive kørt over, bliver jeg ustandseligt tiltalt af gamle 

såvel som af unge og børn, der alle tilbyder at sælge mig noget, jeg ikke 

har brug for.

Stone Town blev bygget, inden der kom biler. Derfor er der ingen for-

tove.

Good Morning, how are you? Do you want to go fishing? 

Jeg kan købe antikviteter eller blive anvist et godt hotel. Alt kan formid-

les, hvis jeg vel at mærke er villig til at betale lidt. Mange af dem, der 

antaster mig, ser ud til at være narkopåvirkede.

Midt imellem pragtfulde hoteller går mange fattige mennesker rundt, 

tilsyneladende ubekymrede, og forsøger at få raget nogle skillinger 

sammen. Det må være lettere at være fattig i et land, hvor vejret altid 

er varmt. 

På gaderne ser jeg kontrasten mellem de tørklæde- og på anden vis 

stærkt tildækkede muslimske kvinder, der nok kan vise en tiltrækkende 

ankel, men så heller ikke mere, og så de sorte piger og koner, hvor næ-

sten intet er skjult.

Muslimske mænd skal bede fem gange om dagen (kl. 05.00, 13.30, 

16.30, 20.00 og kl. to om natten). Når de 54 moskeer i Stone Town 

(med 16.000 indbyggere) brøler løs kl. fem om morgenen, vækker de 

ikke alene alle de mere end 95% troende muslimer, men også de få ikke 

muslimer og turisterne.

Vi kan godt bede alene, f.eks. i hjemmet, siger Mohammed, men det 

virker bedst, når vi gør det sammen med andre mænd i moskeen. 

Jeg er interesseret i at vide, hvad kvinderne gør. De kommer med til 

moskeen fredag eftermiddag, forklarer Mohammed, selvom de ikke må 

komme indenfor. Ellers beder de hjemme. 

Kunne det ikke være fint, hvis kvinderne også bad sammen de øvrige 

dage, antyder jeg. Det betyder ikke noget for dem, mener Mohammed.

Kl. godt 13 forlader alle deltagerne, bortset fra en sølle kristen, det se-

minar, Kirsten og jeg har arrangeret for speciallærere. De er gået ud for 

at bede. Mændene til den nærmeste moske og kvinderne til et lokale 

i nærheden.

Jeg oplever, at det med at bede på bestemte tidspunkter stort set er det 

eneste, deltagerne på seminaret er præcise med. 

Tid er ikke en ressource på Zanzibar, som den heller ikke er det de fleste 

andre steder på det afrikanske kontinent.

Luften på Zanzibar er tyk af varme, religion og krydderier
30. april 2002
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Her går mænd ikke på kro, pub eller restaurant. Når voksne mænd for-

lader arbejdspladsen i middagspausen, siger de ikke, de går til frokost, 

men at de går i moskeen for at bede.

I første omgang havde jeg glemt, at man på et arabisk toilet ikke finder 

noget så uhygiejnisk som toiletpapir, men vand og sæbe.

Men ellers er der ”måde med” hygiejnen, som min moster Jenny ville 

have sagt. F.eks. på havnen, hvor vi går ned hver aften lige før solned-

gang, flyder det med alskens affald. Med hænder og vifter forsøger sæl-

gerne at jage fluer og andre insekter væk fra det stegte kød, skaldyr og 

fisk.

Den unge mand, der sidder foran os, har tilsyneladende en god handel. 

Han køber hver dag et par dunke petroleum, som han videresælger i 

små flasker, som kan hældes på petroleumslamperne, så boderne ved 

havnen kan blive oplyst, når mørket falder på kl. ca. 19.

Det er en romantisk oplevelse at se de hundredvis af levende lys i den 

mørke tropeaften og nat. Efter den flotte solnedgang ser vi ikke mere 

snavset.

Vi synker ned i denne glade og livlige menneskevrimmel, der består af 

en blanding af rigtig mange forskellige racer. 

Mændene ser glubsk på Kirstens slids i den lange kjole, og kvinderne ser 

forargede på hende.

Vi er på Zanzibar for at analysere landets specialundervisning, som vi 

har gjort det i mange andre afrikanske lande. På baggrund af analysen 

laver vi sammen med vore samarbejdspartnere en plan for den fremti-

dige struktur for undervisningen af alle børn med indlæringsvanskelig-

heder, herunder børn med handicap.

Det er en rystende oplevelse at overvære undervisningen i klasserne på 

Zanzibar, hvor der tilsyneladende er tomgang 90 % af tiden. 

Lærerne er mest optaget af at snakke med hinanden, hvis de da over-

hovedet er til stede, eller med at slå børnene med grene af forskellig 

længde og tykkelse. 

Grenene bruges også til at slå takt, når børnene aflirer en tekst udenad. 

Som regel fra Koranen. 

Det eneste, der synes at være velorganiseret i skolerne på Zanzibar, er, 

at der hver dag føres en liste over de børn, der er i skole den dag. Som 

de fleste andre steder i Afrika tager man det alvorligt, at gæster skal 

skrive i en gæstebog. På denne skole bliver vi præsenteret for en gæ-

stebog, der tidligere har været benyttet til at registrere hotelgæster i.

Der lyder nogle kæmpeskrig i det øjeblik. klokken ringer ud til frikvarter. 

Øjeblikkelig er børnene i gang med at lege konstruktive lege. Med en 

kreativitet, vi ikke har set i klasserne. Så måske får børnene alligevel 

noget ud af deres skolegang!

Senere på dagen ser vi, hvordan en gruppe børn er ved at rydde op og 

luge i skolegården.

En stor del af børnene forsøger at stjæle det græs, som andre har luget 

op. Det giver drenge og piger en mulighed for at røre ved hinanden i et 

samfund, hvor piger helt ned til tre fire ås alderen er tilhyllede.

Planlægningen af vores besøg på tre skoler er udarbejdet af højtstå-

ende embedsmænd i Undervisningsministeriet. 
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De har lavet et fint program til os, selv om de må have vidst, at der 

ingen børn er i den første skole, vi skal besøge, og at vi ikke kan nå den 

sidste skole, da den lukker kl. 11.30 på en fredag.

 ”Bad timing” siger jeg, hvorefter de smilende forklarer, at det jo kunne 

være, at der alligevel var nogle elever på den første skole. Og måske var 

eleverne på den sidste skole ikke gået hjem. Inshala (Om Gud vil).

Vore to ledsagere, der var meget høflige og venlige, blev alligevel også 

trætte i løbet af et par timer.

På denne tur til Zanzibar oplever vi, hvordan landet synes at ”falde” 

længere og længere bagud i forhold til den vestlige verden. Også selv-

om de har indrettet internet cafeer på ethvert gadehjørne i Zanzibar 

Stone Town.

Zanzibar er meget fattigere, end da vi var her for 8-9 år siden.

Det skyldes bl.a., at donorerne i en periode med politisk strid og over-

greb efter valget i 1995 trak deres støtte tilbage. 

Hertil kommer, at verdensprisen på Zanzibars største eksportartikel, 

nelliker, over nogle år er faldet fra 9.600 US dollars til ca. 600 US dollars 

pr. ton.

Indførelsen af demokrati på Zanzibar har som i andre afrikanske lande 

i begyndelsen haft sin pris. Mange mennesker blev dræbt under valget 

i 2000.

En gymnasielærer fortæller, at der var engang, hvor mennesker på Zan-

zibar levede sammen som gode venner og naboer. Vi er nu delt op i 

venner og fjender. Vennerne er fra ens eget parti og fjenderne fra det 

andet parti.

PS! Vi har været på Zanzibar i marts/april 2011. Ikke mindst for at kon-

statere, hvilken skæbne vores forslag til specialundervisningen fra vores 

besøg i 2002 havde fået.

I The Revolutionary Government og Zanzibars Undervisningsministe-

rium, havde vi møde med Principal Secretary (departementchefen)  

Mwananaidi S. Abdulla og fik vores livs overraskelse.

Vi har i årevis troet, at der ikke var kommet noget særligt ud af det for-

slag for specialundervisningen, vi lavede her på Zanzibar i 2002. Selvom 

vi syntes, at vores rapport var god og detaljeret.

Vi har haft lidt berøringsangst. Det ville ikke være rart at få at vide, 

at anbefalingerne i vores afsluttende rapport ikke var blevet helt eller 

delvis gennemført.

Men ved gennemgangen af vores rapport fra 2002 med departements-

chefen og to medarbejdere ved specialundervisningen, viste de sig, at 

alle de forslag, vi lavede sammen med kolleger fra Zanzibar, er blevet 

ført ud i livet.

Denne oplysning var hele opholdet på Zanzibar værd.

Ved besøget i Undervisningsministeriet i Zanzibar blev vi endnu engang 

belært om, at det ikke altid er nødvendigt at poste donorpenge ind i et 

projekt for at få gang i en udvikling. Landets egne budgetter tog vare 

på reformerne.
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De sidste tre år har jeg jævnligt arbejdet i Kenya. Det har været spæn-

dende at se, hvordan Kenyas regering har forstået de nye strømninger 

eller den nye filosofi, der er ved at brede sig verden over med hensyn 

til, at børn med specielle behov, som alle andre børn, har ret til under-

visning. Vel at mærke, at undervisningen af disse børn skal foregå i det 

almindelige skolesystem og i de almindelige klasser.

Man taler i dag især i Europa og USA om undervisning for ALLE eller 

inkluderende undervisning. 

Denne undervisningsform er endnu mere nødvendig i Afrika, hvor kun 

nogle få procent af børn med handicap indtil nu har modtaget formel 

undervisning. 

Hvis ikke disse børn med særlige undervisningsbehov bliver undervist i 

den almindelige skole, har de oftest ingen mulighed for overhovedet at 

få en formel undervisning.

For nogle børn er samværet med andre børn vigtigere end selve un-

dervisningen. 

Måske er etableringen af et korrespondancekursus for lærere i special-

pædagogik den opgave, der er lykkedes bedst for mig som konsulent. 

Der er nu flere end 6.000 lærere, der studerer specialundervisning over 

hele Kenya gennem disse korrespondancekurser.

Denne undervisningsform er især god for kvinder, der vil kunne blive 

hjemme hos deres børn, mens de studerer.

De studerende passer deres normale arbejde som lærere, får deres 

månedlige løn, og har kun fri fra skolearbejdet, når de deltager i inter-

natkurser.

Jeg har været ude i landet for at se på, hvordan instruktørerne gennem-

fører et af de internatkurser, der jævnligt afholdes forskellige steder i 

Kenya. 

Det var interessant at se, at 17 af de ca. 120 studerende havde taget 

deres babyer med på dette 14 dages kursus. 

Det var der ikke taget højde for. Ofte har jeg set mødre tage deres baby-

er med på kurser i Afrika, men sjældent så mange som på dette kursus.

Men som altid finder man i Afrika en løsning på et sådant problem. Der 

var på intet tidspunkt optræk til panik.

Alle var enige om, at en mor ikke kunne efterlade et barn derhjemme, 

som stadig bliver ammet. Ligesom man var enige om, at mødrene skulle 

på kursus. 

Naturligt nok gik den første diskussion på, hvem der skulle betale udgif-

terne til barnepigerne! 

En arbejdsopgave i Kenya
18. april 2002
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I løbet af nogle timer havde arrangørerne fået fat i nogle unge piger, 

der kunne tage sig af babyerne, mens mødrene var på kursus. Enkelte 

mødre havde været så forudseende, at de havde taget deres egne bar-

nepiger med. 

Man fandt et velegnet lokale, hvor barnepigerne kunne have babyerne. 

Om natten sov barnepigerne på en måtte på gulvet ved siden af mød-

renes seng.

Maden klarede man ved, at barnepigerne fik den mad, der var tilovers. 

Altså ingen ekstra udgifter.

De tre instruktører, der alle er lektorer fra Kenya Institute of Special 

Education (KISE) havde hver en gruppe på mere end 50 studerende, 

som de skulle hjælpe med at løse de problemer, de havde i relation til 

selvstudiet.

Undervisningen foregik mens svalerne fløj ud og ind for at made un-

gerne i rederne i lokalet. Den slags petitesser syntes ikke at kunne di-

strahere de intenst lyttende studerende.

De studerende opførte til sidst et rollespil, der skulle illustrere aspekter 

af det, de havde lært. 

Det er altid en stor oplevelse at se, hvordan afrikanere i en sådan si-

tuation kan more sig kongeligt over at se kammeraterne spille rollespil. 

Jeg har aldrig i Danmark set et så ægte engagement i en tilsvarende 

situation.
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Vores hushjælp Olive var en stædig og samtidig en meget ængstelig 

kvinde, der har været en dygtig hjælp og især en dygtig kok for os.

Olive har skrantet siden januar. Vi anbefalede, at hun konsulterede 

Dick Stockley. Det var hun ikke særlig interesseret i. Hun troede mere 

på, at en ”lokal” doktor kunne hjælpe hende. Også fordi han bruger 

whichcraft og naturmedicin.

Vi fik Olive overtalt til at gå til en ugandisk læge, som dog ikke gjorde 

noget særligt for hende. Han fortalte, at hun havde malaria, og gav 

hende kinin, som i en periode bevirkede, at hun hørte meget dårligt.

Olives tilstand blev efterhånden så meget forværret, og vi ikke var i tvivl 

om, at hun havde AIDS. Med stort besvær fik vi hende endelig overtalt 

til at lade sig undersøge af læge, Dick Stockley. 

Diagnosen AIDS stillede Dr Stockley næsten inden, vi var kommet inden 

for hans dør. Det viste sig, at Olive ikke alene havde AIDS, men også 

tuberkulose og en række andre infektioner, hun havde fået på grund af 

et svagt immunforsvar. Hun kom med det samme i behandling

Kort tid efter viste det sig, at tuberkulosen havde angrebet Olives lunger 

meget alvorligt Da hendes tilstand hurtigt blev meget værre, måtte vi 

have hende indlagt på Dr. Stockleys private klinik, hvor der er to senge. 

Da man ikke på klinikken kan servere mad og hjælpe med personlige 

fornødenheder, måtte Kirsten foruden at bringe mad tre gange om da-

gen også agere sygeplejerske.

Vi fik herefter fat på Olives mor, som er en gæv kvinde, der i de sidste 

måneder har måttet tage afsked med to andre døtre, der er døde af 

AIDS. Moderen overtog pasningen, mens Kirsten forsat bragte mad til 

Olive, moderen og Olives søn tre gange om dagen.

Vi har undret os noget over, at ingen af Olives rige brødre eller halv-

brødre, hvoraf en er premierminister i kongedømmet Toro, er kommet 

for at hjælpe hende. 

Olive sagde for kort tid siden: ”I vil ikke se mine brødre på besøg her, 

men den dag jeg dør, vil de stille op for at se, om der eventuelt er noget, 

de kan bruge af det, jeg efterlader mig”.

Vi lovede naturligvis, at vi ville betale den ret kostbare medicin, Olive 

skulle have for at holde både AIDS’en og tuberkulosen i skak. 

Da vi skulle til Danmark på ferie fandt Olive og hendes mor ud af, at det 

var bedst, at hun kom hjem til landsbyen. Dr Stockley mente ikke, at 

Trist farvel til Olive 
4. juni 2002
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Olive ville overleve i landsbyen. Her tror næsten alle på whichcraft og 

ikke på almindelige læger.

Efter at Kirsten havde lagt medicin i poser og skrevet datoer og tids-

punkter for, hvornår medicinen skulle tages, kørte vi Olive, hendes søn 

og moderen hjem til landsbyen.

I nærheden af Olives landsby er der en missionsstation, hvor Olive og 

hendes mor måtte bo. 

Missionsstationen har et helsecenter. Det var en ung mand herfra, 

der dagligt skulle føre tilsyn med Olive. Denne meget stilfærdige unge 

mand foreslog straks, at der skulle tages en blodprøve på Olive, fordi 

han havde hørt, at hun havde feber. Så måske havde hun malaria! Vi 

fortalte, at Olive for kun tre dage siden var blevet undersøgt for malaria 

af Dr Stockley, og at testen havde været negativ

Næsten ligegyldigt, hvad man fejler, er mange afrikanere sikre på, at de 

har malaria. Og det har de da også ofte.

For at fastholde den unge mands interesse for Olives sygdom, var vi 

med på, at hun fik foretaget en malaria test. Da han bad ”sit” laborato-

rium foretage blodprøven, afslørede laboranten, at han ikke havde en 

kanyle.

For at sikre os, at den unge mand fortsat ville være interesseret i Olive, 

tog vi til det nærliggende laboratorium i Fort Portal for at få foretaget 

en malariatest. Nul malaria. Regningen var på ca. 12 kr.

Det viste sig, at det eneste helsecenteret på missionsstationen havde af 

remedier, var en badevægt. Så vi fik sundhedsarbejderen til at love at 

veje Olive hver morgen og i øvrigt følge med i, at Olive på de fastsatte 

tidspunkter fik den medicin, vi havde haft med fra Dr. Stockley 

Nogle dage senere besøger vi igen Olive. 

Det var meget positivt at besøge Olive på missionsstationen igen, også 

selv om Olives søster havde haft hende med til en klog mand. Medici-

nen var heller ikke administreret 100 % korrekt. Men næsten. 

Efter at vi havde været sammen med familien i to dage, og igen instru-

eret Olives søster, Alice, i, hvordan hun skulle administrere medicinen, 

virkede det, som om Alice og de andre familiemedlemmer forstod, 

hvordan medicinen skulle administreres, og som noget meget vigtigt, 

at de troede på medicinen.

Da vi senere besøgte missionsstationen lå Olive under et træ med en 

masse familiemedlemmer og andre omkring sig. Olive følte sig helt klart 

bedre tilpas her end på Dr. Stockley’s klinik.

”Man har bedt for mig”, var det første, Olive sagde til os. Hun var mere 

klar nu, end da hun og hendes mor forlod vores hus for at tage hjem til 

landsbyen. 
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Olive fortalte også, at det var bedre at være et sted, som hun kendte, og 

hvor man talte lokalsproget. 

Nok er Olive god til engelsk, men i sådan en situation er det nu godt 

at kunne bruge sit lokalsprog. Olive er lidt ængstelig i nye omgivelser.

Vi kørte Olive de ca. 40 km, der er fra missionsstationen til Fort Port for 

at få checket hendes blodprocent for at se, om AIDS medicinen havde 

forårsaget, at hendes blodprocent var blevet for lav. 

Olive blev helt munter på køreturen i vores gamle Pajero, som hun har 

kørt i mange gange tidligere. Hun fik i bilen spist 1 ½ ´banan og drukket 

noget Ribena. 

Olive tror, at den mælk, der købes i poser, er ødelagt, så hun vil kun 

drikke nymalket mælk. Det ville hun i øvrigt også, da hun var rask og 

arbejdede for os.

Den unge mand i Fort Portal, der tog blodprøven, havde et meget be-

skedent laboratorium, der var sat sammen af nogle få brædder, og hvis 

udstyr vi godt kunne tvivle på. Men selv var han i et ulasteligt jakke-

sæt og ildrødt slips. Han var så venlig at foretage blodprøven i bilen, så 

Olive ikke behøvede at gå op ad den vaklende og meget stejle trappe 

til hans laboratorium. Olive har altid været rædselsslagen for at få taget 

en blodprøve.

Ved siden af laboratoriet var der en læge, der havde konsultation. Ham 

snakkede vi lidt med. Han mente, at Dr. Stockley’s behandling af Olive 

var den rigtige. Det var vigtigt for Olive og hendes familie at få at vide, 

at også en ugandisk læge anså den medicin hun fik som værende den 

rigtige. 

Lægen anbefalede, at Olive skulle have noget jerntilskud for at få blod-

procenten lidt op. Herudover mente han, det ville være godt for Olive 

at få et nærende kosttilskud.

På den katolske missionsstation er der en kirke, som Olive kan ligge i om 

natten og når vejret ikke er godt. Senge er der ingen af, men en madras 

at ligge på og et godt tæppe at have over sig.

Vi var meget triste, da vi ved sidste besøg, inden vi rejste til Danmark 

på sommerferie, sagde farvel til Olive. Nok virkede hun lidt bedre i de 

kendte omgivelser, og nok gav hendes søster Alice hende den medicin, 

som Dr. Stockley havde ordineret. Men hun var utrolig svag og meget 

forandret: Af og til kunne hun virke psykotisk.

PS! Der gik kun 14 dage, efter at vi var kommet til Danmark, vi inden vi 

blev ringet op og fik fortalt, at Olive var død. Hun døde på trappen op 

til lægen i Fort Portal. 
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Vi har nu boet i Østafrika i over 20 år. Og foreløbig kan vi ikke tænke os 

at bo andre steder.

Det skyldes vel især, at vi fortsat får interessante arbejdsopgaver, som vi 

brænder for. Vi synes fortsat, vi bruger vores liv på noget, der har værdi. 

Afrika har endnu behov for hjælp til at løse de store problemer, der er 

med at få undervist børn og unge med specielle behov. Gør man ikke 

noget ekstra for disse børn, og sætter man ikke fokus på disse børns 

rettigheder, kommer mange af dem til at sidde hjemme uden at få no-

gen form for formel undervisning. Og deres chancer for senere at få et 

arbejde vil blive minimale.

Vi tror på, at vi gennem vore projekter har været med til blandt foræl-

dre, administratorer og hos mennesker i almindelighed at skabe større 

forståelse for, at børn og unge med specielle behov har ret til under-

visning.

Det har været vigtigt for os at propagandere for, at konventioner om 

undervisning for alle også gælder børn og unge med særlige behov.

Vores lyst til at bo i Uganda skyldes måske i lige så høj grad, at landet 

har et pragtfuldt klima, hvor solen skinner det meste af tiden. Afbrudt 

af forfriskende voldsom eller stille silende troperegn, der får alt til at 

gro. Der er større klimatiske forskelle på årstiderne i Afrika, end jeg har 

læst om det i danske geografibøger. I Afrika oplever vi en natur, der 

rummer store forskelle fra savanne til regnskov. Med mange søer, flo-

der og storslåede vandfald. Vi kommer tæt på liv og død. På overtro og 

megen mystik.

Selv efter så mange år i Afrika er der fortsat ting og holdninger, vi ikke 

forstår. Vi bliver aldrig totalt integrerede i det afrikanske samfund. Men 

vi oplever aldrig negative holdninger mod os. Vi får nærmest positiv 

særbehandling. På den baggrund skammer vi os ofte over den måde, 

Danmark behandler mennesker med anden etnisk baggrund på. 

Vi oplever venlige og imødekommende mennesker i Uganda. 

Mennesker, der som vi har levet længe i Afrika, beskriver ofte livet og 

de oplevelser, de har haft som meget væsentlige for deres liv. Afrika går 

i blodet. 

En safari gør oplevelsen af Afrika endnu mere intens. Måske allermest 

intenst, når vi har kørt med børn og børnebørn for at vise dem den 

afrikanske natur, som vi holder så meget af. Duften og synet af vilde 

dyr i naturlige omgivelser. En flok masaier, der går hurtigt over savan-

nen, selvom bevægelserne opleves som slowmotion. I et antræk der er 

smukt og farvestrålende. 

Vi får brugt os selv på en anden måde end i Danmark. Udfordringerne 

er større. Vi må ofte klare os selv, f.eks. når bilen går i stykker i et øde 

område langt fra et værksted. 

Vores begejstring for at leve i Afrika bliver ofte overskygget af Afrikas 

mange problemer og de negative sider af livet, vi ser og hører om.

Afrika går i blodet 
6. januar 2003
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Vi føler os ofte magtesløse over for mange af de vanskelige og triste for-

hold i Afrika, vi ikke kan gøre noget ved. Som mange andre udlændinge 

føler vi det provokerende, at der er så stor forskel på rig og fattig. På 

vores levestandard og den måde de fattige afrikanere lever på.

Selv om mange ugandere virker sorgløse og forstår at more sig, kan der 

bagved den lette og glade overflade være mange bekymringer. 

Mange er dybt bekymrede over de byrder, de har. Hvordan de får penge 

nok til mad, til lægehjælp og medicin, og til de mange udgifter, der trods 

fri undervisning alligevel er i forbindelse med børnenes skolegang. Børn 

bliver stadig bortvist fra skolerne, hvis de ikke møder op i skoleuniform.

Mange familier har måttet påtage sig ansvaret for deres søskendes 

børn, fordi disse børn har mistet deres forældre på grund af AIDS. Det 

er ikke ualmindeligt, at en familie har 10-15 ekstra børn at tage sig af 

foruden deres egne, ofte mange børn.

HIV/AIDS er så realistisk i Uganda, at mange gør sig overvejelser over, 

hvad der skal ske med børnene, hvis de selv dør af AIDS. 

For de fleste forældreløse børn, findes der en løsning så børnene kan 

bo hos bedsteforældre eller onkler og tanter. Men for nogle er der in-

gen familier til at tage sig af dem. Disse børn må bo alene uden voksne.

Disse familier, der er ledet af børn, må selv klare alt. Som regel bliver et 

af børnene den lille families leder. Det er ikke altid den ældste, men den 

der har de bedste lederevner, og som forstår at skaffe penge.

Det gør indtryk, når en af sikkerhedsvagterne ved afslutningen af et 

stort møde i dag kommer og beder os om 1.000 Ushs. (ca. 3,30 kroner) 

til sin frokost. Og især at han viser en overvældende taknemmelighed, 

fordi han får pengene. Han havde lige haft det ærefulde hverv at være 

med til at passe på de seks afrikanske præsidenter, der har boet på Ho-

tel Sheraton, hvor Kirsten og jeg hver dag svømmer!

Den fattigdom, vi ser, sættes i relief. Den bliver næsten ubærlig, når vi 

ved, hvor stor korruptionen er i landet. 

Korruption på alle niveauer er en alvorlig svøbe for langt de fleste lande 

i Afrika.

Hvor meget bedre kunne Afrika ikke have haft det, hvis man kunne 

undgå den alt overskyggende korruption.

Der er desværre ikke tvivl om, at donorpenge i mange tilfælde er med 

til at stimulere korruptionen.

Borgerkrigen i Norduganda, som nu har varet i næsten 20 år, og som 

ikke ser ud til at få en ende, påfører mange mennesker store fysiske og 

psykiske lidelser. Mange bliver jaget fra deres hjem, og børn bliver taget 

til soldater og sexslaver.

Onde tunger påstår, at landets ledelse af politiske årsager ikke ønsker 

konflikten i Norduganda afsluttet.

Kirsten og jeg forsøger fortsat at gøre nytte over for de børn, vi af Da-

nida har været ansat til at hjælpe, børn og unge med særlige behov, 

herunder børn med handicap. 

Efterhånden omfatter gruppen af børn og unge med særlige behov 

også børnesoldater, gadebørn, børn der lever i familier uden voksne, og 

børn der lever i risikofyldte områder, f. eks. krigsområder.

PS! Finansministeren i Kenya indrømmer i december 2010, at halvdelen 

af statsbudgettet ædes op af korruption. Det samme er sikkert tilfældet 

i Uganda. 
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Vi så det straks. Kenya har ændret sig til det bedre. 

Kenya har fået en ny regering i januar i år med præsident Mwai Kibaki 

i spidsen.

På vej til Kenya i vores gamle Pajero oplevede vi forandringen allerede 

ved grænsen mellem Uganda og Kenya i Busia. Toldbehandlingen gik 

lettere, og de kenyanske toldbetjente var høfligere end tidligere.

Selvom den nye regering i Kenya nu arbejder energisk med at udrydde 

korruptionen, er det tvivlsomt, om regeringen kan komme den helt til 

livs. Mange mennesker vil stjæle for at få brød på bordet! Det er van-

skeligt at blive forarget over det, selvom det er moralsk forkert.

At de rige stjæler gennem smart korruption i et ufatteligt stort omfang 

er ødelæggende og uforståeligt.

Matatuer og taxaer bliver rutinemæssigt stoppet og checket af politiet. 

Det ser ud til at være seriøst, og ikke som tidligere, hvor alle kunne 

slippe med at betale betjentene lidt penge under bordet for reelle eller 

imaginære forseelser. 

Bøder kan opkræves, men der skal nu udstedes skriftlig kvittering, som 

synderen tilmed skal underskrive, og hvor han godkender sin forseelse, 

ellers må han i retten.

Fra grænsen og til den første større by, Kisumu, har der i årevis været 

en strækning på godt 30 km med ufattelig store huller, ja nærmest kra-

tere i vejen. De er blevet større og større i de 12 år, vi jævnligt har kørt 

strækningen. 

Mange er nu op til en halv meter dybe. Og ingen af dem, der bor ved 

vejen, har villet fylde noget i hullerne. ”Hvorfor hjælpe en korrupt re-

gering?”

Man taler om cowboyentreprenører, som har fået arbejdet med at re-

parere vejene mod at acceptere, at præsidenten eller en minister først 

skal have 50% af bevillingen.

De sidste 50% bliver delt mellem entreprenøren og lokale embeds-

mænd. Så der bliver ikke mange penge til at reparere vejen for. Dvs. 

at standarden af vejarbejdet bliver så ringe, at hullerne i vejen hurtigt 

kommer igen.

Halvdelen af Kenyas veje er i øjeblikket ufremkommelige og den sidste 

del i en rigtig dårlig forfatning.

De dårlige veje er hårde ved bilparken. Det er dyrt at være fattig.

Nu er man i fuld gang med at fylde hullerne ud og lægge asfalt på det 

meget dårlige stykke vej mellem Busia og Kisumu.

Kenya i bedring
17. marts 2003
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Kenyas nye regering sortlister nu alle korrupte entreprenører, og de får 

ikke de penge, staten skylder dem, såfremt en evaluering af arbejdet 

ikke viser den ønskede standard.

På vores stamhotel, Sunset Hotel, i Kisumu blev vi mødt med de opti-

mistiske bemærkninger: ” We are now free, and the business is better”.

Overalt ser vi fyldte turistbusser, som vi ikke har set det i årevis.

Men den største og mest positive oplevelse var, at der ikke fandtes ga-

debørn på gaderne i Nairobi.

Regeringen forsøger at revalidere børnene ved bl.a. at sende dem i sko-

le. Det bliver spændende at se, om kenyanerne formår at holde disse 

børn væk fra gaderne. Der skal gives meget spændende tilbud, for at de 

ikke vender tilbage til deres frie liv som gadebørn.

Hver morgen styrtede vi hen efter de kenyanske aviser, der dagligt er 

fyldt med sensationelle afsløringer og om dristige politiske tiltag:

•  Dørene til de torturkamre i Nyayo House, hvor systemets modstan-

dere er blevet tortureret, er blevet åbnet. Torturkamrene vil nu blive 

et mindesmærke over en brutal tid.

•  Der tages skridt til en undersøgelse af det juridiske system. Rets-

præsidenten bliver suspenderet, mens en domstol undersøger hans 

embedsførelse. Han er anklaget for korruption og for at have accep-

teret, at der blev begået tortur og vist uværdig optræden. Han tog 

selv sin afsked nogle dage senere.

•  Kooperativer bliver rekonstrueret. Nepotisme og korruption nævnes 

som grunden til de store underskud, kooperativerne har haft.

•  Aviserne er dagligt fyldte med artikler om mennesker, der er ankla-

get for svindel og er blevet fængslet. Svindlerne udstilles på aviser-

nes forsider.

Den tid skal være forbi, hvor man siger: Hvorfor hyre en advokat, når 

man kan købe en dommer.

Kenya vil også arbejde for, at den tid, hvor der betales med sex for for-

fremmelser, er en saga blot (Det bliver nu nok ikke så let).

Et parlamentsmedlem er som noget uhørt tiltalt for voldtægt, og sagen 

drøftes i Parlamentet.

På forsiden af en af ugeaviserne står, hvordan ”Moi (den tidligere præsi-

dent) and Biwott (hans tro væbner) became the richest men in Africa”. 

Men det tager tid at ændre et land. 

At vandhanen på toilettet på Sunset Hotel i Kisumu stadig drypper, som 
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den har gjort det, siden vi begyndte at komme på hotellet for 20 år 

siden, er vel den bedste illustration af, at det tager tid at ændre tingene.

En anden positiv oplevelse på turen til Kenya var seminaret i Machakos 

om Distance Learning, som jeg indtil nu har været konsulent for, og som 

er gået over al forventning. Programmet har fået endnu større aktuali-

tet, efter at Kenya har indført undervisning for ALLE.

Indtil nu har 3800 lærere fået eller er i gang med en uddannelse i at 

hjælpe børn og unge med særlige behov. Både i Kenya og i Uganda er 

korrespondancekurserne imponerende godt gennemført.

Det har også været dejligt at være sammen med afrikanere, der kan le 

og more sig uden sidestykke.

Klarest står erindringen om en tur, hvor jeg en sen aften måtte køre 

med lattermilde mennesker i en overfyldt Pajero. På dårlige veje, hvor 

asfalten pludselig ophører ned til stejle skrænter. Lastvogne og biler skal 

have plads, så der er ikke langt ud til skrænten.

Jeg sad og holdt lidt krampagtigt fast på rattet, også fordi det var dyb 

sort nat. Kursusdeltagerne havde ikke noget imod at sidde oven i hinan-

den. Kørslen var som alt andet i Afrika i Guds hånd!

Midt om natten, inden vi nåede frem til hotellet i Machachos, stod må-

nen op. Uvirkelig med dens næsten rektangulære form og dens gullig-

brune farve. Den hev sig op over bjergene og gav godt lys for kørslen det 

sidste stykke gennem dette savanneland.

Den blanding af fagligt og kammeratligt samvær sætter vi altid stor  

pris på. 

PS! En enlig svale gør som bekendt ingen sommer. Den nye koalitions-

regering, der kom til magten efter urolighederne i forbindelse med val-

get i 2007, har ikke formået at indføre virkelig demokratiske tilstande i 

Kenya. 

Det vrimler i dag ikke alene med gadebørn i Nairobi, men også med 

rene forbrydere.

Vi krydser fingre for, at regeringen snart føler sig så presset, at den må 

gøre noget ved alle de mange forhold, som øger utilfredsheden blandt 

befolkningen i en sådan grad, at vi må frygte det værste, dvs. en gen-

tagelse af, hvad vi oplevede i forbindelse med valgsvindelen i december 

2007. Hungersnød, høje priser, korruption, usikkerhed og en regering, 

der konstant modsiger sig selv og ikke får gjort noget.

Først efter vedtagelsen af den nye forfatning i Kenya i 2010 ser det ud 

til, at regeringen har fået et redskab til at bekæmpe korruptionen. Der 

synes igen at være en vis optimisme med hensyn til en fornuftig fremtid 

for Kenya.
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Hun klatrede op på Treetop som prinsesse og kom ned som dronning.

Prinsesse Elizabeth fik meddelelsen om, at hun var blevet Englands 

dronning, da hun og Prins Philip opholdt sig en nat på Treetop, som 

er en lodge, der er bygget oppe i træerne på stolper inde i Aberdare 

National Park i Kenya.

Vi indlogerede os for et par dage siden på den luksuriøse Outspan 

Country Club. Herfra er vi i jeep blevet transporteret op til Treetop, hvor 

forholdene er små. 

På Treetop er vi midt inde i regnskoven med udsigt til en større sø, som 

er oplyst om natten. Massevis af dyr kommer både dag og nat ned til 

søen for at drikke. Kommer der særlig interessante dyr om natten, bli-

ver vi vækket.

Det er forbudt at tale højt på Treetop. Dette forbud har en gruppe ame-

rikanske turister dog vanskeligt ved at overholde. 

Trods deres larm er der neden for lodgen i øjeblikket en flok elefanter 

på ca. 40 med nogle unger rendende imellem mødrenes ben, et par 

hyæner, flere bøfler og nogle gazeller.

Vi bor på det værelse, som dronning Elizabeth II og Prins Philip boede 

på. Det er det eneste værelse på Treetop, der har et selvstændigt toilet 

og en lille altan, hvor der netop kan stå to mennesker. Værelset bliver 

naturligt nok kaldt Elizabeth suiten.

Stemningen tager endnu et hop. Det hele bliver meget højtideligt, da 

skyerne i dagens sidste time glider til side og Mount Kenya, der ligger 

ca. 50 km herfra, og som er Kenyas højeste bjerg, kommer til syne. Bjer-

get med sne på toppen viser sig fra sin mest guddommelige side. 

Ikke så sært at folk heromkring har tilbedt bjergets gud, Ngai (Guden 

der skaber), som man troede befandt sig på toppen af det 5.200 m høje 

bjerg.

Det er sikkert vigtigt ikke at blive alt for fikseret på, at jeg bliver 70 år i 

dag. Ellers vil det måske i fremtiden kunne tynge og hæmme mig. 

Ingmar Bergman har, om det at blive gammel, sagt, at det er, når man 

må bruge mange kræfter på at passe de skavanker, man har, og endnu 

flere på at bevare værdigheden. 

En eller anden har sagt, at ens køn udviskes, når man bliver gammel. 

Så det er sikkert vigtigt, at jeg gør alt for, at det hos mig ikke udviskes 

og forsvinder. Ligesom det sikkert også er vigtigt, at jeg lærer at lægge 

ting bag mig.

70 år bør ikke blive en milepæl, hvor alt det sjove stopper.

Fødselsdag med udsigt til sneen på Mount Kenya
31. marts 2003 
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Kirsten og jeg har nu friheden til at gøre, hvad vi har lyst til. Og lysten til 

at opleve har vi fortsat. Vi ønsker ikke, at vores dagligdag skal lægges i 

for faste rammer. 

På denne ikke alt for detaljeret planlagte tur fra Kampala til Kenya nyder 

vi at møde nye mennesker og at være tæt på en nation, der kæmper sig 

ud af fortidens skygger. Lykkes det mon dennegang? 

Vi nyder at køre nye veje, se nye landskaber og eventuelt stoppe op 

ved et vandfald, vi ikke har set tidligere. Måske finder vi endog et over-

raskende godt hotelværelse til en rimelig pris.

På sådan en tur er vi også lidt spændte på, om den gamle Pajero kan 

holde hele vejen.

På turen til Treetop havde vi både en punktering og en overophedet 

motor, fordi en motorrem sprang. Hver gang var vi så heldige, at det 

skete næsten lige uden for en benzinstation, og dem er der ellers langt 

imellem. 

Det forøger spændingen ved turen, at vi aldrig helt kan vide, hvor me-

get længere Pajeroen klarer at køre. Mon vi en dag bliver nødt til at 

efterlade den ved vejsiden! Vil der så komme en forbi, der gerne vil 

have den?

Der vil sikkert altid komme en bus forbi, der kan tage os med til en 

større by!
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Det var vemodigt den 15. april at skulle flytte fra Hilltop i Bunamwaya, 

som har været et af de bedste steder, vi har boet.

Vi bor efterhånden i Danmark i længere og længere perioder hvert år. 

Det har været medvirkende til, at vi har fundet et mindre hus at bo i i 

Kampala. Det 600 m2 store hus Hiltop i Bunamwaja var for stort at have 

stående i de lange perioder, hvor Kirsten og jeg ikke var der. 

På Hilltop havde vi ansat fem personer til at sørge for huset, haven og 

sikkerheden.

Vi drog den 15. april ud på landevejen for endnu en gang at opleve det 

virkelige Afrika. 

Vi har medbragt vore to bløde hovedpuder, da vi ved, at især hovedpu-

der har meget forskellig kvalitet på hotellerne i Kenya. Nogle steder er 

de så bombastiske og hårde, at vi må sidde halvt op i sengen for at sove. 

Vi har planlagt at være tilbage i Kampala den 18. maj. På turen bruger vi 

megen tid på at finde nye steder at bo. Men også til at opleve og gense 

gamle steder, vi holder af.

Vi har boet på afrikanske hoteller i pragtfuld natur, hvor værelserne har 

været pinligt rene, men hvor vandet i swimmingpoolen har været grønt 

af alger.

Vi har hele tiden haft det moment af spænding hængende over os, om 

den gamle blå Pajero vil kunne gennemføre turen. 

Inden vi havde kørt de første 100 km, måtte vi ind på to værksteder 

for at få repareret bilens elektriske system. En sådan situation forøgede 

spændingen. 

Vi slipper nok ikke for at skulle købe en ny, let brugt firehjulstrækker, når 

vi kommer tilbage til Uganda fra Danmark i september.

På Hotel Sunset i Kisumu fik vi den suite, der sidste år under vores be-

søg blev indrettet til en af de østafrikanske præsidenter i anledning af 

byens 100 års jubilæum. 

Suiten koster med himmelseng og baldakin, guldfrynser og andet tin-

geltangel 300 kr. – med morgenmad!

Vi havde glemt, hvor smuk og romantisk naturen ved Hunter’s Lodge 

mellem Nairobi og Mombasa er. Glemt at Hunter’s Lodge er andet end 

fortællingerne om de løver, der åd en del indere og afrikanere, da jern-

banen blev bygget. 

De elskende ægyptiske gæs larmede så meget, at de omtrent kunne 

overdøve det vækkelsesmøde, der med skingre stemmer afholdtes 

nede i landsbyen.  Vi havde også glemt, at det er ved søen ved Hunter’s 

lodge, at vi har set det største antal ildfluer. Her så vi en kæmpeisfugl, 

Bahari Beach Hotel i Mombasa
15. maj 2003
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der dumpede ned i vandet og kom op med et ret stor Tilapia. Vi har al-

drig før set kæmpeisfuglen. Den er ca. 45 cm lang, mens de almindelige 

isfugle, som der er mange af, kun er ca. 20 cm. 

På Red Elephant i Voi blev aftensmaden serveret ved et stort bål i 

bushen. Vi ni gæster, der boede på lodgen, blev underholdt af et ekso-

tisk orkester og lokale dansere i flere timer!

 

På Bahari Beach Hotel på kysten nord for Mombasa har vi fået direk-

tørens suite på den yderste klippe, hvor det Indiske 0cean ved flod  

kommer tæt på vores balkon. 

Der skulle gå næsten et døgn, inden vi fandt den lille lækre fiskerestau-

rant, vi havde drømt om.

Den første dag vidste vi ikke, at det Makuti-tækkede tag, vi kigger ned 

på mindre end 10 meter fra vores balkon, var taget på den mest ud-

søgte fiskerestaurant, som i kvalitet kan stå mål med Tamarind Restau-

ranten i Mombasa, hvor vi ofte tager ind for især af få østers.

Der gik et par dage, inden vi fandt ud af, at det ikke var rengøringsas-

sistenten, der huggede vore æbler. 

Da vi forleden kom tilbage fra vores morgensvømmetur, kunne vi se 

våde spor af aber i vores suite. Omkring det hus, vi bor i, opholder der 

sig ca. 30 silkeaber. 

Det er sjovt at se på deres små skærmydsler med især kragerne. Med 

sejlskibe og dhower i baggrunden på Det indiske Ocean.

En medvirkende årsag til, at vi ikke flyttede permanent til det Indiske 

Ocean for nogle år siden, var Dr. Stockleys advarsel om, at det ikke kun-

ne tilrådes ældre mennesker at bo her. Der er alt for megen malaria, 

mente han. 

Vi kan i øjeblikket bo meget billigt i Kenya på de bedste hoteller og lod-

ges. Det er lavsæson for turisme, og mange turister har aflyst turen til 

Kenya i år på grund af krigen i Irak. Det er i høj grad købers marked. Sui-

ten koster os godt 300 kr. per dag, inklusiv et overdådigt morgenmåltid!

Den nye regering NARC (National Rainbow Coalition) har været ved sty-

ret i 100 dage.

Præsident Mwai Kibaki synes at være helt restitueret efter det færdsels-

uheld, han havde lige inden valget. Han er begyndt at aflægge besøg i 

sit store land, hvor hovedbudskabet i hans taler forsat er bekæmpelsen 

af korruptionen og ønsket om, at alle børn må blive undervist.
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Desværre synes regeringen NARC i Kenya ikke at kunne holde fanen så 

højt, som den havde stillet i udsigt. Billedet af den krakelerer.

Først og fremmest ved at parlamentet som en af dets første handlinger 

har givet sig selv kæmpe lønforhøjelser og lån til store biler og andet, 

mens f. eks. lærere og politibetjente endnu ikke har fået lønforhøjelser. 

Det synes befolkningen ikke om. 

En avis havde forleden følgende overskrift: ”Parlamentets medlemmer 

er fra Mars og andre kenyanere fra Pluto”.

Præsident Kibaki har udnævnt mange af sine gamle venner til betyde-

lige poster. Og ikke fulgt en regeringsaftale om, at de to største partier 

skulle repræsenteres ligeligt i regering og statsadministration.

Meningsmålinger viser dog, at store dele af befolkningen fortsat har 

tillid til regeringen. 

Regeringen prioriterer udryddelse af korruptionen meget højt, og en 

antikorruptionslov blev endelig vedtaget lige før Påske. Det er også en 

af forudsætningerne for en genoptagelse af donorstøtten til landet. Re-

geringen tager tilsyneladende hårdt fat på storsvindlerne, som Kenya 

har haft mange af.

PS! Det skulle snart vise sig, at disse betragtninger var naive, og at rege-

ringen Mwai Kibaki indtil nu (2012) har været lige så korrupt som Mois 

regering var. 

Først med Kenyas nye forfatning i 2010, synes der at være en lovgivning 

på plads, der muliggør en større indsat imod korruptionen 



Kogebananer er en væsentlig del af
de fleste uganderes måltider



268

Vi har haft væbnet overfald.

Little Denmark er ikke helt så fredelig, som vi hidtil har troet. 

Vi blev i morges ringet op af naboens hushjælp, der havde fundet vores 

fælles vagtmand bastet og bundet ved porten til området, vi bor i.

 

Klokken et om natten var han blevet overfaldet af to bevæbnede 

mænd, der herefter stjal en bil fra en af vore naboer.

Betina havde imidlertid to ting i bilen, der sikrede, at politiet hurtigt 

fandt den. Et system, så bilen kun kan køre to km, såfremt man ikke 

kender låsen. Og en dims installeret i bilen, så den kan spores over et 

radarsystem. Meget avanceret for Uganda!

Min første reaktion var, at det var ærgerligt, at tyvene ikke havde stjå-

let vores gamle Pajero. Så kunne vi måske have fået lidt penge for den 

gennem forsikringen. Vi har længe overvejet at skifte den ud, skønt jeg 

holder meget af den gamle bil, der har tjent os godt i 20 år.

Nu bliver der forhåbentlig lavet en række forbedringer af sikkerheden i 

Little Denmark. Bl.a. ved at vagterne skal gå rundt med en alarmknap, 

der kan sætte dem i øjeblikkelig kontakt med vagtselskabets biler, der 

befinder sig i nærheden. 

Vi bor i et område med tre små og tre lidt større huse, som ejes af den 

danske konsul i Uganda, Palle Møller. 

Området er blevet kaldt Little Denmark, fordi der i starten mest boede 

danskere her. 

Palle byggede husene i Amins tid, så de er ikke længere nye og bygge-

kvaliteten bærer præg af, at de blev bygget i en vanskelig tid. 

Da vi flyttede ind i et af de tre lidt større huse, udvidede vi vores hus 

med en ekstra stue. Ikke kun for at få flere kvadratmeter, men også for 

at give os mere vægplads til den efterhånden store samling, vi har af 

moderne afrikansk malerkunst.

Da vi forklarede Palle, at vi ikke synes, vi havde oplagsplads nok, tilbød 

han os et grønt kolonihavehus, han har haft liggende i en ”mølpose”.

Nu bruger vi kolonihavehuset både som gæstehus og oplagsrum. 

Det grønne gæstehus omkranses af et vildnis af tropiske træer. Og hvis 

vores havemand David ikke jævnligt skærer planterne ned, vil vi i løbet 

af en kort periode ikke kunne komme ind til gæstehuset. 

Desværre blev det nødvendigt at fælde vores gamle smukke mangotræ 

uden for mit arbejdsværelse, da vi fandt ud af, at dets rødder gravede 

sig ind under huset og var årsag til, at WC’et hele tiden stoppede.

Little Denmark
12. februar 2004
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Fordelen ved, at mangotræet blev fældet, er, at solen nu kan sende en-

kelte morgenstråler ind til mig på arbejdsværelset gennem ”urskoven”. 

Der er et par huller i den frodige regnskov, så jeg kan se en flig af him-

len, men ikke tilstrækkeligt til at se, hvordan dagens vejr bliver.

Skal jeg forsøge at finde ud af det, må jeg ud i haven på den anden side 

af huset. Mon det bliver svømmevejr? Det gør det oftest.

Vi synes, der manglede meget, da vi flyttede ind for at huset kunne give 

os de rammer, vi gerne ville have. Livet i Afrika leves mest udendørs, så 

vi fik lavet store terrasser rundt om huset.

Vores gode ven Roger, som er landskabsarkitekt, har medvirket til, at 

en kedelig have foran huset er omdannet til et Paradis med alle slags 

planter og blomster, så det sammen med ”urskoven” i baghaven er et 

eldorado for de mange fugle, der findes her.

På terrassen under den store dejlige græshytte sidder vi midt i alt det 

grønne med vores four o’clock tea, når vi kommer hjem sidst på efter-

middagen.

Om aftenen opholder vi os mest på den overdækkede terrasse mod 

vest, hvorfra vi kan se solnedgangen og senere nyde udsigten ud over 

den stærkt oplyste have. 

Vores hoveddrik om aftenen er frugtjuice, som Ali har lavet af årstider-

nes frugter, som f. eks. vandmelon, papaja, appelsiner og ananas.

Området tiltrækkes foruden af de mange småfugle også af store fugle 

som fiskeørne, glenter, hejrer, turakoer, forskellige storke og ibisser, 

som kommer larmende forbi morgen og aften. 

At bo i Little Denmark, der nu er godt bevogtet, opleves som at bo i en 

lille landsby. Midt i den større by Kampala. Vi har ca. 4 km til bymidten. 

Det er et hus, vi nu kan forlade i længere perioder, uden at skulle be-

kymre os om, hvad der sker med vore ting.

Mysteriet med larmen fra taget og hvilket dyr, der åd af vore jackfrugter, 

og som smed de rent slikkede hvide kærner ned på jorden, blev opkla-

ret, da vi en dag under morgenkaffen så en silkeabe grave dybt ind i en 

jackfrugt i det træ, der står klinet op ad vores overdækkede terrasse. 

Den kom tæt på.
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Han er universitetslærer og underskriver sig som Dr. A.C. Kerah. Næst 

efter Kirsten og mig er han den, der har været medlem af Sheraton 

swimmingpool-klubben længst.

Dr. A.C. Kerah har en langsom, nærmest majestætisk gang over fliserne 

ved swimmingpoolen, og Kirsten synes, at han er en flot fyr.

Hans ritual er hver dag det samme:

Han går ind og skifter til korte bukser, aldrig til badebukser. Det er heller 

ikke nødvendigt, da han aldrig har været i swimmingpoolen.

Han forsyner sig altid med to store håndklæder. Et som han lægger sig 

på, og et han putter om sig, som var det en dyne. 

Han forventer, at personalet varter ham op på alle måder.

Hver dag medbringer han en lille pose med kiks, og personalet kom-

mer straks med et stort glas med isterninger til ham. Han er den ene-

ste gæst ved swimmingpoolen, der selv medbringer mad og drikke, en 

Coca-Cola. 

Efter at han har spist sine kiks, drukket sin cola med is og røget et par 

cigaretter, anbringer han håndklædet over hovedet og sover, eller hvad 

han nu gør.

Sheraton renoveres for øjeblikket. Hotellet har fået anskaffet meget 

flotte mahogni-sol-senge med fine blå madrasser. Men vores ven for-

langer, at personalet fortsat skal komme med en af de gamle plastik 

solsenge, som ikke er så høje som de nye.

Dr. A.C. Kerah siger, at han kommer her for at få fred for familien og 

de universitetsstuderende. Og han fortæller altid, hvor travlt han har, 

selvom vi aldrig har set ham hverken læse eller skrive noget som helst.

Han er smilende og venlig, og han fortæller ofte, hvor forfærdeligt vej-

ret er i Skandinavien, og enkelte gange om, hvordan det danske lands-

hold har klaret sig. 

Han nyder helt klart sit ophold ved swimmingpoolen. 

Efter ca. tre timer forlader Dr.  A.C. Kerah swimmingpoolen lige så ma-

jestætisk, som han kom. Nu ofte smånynnende.

Den majestætiske Dr. A.C. Kerah
24. oktober 2004
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Trafikken i Kampala følger ingen officielle færdselsregler. Man tager dog 

et vist hensyn til hinanden, selvom alle forsøger at komme hurtigt frem. 

I løbet af få minutter kan der komme så megen regn, at de nye afløb 

og kloakker, man har lavet i Kampala, hurtigt giver op og vandet på øje-

blikke står halvt oppe ad bildøren. 

Regnen sætter derfor snart nogle af de mindste biler ud af spillet. Her 

er det godt at have en høj firehjulstrækker. Også fordi man med den 

megen regn ikke kan se de dybe huller, der er i vejen.

Man finder sig i den hærskare af motorcykeltaxaer, der drøner ud og ind 

mellem bilerne. Det er et nyt fænomen, som udvikler sig meget hurtigt. 

Det er både let og billigt at benytte en motorcykeltaxa. Man kommer 

oftest meget lettere frem ved at benytte motorcykeltaxaer end almin-

delige taxaer. Ofte ser man både tre og fire passagerer på sådan en mo-

torcykeltaxa. Ja, en hel familie med mor og indtil flere børn. Børnene 

ser ud til at more sig. De tænker ikke på den fare, de udsætter sig for.

Da jeg en dag ikke kunne få en almindelig taxa, dristede jeg mig op på 

en motorcykeltaxa. Den brød sammen efter en 1/2 km. En anden mo-

torcykeltaxa tilbød at fuldføre turen. 

Jeg ved nu, at det er lettere at svinge benet bagover motorcyklen end 

at forsøge at få det op foran sædet. Nej, det vil jeg nok ikke gøre igen. I 

min alder. Men sjovt var det at prøve det.

Forleden sad jeg fast i min gamle Pajero i det kryds på hovedgaden i 

Kampala, der indtil for nylig har været det eneste kryds med lysregule-

ring.  Trafiklyset var ude af funktion, som det ofte er, og den færdselsbe-

tjent, der skulle tage over, når strømmen svigter, havde forladt krydset 

på grund at styrtregn.  I en sådan situation råder anarkiet. Alle vil frem. 

Jeg læner mig lidt tilbage i sædet og iagttager hele sceneriet med bil-

køer, der bliver længere og længere og med taxachauffører, der vil frem, 

men også forsøger at få orden på galskaben. Mens motorcykeltaxaer 

smutter ud og ind. Det er de eneste, der kommer hurtigt frem.

Bilen bag mig forsøgte at klemme sig igennem og brasede ind i min 

kofanger. Det kunne man ikke se på Pajeroen, hvorimod modpartens bil 

fik en ordentlig bule. 

Vi hilste pænt på hinanden. Han kunne jo ikke forvente at få penge ud 

af en så oplagt situation, hvor jeg holdt helt stille. 

Når der ikke er politi, og det ikke regner, sidder der ofte en lille meget 

svært handicappet mand ved krydset. Hans ben er krogede og han træ-

der på ydersiden af fødderne – uden sko – og holder sig oppe ved hjælp 

af en lang kæp.

Han har ofte held til at løse nogle svære trafikproblemer i krydset. Ingen 

tuder ad ham, når han går midt ud mellem bilerne og forsøger at bringe 

orden i kaosset.

Vi er mange, der gerne giver ham penge for at hjælpe os i trafikken. 

Han er ikke tigger, men selvbestaltet trafikassistent! 

I Kampalas trafik hersker anarki
12. november 2004
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Efter en fem timer lang indledende forlovelsesceremoni for Veronicas 

datter og kommende svigersøn, blev der serveret mad – et par timer 

senere end planlagt – for de ca. 200 gæster, der var mødt op. Veronica 

er Kirstens tidligere samarbejdspartner.

Der var ingen, der havde forestillet sig, at nogen ville spise med gaffel, 

endsige kniv og gaffel. Alle spiser med fingrene. Høj som lav. 

Vi er de eneste hvide deltagere i festen.

Vi gør os umage med at få lavet nogle fornuftige kugler ud af risen og 

jordnøddesovsen. Det går lettere med at spise kyllingebrystet og kødet 

med fingrene.

Traditionen er, at man henter al maden på én tallerken og på én gang. 

Så der bliver ofte top på. Det undrer os altid, hvor meget afrikanere kan 

få plads til på en tallerken.

Veronicas søn, Andrew, gjorde meget ud af at forklare os, at vi endelig 

måtte komme til forlovelsesfesten på det tidspunkt, vi var inviteret til, 

klokken 13. 

Klokken 14 var der kun kommet ca. 10 af de 200 gæster.

Klokken ca. 15.30 kom brudgommen med følge i en række biler fra 

Busia ved den kenyanske grænse. 

At brudgommen kommer fra Busia og har et Luo-navn, Ojambo, og alt-

så er Luo, hvor mange forsat har flere koner, har skabt en del problemer 

i Veronicas familie. 

Forældrene spiller i øvrigt ikke nogen særlig rolle ved forlovelsescere-

monien, bortset fra at de skal give det endelige samtykke til forbindel-

sen og diske op med penge. Når den unge mand har fundet en pige, han 

gerne vil giftes med, forhandler han med en tante. I dette tilfælde en 

søster til Veronicas afdøde mand. 

Når tanten er blevet enig med familien er det en onkel fra hver side, 

der forhandler brudepris og andre konditioner. Tilhører de to unge ikke 

samme etniske gruppe, kan det ofte være vanskelige forhandlinger.

Forældrene er med i de endelige forhandlinger, men det er helt klart 

onklerne og tanten, der spiller hovedrollen ved forlovelsen. 

Først ved brylluppet spiller forældrene en mere aktiv rolle.

Veronica og hendes børn tilhører den mest indflydelsesrige etniske 

gruppe i Uganda, Buganda, hvor mændene ved en sådan lejlighed op-

træder i lange hvide kjortler med sort jakke over og kvinderne i sprag-

lede kjoler med store pufærmer og kæmpemæssige bælter. 

De to familier, som sidder under hver sin baldakin, får i de følgende 

timer talt sig ind på hinanden. Al kommunikation skal foregå gennem 

to valgte talsmænd. 

Det tager et par timer at introducere hinanden. Alle må op og fortælle, 

hvad de laver, om de er gift osv..

Det falder ikke i god jord, at en af Luo’erne fortæller, at han er gift og 

tilføjer, at han da gerne ville have en kone mere!

Det er familien, der bestemmer prisen
8. januar 2005
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Først skal tanterne frem på scenen, derefter kusinerne osv.. Nogle af 

dem er ganske flotte.

Et af højdepunkterne er, da gaverne fra Luo-familien bliver præsente-

ret. Store sække med mel og sukker, masser af store kurve med frugt 

og grøntsager, poser med tøj og endog et fjernsyn og en rejsekuffert 

bliver båret ind. 

Denne rejsekuffert er en vigtig del af ceremonien. Den skal indeholde 

nogle bestemte ting til den kommende brud, bl.a. en traditionel kjole 

og det specielle brede stofbælte, der hører med til kjolen, sko og meget 

mere. Ceremonien med at få alle disse gaver båret ind i huset tager sin 

tid. 

Til sidst kommer brudgommen og hans følge med et par geder og en ko.

En forlovelsesfest er ligesom et bryllup styrtende dyr. Derfor undlader 

mange at forlove og gifte sig. De lever ganske udmærket uden, selvom 

de fleste gerne vil have deres forhold legaliseret ved sådan en overdå-

dig ceremoni.

Et andet højdepunkt er, når brudens tante skal udpege den kommende 

brudgom, som hun ikke kender på forhånd. Han er godt gemt blandt de 

mandlige gæster i brudgommens følge.

Tanten, som er en ældre myndig dame, finder til sidst den kommende 

ægtemand, der under stort ståhej bliver hevet frem og anbragt i en pol-

stret lænestol. 

Efter lang tid og mange ritualer kommer bruden in spe endelig frem. 

Hun bevæger sig, som man skal, værdigt hen til sin kommende forlo-

vede.

Noget meget specielt ved ceremonien er, at ingen kvinder henvender 

sig til mændene uden at knæle. Når talsmanden taler om bruden, knæ-

ler alle kvinderne også. 

Da de fleste af kvinderne er nogle ordentlige madammer, kan det være 

besværligt for dem at komme op og ned af stolene, endsige ned på knæ 

i det store skrud, de har på. Men flere af dem tager dog nogle dansetrin 

med en vis ynde.

Selvom de to unge kommer fra forskellige etniske grupper forenes beg-

ge grupper i, at de alle har den samme kristne tro.

Brudgommens familie giver ved denne forlovelse en ekstra gave i form 

af en bibel og en andagtsbog i skindbind. 

PS! Forholdet mellem en luo og en bugander blev i dette tilfælde for 

vanskelig. De to unge skiltes, inden de nåede at blive gift.. – Andre årsa-

ger kunne naturligvis også have spillet ind. 

”Han var en skidt fyr”, siger pigens bror.
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Det siges ofte, at det i store dele af Afrika indebærer en vis risiko at blive 

indlagt på et hospital. Det gælder i alle tilfælde i Uganda.

Det gode og forholdsvis veludstyrede privathospital, man er ved at byg-

ge i Kampala, er kun for dem, der har råd til at betale. Og selvom der 

arbejdes på at gøre sundhedsvæsenet bedre, er forholdene på hospita-

lerne for den almindelige ugander stadig under al kritik.

Selv det ugandiske universitetshospital, Mulago Hospital, har i en pe-

riode ikke haft iltflasker, som skal bruges til operationer. Dem, de havde, 

er blevet stjålet, og den lokale leverandør har ikke kunnet levere nye.

På et lokalt hospital i Kampala fandt vi flere end 50 mennesker i et lille 

venteværelse med kun få hvide plastikstole. Resten sad på gulvet, man-

ge indsvøbt i medbragte kangaer. 

Forældre kommer ind med meget syge børn, og de venter tålmodigt i 

timevis på at nogen skal tage sig af dem.

Den almindelige ugander viser en ufattelig respekt for sundhedsperso-

nalet. 

I tilknytning til venteværelset er der to toiletter. Det ene har pis over 

hele gulvet. Det andet er fyldt med lort. Der er intet toiletpapir og me-

get lidt vand at trække ud med.

Vi har ikke set sengeafdelingen, men det er ikke vanskeligt at forestille 

sig, hvordan den ser ud.

Ifølge et opslag har hver indlagt patient ret til at have en pårørende hos 

sig, som kan pleje den syge. 

Den medbragte pårørende, som sover på en kanga under den syges 

seng, har travlt. Han eller hun, det er som regel en kvinde, vasker den 

syge, hjælper med toiletbesøg, køber mad på nærmeste marked, hen-

ter den ordinerede medicin på det nærmeste apotek, osv. Det viser sig i 

øvrigt ofte, at det apotek, lægen henviser til, er hans eget. Og ofte er en 

del af apotekets medicin stjålet fra hospitalet.

Hospitalerne sørger sjældent for mad til patienterne. 

Sengene står tæt på sygestuen, så når der er mange pårørende tilstede, 

er der ikke megen plads at give af.

På nogle hospitaler er der så mange patienter indlagt, at man ikke har 

senge nok, så to personer enten må ligge i samme seng eller den ene 

må ligge på gulvet på en bastmåtte.

En brochure i venteværelset nævner, at der er en række specialister 

knyttet til hospitalet, f. eks. psykiater, gynækolog og en specialist i hjer-

tesygdomme. 

Der er i dag kun to tjenstgørende læger til stede. De er begge i hvide 

kirtler med et stetoskop i lommen. Den enes kittel har garanteret ikke 

Hospitaler i Uganda kræver et godt helbred
9. februar 2005
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været vasket i flere dage, måske ikke den sidste måned. Den andens 

kittel er nogenlunde ren. 

Af de to unge afrikanske læger, der ikke ser ud til at være en dag over 

25 år, er den ene angiveligt gynækolog. Vi finder ikke ud af, hvad den 

anden unge læge er specialiseret i.

Der ligger en række undersøgelsesrum ved siden af hinanden i forbin-

delse med venteværelset. Gangen mellem disse rum er ikke over 70 cm 

bred, og dørene til rummene står åbne. 

Et enkelt rum har et snavset halvgennemsigtigt forhæng i stedet for en 

rigtig væg og en dør.

Den respekt, man på danske hospitaler viser over for patienterne, op-

lever man ikke her.

En vægt synes også her, som i så mange andre konsultationsrum, jeg 

har set i Uganda, at være et af de vigtigste ”instrumenter” sammen 

med et stetoskop. Stetoskopet giver lægen status, og adskiller ham fra 

andet personale. Derfor bærer han stetoskopet synligt for alle.

Den ene vægt, hospitalet har, bliver flyttet fra rum til rum.

Vi oplever to positive ting på hospitalet. Den ene er en jordemoder, 

som er utrolig sød mod de mange ventende gravide kvinder.

Den anden positive oplevelse er at se et somalisk ægtepar, hvor konen 

er gravid, og som har ventet i over tre timer. De er virkelig omsorgsfulde 

overfor hinanden. Slet ikke som vi forventer det af et somalisk ægtepar 

på et offentligt sted. 

Hun holder ham i hånden og nusser om ham, mens han ser meget stolt 

på sin højgravide og stærkt indhyllede kone.

PS! I april 2011 er situationen for sundhedsvæsenet fortsat meget al-

vorlig. Der findes f.eks. næsten ingen medicin og slet ikke til patienter, 

der har tuberkulose.

Medicinen distribueres fra et centralt sted, og korruptionen er ubeskri-

velig stor. Kun missionshospitaler synes at være velforsynede med me-

dicin. 

Mennesker vil gå langt for at blive behandlet på et missionshospital.

Der er dog tegn på, at situationen er ved at blive bedre. Jeg har for nylig 

fået fortalt positive oplevelser fra Mulago Hospital, hvor man nok fort-

sat ofte må ligge på gulvet og have pårørende med til at passe sig, men 

hvor tonen over for de indlagte synes at være blevet bedre.

Sundhedspersonalet er dog fortsat dårligt lønnet og kan ofte ikke mod-

stå fristelsen til at stjæle den medicin, som staten stiller til rådighed, 

eller til at bede om penge fra patienterne. Betaler de ikke, får de ofte 

ingen behandling.

Der findes nu (2011) et par rimeligt velfungerende privathospitaler i 

Kampala. Det bedste er Kampala International Hospital, som ikke ligger 

langt fra, hvor vi bor.
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Tilfældigheder bevirkede, at jeg denne gang havnede på Hotel Milimani 

i Nairobi.

Det var her, Kirsten og jeg boede første gang, vi var i Kenya sammen i 

1982. 

Jeg boede her også et par måneder, da jeg kom til Kenya ”for good” i 

januar 1983.

Det er flere år siden, jeg har oplevet et fuldt belagt hotel i Nairobi. Jeg 

havde derfor ikke drømt om, at det ville være nødvendigt at bestille 

værelse i forvejen. 

Efter et gevaldigt trafikkaos når min taxa fra Kenyatta Airport endelig 

igennem til det idylliske Norfolk Hotel. Alt optaget. Det er Panafric Hotel 

desværre også.

Efter at jeg har kørt rundt i Nairobi med taxa et par timer uden at finde 

et rimelig godt ledigt hotelværelse, beder jeg chaufføren køre mig til 

Hotel Milimani. 

De ydre rammer har stort set ikke ændret sig på Hotel Milimani. Men 

der er meget få gæster. Det skyldes måske, at hotellet ikke er blevet 

renoveret i mange år. 

Værelserne er fortsat beskedent møbleret, men har nu et fjernsyn, som 

viser sig kun at kunne tage CNN.

Dobbeltsengen er rummelig, men trist at ligge i alene. Hovedpuderne 

er fortsat fyldt med kapok.

Er jeg heldig kan jeg få en spand varmt vand til at vaske mig i bragt op 

på værelset.

Dengang der endnu boede mange hvide på hotellet, var der mange 

lette piger i baren. De er her ikke mere. De er gået til bedre græsgange 

på de bedre hoteller. Så hvorfor have en stabel kondomer liggende i 

skuffen til fri afbenyttelse?

Hotel Milimani ligger i et af Nairobis rolige kvarterer, ikke langt fra præ-

sidentpalæet, med god udenomsplads og en fin swimmingpool.

Det bord, jeg ofte sad ved om eftermiddagen under en banda i haven, 

da jeg lige var kommet til Kenya i 1983, er her fortsat.

Her bøvlede jeg med de første forslag til planerne for det institut til 

uddannelse af speciallærere, jeg skulle være projektleder for, samtidig 

med at jeg forsøgte at blive lidt bedre til engelsk.

Jeg har et meget stærkt minde fra dengang, Kirsten og jeg for første 

gang var i Kenya sammen, og hvor vi boede på Hotel Milimani. 

Vi deltog i august 1982 i en verdenskonference om blinde børn, der blev 

afholdt, mens jeg endnu var formand for verdensblindeorganisationens 

hjælpemiddelkomité.

Hotel Milimani er nedslidt
25. oktober 2005
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Vi gik ind for af få tidlig morgenmad, inden vi skulle ned på Kenyatta 

konferencecenter midt i Nairobi, hvor konferencen skulle afholdes. 

Vi blev lidt mopsede, da vi kom ind i restauranten, hvor vi hverken fandt 

vådt eller tørt, endsige tjenere. Vi måtte forlade restauranten uden 

morgenmad. 

Ved hotellets låge fik vi forklaringen. Der var opsat lille notits, der kort 

meddelte, at der var udbrudt borgerkrig i landet! Sådan. 

Dele af hæren havde gjort oprør og hotellet anbefalede, at ingen forlod 

hotellets område.

Vi tilbragte hele dagen ved hotellets swimmingpool, hvor vi hurtigt faldt 

i snak med et israelsk ægtepar. De to israelere kunne efter meddelelser-

ne i radioen og bragene omkring os fortælle, hvordan de troede, slaget 

udviklede sig. 

De var rimelig afslappede, skønt den israelske kvinde helst ville have 

haft et våben i hænderne. ”Så slapper jeg bedre af”. 

Konferencen, vi deltog i, blev aflyst efter den første dag.

Kirsten og jeg var så heldige, at vi som de eneste fik mulighed for at 

holde vore indlæg.

Når denne verdenskonference om børn og unge, der er blinde, blev af-

lyst, skyldes det ikke mindst, at en af de amerikanske deltagere, som 

nysgerrigt stak hovedet ud af et vindue på Hotel Hilton, blev skudt.

I aftes havde jeg den oplevelse, at en glad mand kom løbende hen imod 

mig.” Glad to see you”. Det var den mand, der hver uge solgte mig Jeune 

Afrique, et fransksproget ugemagasin, mens vi boede i Nairobi. En mere 

hjertelig hilsen kunne jeg ikke få. 

Nairobi virker enormt nedslidt. Taxachaufførerne og deres biler virker 

nedslidte. Den smule færdselskultur, der var her engang, findes ikke 

mere. 

Kenya er præget af politisk uro. Der skal den 20. november i år være 

valg om den forfatning, der har været arbejdet på i mange år, og hvis 

forberedelse har kostet en masse penge. Jeg håber ikke, at valget ender 

i et gevaldigt slagsmål. 

Præsident Mwai Kibaki opleves som svag og synes ikke at kunne holde 

styr på sine ministre, som stort set er ligelig delt mellem tilhængere og 

modstandere af en ny forfatning.

PS! Forfatningsforslaget blev ikke vedtaget, og der blev ikke noget 

større slagsmål. Det blev der til gengæld ved valget til parlamentet i 

december 2007.

I 2010 har koalitionsregeringen i Kenya fået en ny forfatning vedtaget. 

Og allerede kort tid herefter er flere korruptionsskandaler kommet for 

retten og et par ministre afskediget for korruption. Det lover rigtig godt. 

Bare det holder. 
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Da jeg i dag oplevede politikeren Nicholas Biwott på Hotel Norfolk i 

Nairobi følte jeg, at jeg var dumpet ned midt i en krimi. 

Politikere kan misbruge deres position i en sådan grad, at de med rette 

føler sig forfulgt.

Nicholas Biwott har været den grå eminence bag tidligere præsident 

Daniel arap Moi. Biwott blev i mange år betragtet som den, der næst 

efter Moi havde størst politisk indflydelse i Kenya. 

Biwott er blevet beskyldt for fæle ting, bl.a. for at stå bag mordet på 

den tidligere populære og ikke-korrupte udenrigsminister Robert Ouko 

i 1992. 

Mange kenyanere mener, at Biwott er gået over stregen med hensyn til 

at berige sig selv. Godt nok er det ikke ualmindeligt, at politikere i Afrika 

beriger sig på alle tænkelige måder. Men Biwotts berigelse er for meget, 

mener befolkningen..

Vore kenyanske venner har kunnet fortælle os om de mange huse, for-

retninger og store industrier, han ejer i Kenya.

Vi har flere gange set Biwott på Hotel Norfolk, hvor vi ofte bor, når vi 

er i Nairobi. Han sidder som regel i den lille restaurant ved swimming-

poolen, hvor der aldrig kommer ret mange mennesker. Han sidder gemt 

i et hjørne med god udsigt og med et par sikkerhedsvagter i nærheden.

På Hotel Norfolk ser jeg i dag Biwott gå ned til swimmingpoolen fulgt 

af sikkerhedsvagter, mens et par andre sikkerhedsvagter blev oppe ved 

Lord Delamere restauranten, hvor Kirsten og jeg sidder og spiser. 

Kort tid efter kommer Biwott tilbage fra restauranten ved swimming-

poolen og sætter sig ved bordet ved siden af os, mens to af hans sik-

kerhedsvagter sætter sig ved et andet bord. Begge borde bestiller mad. 

Umiddelbart efter, at maden er serveret, flytter Biwott hen til det bord, 

hvor hans sikkerhedsfolk sidder. Her spiser han hurtigt et eller andet af 

det, sikkerhedsfolkene har bestilt, hvorefter han forlader hotellet. Hans 

egen mad står urørt.

Vi troede, han ville gå ud til den bil, han er kommet i, en stor Mercedes. 

Men nej, han går i stedet hen langs muren ved Lord Delamere-restau-

ranten fulgt af sikkerhedsfolkene og hopper ind i en af de taxaer, der 

holder foran Hotel Norfolk.

Da han kører af sted i taxaen, følger hans to private biler med sikker-

hedsfolkene efter. Det er helt, som man kan se det på film. Sikkerheds-

folkene løber ved siden af bilen, som de først springer ind i, når de er 

sikre på, at de ikke bliver forfulgt.

Af frygt for at blive forgiftet spiser Biwott aldrig den mad, han selv har 

bestilt. 

En forhadt kenyansk politiker frygter repressalier
5. januar 2006
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Biwotts paranoia kender tilsyneladende ingen grænser, men det er gi-

vet også nødvendigt for ham at være forsigtig.. 

En tjener fortæller os, at Biwott ofte skifter bil, når han er ude at køre. 

Angiveligt mindst fem til seks gange, når han kører fra Nairobi til sit 

hjem i Keiyo Marakwet-distriktet, der ligger ca. 300 km fra Nairobi.

Biwott kender åbenbart selv trickene.

Kirsten har for mange år siden mødt Biwott ved en official lejlighed, da 

han var energiminister i Mois regering. 

Biwott havde, noget frækt synes vi, privat overtaget et hus i Keiyo Ma-

rakwet-distriktet, som var blevet bygget med Danida støtte som klas-

seværelser for børn, der er blinde.

Kirstens samarbejdspartner, Maria, der selv er blind, havde bedt om et 

møde med ham om denne sag.

Biwott var i begyndelsen af mødet utrolig arrogant og afvisende. Lige 

indtil han opdagede, at Maria var blind. Det var ved at slå ham helt 

ud. Han havde formentlig aldrig tidligere haft møde med en intelligent, 

veltalende og veluddannet blind person.

Han ændrede pludselig holdning og serverede te og kager, og inden en 

uge var huset leveret tilbage til skolevæsenet i Keiyo Marakwet, som 

siden har brugt huset til det planlagte formål.
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Mon det, vi oplevede ved grænseovergangen i Busia mellem Uganda og 

Kenya, var udtryk for uvilje mod danskere? 

Er begivenheden et udtryk for en anden holdning til Danmark og dan-

skere, end vi har set tidligere? Eller viste episoden blot en stolthed og 

ærlig fornærmelse, som fik den mandlige pasbetjent til at gå helt amok? 

Måske en blanding af begge dele. 

Vi havde en meget fin tur til Kenya med to af vore gode venner i den 

sidste uge af februar. Med bl.a. en tur rundt om Lake Naivasha på stræk-

ninger, hvor kun en solid 4WD bil kan køre. Overalt var der meget tørt 

og støvet. Alle ventede utålmodigt på den lange regn, som nu er på vej.

Ved den kenyanske paskontrol i Busia imellem Uganda og Kenya kom 

vores ven i diskussion om betaling af visa til at sige ”pure nonsense” om 

afgørelsen. Jeg er helt sikker på, at det ikke skulle opfattes som noget 

personligt mod pasbetjentene, men mod den regel, der blev anvendt.

Den ene pasbetjent blev så fortørnet over bemærkningen, at han i ra-

seri stemplede ”Not wanted in Kenya” i vores vens pas. 

Vores ven blev fulgt tilbage til Uganda gennem ingenmandsland. 

Her stod vi tre så tilbage på den kenyanske side af grænsen med penge 

til at betale visa og med en 4WD, som vores ven havde nøglerne til.

Nu fulgte en lang ordveksling, hvor den ene af pasbetjentene nævner, 

at det jo heller ikke var let for kenyanere at få visa til Danmark. Og det 

havde han jo så evigt ret i. Tegningerne af profeten Muhammed blev 

også nævnt.

I et forsøg på at formilde pasbetjentene bedyrede vi vores kærlighed til 

Kenya og det kenyanske folk. Hvordan Kirsten og jeg tidligere har arbej-

det i Kenya i mange år og været glade for det. Men tilsyneladende var 

der ikke rigtig noget, der kunne formilde betjentene. 

Efter at pasbetjenten var gået med vores ven, forsøgte jeg at få god 

kontakt med den anden pasbetjent, som var en kvinde. Bagest i lokalet 

sad lederen af kontoret og læste avis. Han havde med et nik godkendt 

”ikke ønsket”-stemplet i vores vens pas. 

Jeg satte mig foran den overordnede med avisen. Han forklarede mig, 

at det var en rigtig afgørelse, hans underordnede havde taget. Selv hav-

de han jo også med et nik givet sit samtykke til afvisningen. 

Den overordnede fik mit pralevisitkort, og jeg fortalte ham om alle de 

indflydelsesrige kenyanere, jeg kendte. Jeg nævnte dog ikke vicepræ-

sidenten, som vi kender særlig godt, og som kommer fra Busia-egnen, 

men som i øjeblikket er under anklage for korruption! Til gengæld 

nævnte jeg, at jeg gerne ville drøfte afgørelsen med lederen af toldsta-

tionen, hvis det da ikke var ham selv! 

Danmarks status er dalende
3. marts 2006
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Jeg fortalte, at min ven var vores chauffør, og at det var ham, der kendte 

den bil, vi kørte i, og at vi havde planlagt turen gennem lang tid og for-

udbestilt på de hoteller og lodger, hvor vi skulle bo. 

Efter en lang snak, ringede lederen af kontoret et eller andet sted hen, 

hvorefter han gik over til den ugandiske paskontrol og hentede vores 

ven, som altså nu i sit pas har et stort stempel med ”ikke ønsket i Ken-

ya,” og en lille håndskrevet notits med ”annulleret”.

I første omgang var jeg sikker på, at optrinnet blev lavet som et forsøg 

på at få penge af os. 

Men der blev på intet tidspunkt i forløbet gjort forsøg på at få penge, 

som f. eks. ved at sige ”jeg er sulten”, ”jeg mangler skolepenge til min 

søn”, eller ”min kone er på hospitalet, og jeg kan ikke få hende hjem, før 

jeg har betalt hendes hospitalsregning”.

Måske tager jeg fejl, men jeg synes, at hele seancen viste en negativ 

holdning til danskere og Danmark. Noget, jeg aldrig tidligere har ople-

vet. Tværtimod synes jeg, at vi indtil nu overalt er blevet vel modtaget. 

Ofte endda fået positiv særbehandling.

Den simpleste forklaring er måske, at episoden har noget med stolthed 

og en ærlig fornærmelse at gøre. Hvide mennesker skal ikke komme og 

kaste grams på det kenyanske toldsystem. 
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På Hotel Moroto, som er Karamojas bedste hotel, traf jeg i aftes to re-

lativt veluddannede kvinder, som nød at fortælle om karamojonernes 

lidelseshistorie.

Moroto Hotel er et af de fem - syv hoteller i Uganda, der for mange år 

siden er tegnet af en dansk arkitekt.

Det er en underlig oplevelse så langt væk fra al moderne livsførelse at 

finde danske lamper, danske møbler og meget andet udpræget dansk 

design.

Hotelprojektet har ikke været særlig gennemtænkt. Nok har hotel-

lerne være flotte og funktionelle, men der har tilsyneladende ikke væ-

ret tænkt på vedligeholdelsen. Hvordan får man danske reservedele 

til hotellerne år efter, at de er bygget. De fleste wc-kummer er brudt 

sammen eller slået i stykker, uden at hotellerne har kunnet finde andre 

wc’er, der passede. For slet ikke at tale om de dansk designede lamper!

Karamoja ligger i det nordøstlige Uganda, og befolkningen har altid væ-

ret og er fortsat nomader. De er i slægt med masaierne og westpoko-

terne i Kenya. 

”Vore unge mænd”, siger de to unge kvinder, ”er for arrogante. De hå-

ner f.eks. et par ministerielle embedsmænd, fordi de har en motorcy-

kel, men intet kvæg.”

Unge mænd her i Karamoja vil som deres fædre ikke investere i andet 

end kvæg. Filosofien bag denne holdning er ikke så let at trænge ind i. 

Men måske er det en del af forklaringen på, at der ikke sker den store 

udvikling i Karamoja. 

De to kvinder mente, ”at hvis man gav kramojongerne lidt mere økono-

misk støtte, ville der ske en større udvikling”. 

Jeg synes, det er vanskeligt at vurdere, om Karamoja har behov for 

mere støtte til videreudvikling af dette primitive samfund, hvis det fort-

sat er kvæg, de er interesserede i og ikke andet. Det ligner et paradoks. 

Det er måske snarere en mentalitetsændring, der skal til.

Lidt senere på aftenen kommer CAO’en (kommunaldirektøren) for Mo-

roto for at få et par øl og måske for at snakke med mig, der er hotellets 

eneste overnattende gæst.

Jeg havde haft et møde med ham på hans kontor om formiddagen for 

at diskutere planlægning af undervisningen af børn med særlige behov.

Kommunaldirektøren mener, at området får tilstrækkelig donorstøtte 

”Vi kan end ikke udnytte den støtte, vi får, fordi det er så vanskeligt for 

karamojongerne at ændre de gamle traditioner.”

Karamojongerne et tydeligvis et stolt folk, der hellere vil eje kvæg end 

et moderne transportmiddel, der kan lette deres færden. 

Karamoja – et nomadesamfund
6. marts 2006
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Når en ung mand har købt en kone for 60-100 stykker kvæg, forventer 

han, at hun selv bygger deres hytte, laver markarbejde, henter vand, 

laver mad, føder og opdrager børnene. 

En god karamojong-kone vil vise stor glæde, når manden tager sig en 

kone til. Hun har ofte selv været med til at vælge den næste kone. Kvin-

derne udtrykker tilfredshed med at være én blandt mandens flere ko-

ner. ”Vi er så flere til at gøre arbejdet”.

En god karamojong-kone vil, som en af de to kvinder, jeg taler med, 

siger, elske sin mand og forblive ham tro.

Enkelte karamojong kvinder forsøger at tjene lidt penge ved at lave 

smykker, som de sælger på det lokale marked. En tradition, der går i 

arv fra mor til datter. Smykkerne er meget smukke, farvestrålende og 

flot udførte. 

Nogle kvinder dyrker sorghum, som de laver øl af.

Øl serveres i store smukke lerkrukker, som mænd suger op gennem 

lange hule grene. Det er naturligvis kvinderne, der også har lavet kruk-

kerne og sugerørene.

Først troede jeg, at de karamojong mænd, jeg så sidde i en rundkreds, 

var i gang med at drøfte vigtige sager. Det sker vel også. Men så fandt 

jeg ud af, at de i virkeligheden sad og sugede hjemmelavet øl fra de 

store krukker gennem deres sugerør. En beskæftigelse, der let kan tage 

en hel dag. 

Det er godt kvinderne er så flittige, men mon ikke det af og til er lidt 

småt med kærligheden til de dovne mænd.

Børnene og de unge krigere (warriors) passer kvæget. Det sker, at de 

unge krigere får lyst til eventyr. De drager så ud for at røve kvæg hos 

turkanerne. Disse kvægraids er et stående problem for myndighederne. 

Der er tradition for, at de fleste drenge og unge mænd bærer bue og pil. 

Desværre har mange efterhånden erstattet bue og pil med moderne 

skydevåben. Nogle er helgarderede ved at have både bue og pil og ge-

værer. På mig virker det helt grotesk at se disse smukke, næsten nøgne 

mænd gå med et gevær over skulderen. Bue og pil passer ligesom bed-

re til deres traditionelle nøgne look.

Under hele turen gennem Karamoja undrer jeg mig over, hvordan det 

er muligt at leve i denne semiørken med store afstande til vand. 

Mange bruger megen tid på at finde vandhuller, hvor kvæget kan drikke 

og få lidt frisk græs. Men ufattelig flot er her.

Tre unge karamojong-krigere med hver et automatisk skydevåben gør 

tegn til os om, at de gerne vil op at køre. Vi sætter farten lidt ned og 

forklarer med fagter, at vi ikke må tage gående op at køre i en Danida 

bil. Jeg synes, at situationen er lidt farlig på grund af geværerne. Jeg 

gyser lidt. 

Søster Agnes, som vi har givet et lift, er ikke bekymret for situationen. 

Hun har endog givet tegn til, at vi skal stoppe. Det er jeg ikke meget for. 

Krigerne ser drabelige ud.

”De er ufarlige”, forklarer hun.” De vinkede til os. Hvis de ville have over-

faldet os, ville de have ligget i baghold bag en busk”!
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Lidt snerpet forklarer søster Agnes, hvorfor de unge krigere har trukket 

det stykke klæde, de normalt har hyllet om sig, op over livet, så man 

kan se deres køn. ”Det er, fordi de bor og lever så meget sammen med 

deres dyr, at de får dyriske vaner". 

”Nogle af mændene her i Karamoja mener, at vi andre kun bærer tøj for 

at skjule vore sygdomme”, siger søster Agnes. Hun fortæller, som andre 

har gjort det, ”at det eneste, der er prestige i i Karamoja, er kvæg.” Man 

vil end ikke sælge noget af kvæget for at få skolepenge til børnene, og 

da slet ikke betale skolepenge til pigerne og til børn med et handicap.

 

Under Amin-styret forsøgte en gruppe soldater at trænge ind på den 

pigeskole, som søster Agnes underviser på, og hun er ikke i tvivl om, at 

de ville have røvet alt af værdi, inklusive pigernes dyd. 

Men netop denne dag stod et par unge karamojong-krigere vagt ved 

skolen. Da soldaterne senere på dagen kom for at fuldføre røveriet, 

dræbte karamojong-krigerne hele bundtet.

Det var ikke mindst på grund af den slags episoder under Amin-styret, 

at karamojongerne anskaffede sig våben, som de har haft siden. Nu gør 

regeringen meget for at få dem til at aflevere våbnene til myndighe-

derne.

På turen besøger vi også det andet distrikt i Karamoja, hvor vi finder ud 

af, at vi på byens eneste hotel ikke kan få en kop te. 

Vandet er ikke varmt, forklarer hotellets personale. Men vi kan få hjem-

melavet øl. Det tør vi ikke. Vi skal helst holde maven i orden. Der er 

langt fra Karamoja til Kampala.

Speciallærerne fra de pædagogisk-psykologiske rådgivningscentre, som 

Kirsten har været med til at oprette i alle kommuner, herunder i Kotido 

og Moroto, gør meget for, at børn med specielle behov får undervis-

ning. 

Det er vanskeligt i dette nomadeområde, ikke mindst fordi forældrene 

prioriterer børn med handicap meget lavt.

Megen undervisning i disse områder foregår ved, at lærerne flytter fra 

vandhul til vandhul, hvor de underviser børnene, inklusive børn med 

handicap. Sidegevinsten ved dette arrangement er, at mange forældre 

sidder sammen med børnene og lytter til undervisningen. De lærer helt 

klart noget.

PS! I 2009 mener myndighederne, at de har fået lidt mere styr på alle de 

ulovlig våben, der er i omløb i Karamoja. Politiet har i 2009 angiveligt 

indsamlet flere end 27.000 håndvåben.

Jeanette Museveni blev ved sidste regeringsdannelse udnævnt som mi-

nister for Karamoja. Med den prestige hun har, bl.a. ved at være gift 

med landets præsident, ser det ud til, at der er kommet en udvikling i 

gang i Karamoja, bl.a. med hensyn til at dyrke flere afgrøder.
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Smag på navnet. Er det ikke flot? Der er lige stort tryk på alle stavel-

serne.

Kabalagala ligger 500 m fra, hvor vi bor. Vores vej går vinkelret ind på 

Kabalagalas hovedstrøg.

Kirsten er i øjeblikket i Rwanda, og jeg ligger i min seng og kan for en-

gang skyld ikke sove. Jeg kan høre aften- og nattelivet nede i forlystel-

sesgaden Kabalagala. Jeg har svært ved at sove uden Kirsten. 

Jeg kan se det hele for mig. Selv i dagtimerne vandrer pigerne rundt 

i tøj, der ikke overlader meget til fantasien. Fra Little Mamma i Kapa-

lagala hører jeg om natten den musik, der larmer mest. Det skulle også 

være her, den mest frivole del af nattelivet udfolder sig.

Restauranterne og andre forlystelsessteder ligger tæt ved siden af hin-

anden på begge sider af gaden. 

På fortovet foran restauranterne sælger unge mennesker fra små ildste-

der ristet kød på spid og ristede majskolber. 

Det kan være vanskeligt at køre igennem Kabalagala om aftenen. For-

uden parkerede biler i begge vejsider vader folk imellem hinanden på 

gaden. Ikke mindst det meget lette kavaleri, der benytter enhver chan-

ce for at kapre en mand.

Når jeg om aftenen kører igennem Kabalagala, er Kirsten normalt altid 

med. Pigerne giver hurtigt op, når de ser hende.

Kabalagala er naturligvis anderledes om dagen. Selvom restauranterne 

ikke har samme klasse som i Nyhavn, så er det charmen i Nyhavn på en 

sommerdag, jeg sammenligner Kabalagala med.

Mens Kirsten er bortrejst, går jeg ned til Kabalagala for at spise frokost. 

Jeg går altid ind på Afanex Restaurant, hvor jeg kan få fishfingers. Kir-

sten vil alligevel ikke spise fisk her, så jeg må jo gøre det, når hun ikke 

er hjemme. 

Selvom restauranten er hyggelig nok, synes Kirsten, at hygiejnen er lidt 

problematisk. 

Jeg undlader at kigge ud i køkkenet, inden jeg spiser. Jeg får en god sen-

nep til min fisk og et glas drikkelig vin. 

Ved bordet ved siden af mig sidder der en hvid mand og tager sig til 

hovedet, og han ser ikke ud, som om han er sulten. Han ser helt udslukt 

ud. Det gør hans ugandiske pige derimod ikke. 

Hun og fem andre, tilsyneladende hendes familiemedlemmer, kaster 

sig over den mad, de får serveret, som om de ikke har spist i flere dage. 

En hvid mand, der er faret ud i et forhold til en letlevende afrikansk 

Kabalagala – Kampalas Nyhavn
3. april 2006
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kvinde, ender ofte med at skulle forsørge en del af eller hele pigens 

familie. 

Det var nok ikke det, denne unge mand havde forestillet sig.

Indtil for nogle år siden mødtes især danske håndværkere til en fre-

dagsbajer på Afanex Restaurant i Kabalagala. Kirsten og jeg synes, det 

var hyggeligt at deltage, så vi tog ofte derop.

 

Men sammenkomsterne fredag eftermiddag ophørte, da der blev ka-

stet en bombe ind i den restaurant, der var vores mødested. Det var 

dog på et tidspunkt, hvor der ikke var danske i restauranten. 

PS! Afanex Restaurant er igen blevet et meget fredeligt sted at mødes. 

I alle tilfælde om dagen.

I forbindelse med finalekampen under verdensmesterskaberne i fodbold 

i juni 2010 ,var der en bombesprængning på den Etiopiske Restaurant i 

Kabalagala, hvor rigtig mange mennesker var samlede, og hvor næsten 

40 mennesker mistede livet.
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Middelklassen i både Kenya og Uganda har de senere år fået råd til at 

købe biler. Mange af bilerne er brugte, importeret fra bl.a. Japan. 

Det store antal biler bevirker, at trafikken er blevet det rene kaos i man-

ge af dagens timer i både Nairobi og Kampala.

De eneste, der kommer hurtigt frem, er motorcykeltaxaerne, der kører 

ud og ind mellem bilerne her i Kampala.

I Kenya må motorcykeltaxaer ikke køre i Nairobi by. Det kan jeg natur-

ligvis godt have lidt ondt af, da motorcykeltaxaerne er det eneste trans-

portmiddel, som mange har råd til at benytte.

En planlagt omfartsvej uden om Kampala til den tunge trafik er ikke 

færdigbygget og bliver det tidligst om et år. Der har været så meget 

korruption under konstruktionen, at vejarbejdet er blevet standset en 

periode.

Vi har efterhånden lært trafikrytmen i Kampala så godt at kende, at vi 

ved, hvornår på dagen, der ikke er så megen trafik. Vi kan derfor rimelig 

hurtigt køre de fire km fra, hvor vi bor og ind til bymidten. Så lidt flot kan 

jeg sige, at trafikken bestemmer vores daglige rytme.

Vi er meget glade for, at vi for nogle år siden besluttede at flytte nær-

mere bymidten. 

Vover vi os ud, når der er tæt trafik kan det tage op til en time at køre 

ind til Sheraton Hotel, hvor vi svømmer hver dag. En tur der på tids-

punkter med svag trafik kun tager 10-15 minutter. 

Havde fortovene i Kampala ikke været så hullede og mange steder ikke 

eksisterende, så det er livsfarligt at gå, ville vi på tidspunkter med store 

trafikpropper kunne gå hurtigere, end vi kan køre.

Det meste af vejstrækningen ind til bymidten er usædvanlig hullet. Vi 

må køre i slalom for at undgå de allerdybeste huller. Selv med den mest 

artistiske kørsel kan vi ikke undgå nu og da at ende i et dybt hul. 

Det kan være vanskeligt at komme op af sådant et hul, og det lykkes 

bedst, når vi kører i vores gamle firehjulstrukne Pajero. 

Jo flere huller, der er i vejen, jo større trafikkaos. 

Når alle biler, store som små, i rundkørslerne presser sig helt ind til lak-

ken på hinanden, og jeg samtidig også helst skal undgå at komme ned 

i alt for store huller, som rundkørslerne også er fyldte med, ja, så kom-

mer kørslen til at foregå i slow-motion.

Man mistænker bilister, der kører lige, for at være fulde!

Denne nye slange, som trafikken er i vores paradis, forsvinder måske 

inden Commonwealth-mødet i Uganda i november næste år. Uganda 

Trafikken i Kampala bestemmer vores daglige færden
16. december 2006
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kan simpelthen ikke være bekendt at invitere 50 statsoverhoveder til en 

by med så dybe huller i vejene.

Mange beklager sig i radio og i avisindlæg, men foreløbig er der intet 

gjort for at forbedre situationen, som forværres fra dag til dag på grund 

af den regntid, vi er midt i for øjeblikket.

Vi har kunnet glæde os over, at der lige neden for vores lille vej er så 

stort og dybt et hul i den større vej, at bilerne må snegle sig uden om. 

Det giver lidt luft i trafikken, så vi nu modsat tidligere let kan komme ud 

på den ”store vej”.

Et par andre kæmpe huller blev for nylig repareret, fordi et par store 

tankbiler væltede ved at køre ned i dem. 

Bliver vejene reparerede, må vi håbe, at asfalten denne gang får en ac-

ceptabel tykkelse, så den kan overleve regntiden.

Den seneste tids enorme regnskyl har medført, at mange veje alene på 

grund af oversvømmelser har været umulige at passere. Broer er skyl-

let væk og alskens affald flyder rundt på vejene, da kloaksystemet er så 

dårligt, at det bliver tilstoppet, så snart det regner meget.

For at afhjælpe dette problem har Kampalas bystyre i de senere år man-

ge steder bygget solide åbne afløbsrender i hver vejside. Det er fint for 

afløbet. Til gengæld tager afløbene så megen plads fra vejen, at to biler 

kun med nød og næppe kan passere hinanden, hvis der også skal være 

plads til en cyklist eller til en fodgænger. 

Når en bil, og det sker ofte, skrider ned i sådan en rende, skal den træk-

kes op igen af en speciel autohjælp.

PS! Uganda kæmper bravt med alle disse vanskeligheder. Desværre er 

korruptionen stor. Der tales åbent om, at jo tyndere et lag asfalt der 

lægges, jo mere udtalt har korruptionen været. Korruptionen kan næ-

sten måles på tykkelsen af asfalten! Har der været megen korruption 

i forbindelse med reparation af vejnettet, holder asfalten ikke længe. 

Under tropisk regn vil selv et mindre hul hurtigt blive til et meget større 

hul, når vejene ikke er lavet efter international standard.

Vejene blev reparerede inden Commonwealth mødet i november 2007. 

Men flere af vejene havde allerede nye huller et år efter, at de var blevet 

reparerede.
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Kirsten har i de sidste fire år ”plaget” for, at vi skulle tage på en tur til 

Dubai. Jeg har ikke rigtig haft lyst. Men det endte med at blive en stor 

oplevelse.

I Dubai er der subtropisk klima. Dvs. at vejret ”om vinteren,” som det er 

i øjeblikket, er dejligt med 23-25 grader celsius om dagen og lidt køligt 

om aftenen og natten. I sommermånederne kan der være op til 45-50 

grader celsius. Solen skinner 350 dage om året, og der falder kun meget 

lidt regn.

Målt med enhver alen er den udvikling, der i dette land har fundet sted 

på en menneskealder, uovertruffen. Vi oplever det allerede i flyet. De 

Forenede Emiraters A.340 Airbus fra Entebbe er et luksus fly. Også på 

økonomiklasse er der god plads til benene. 

Vi får de sidste nyheder fra BBC på individuelle skærme, hvor vi også 

kan se de sidste nye film på ca. 40 kanaler. Hvad skal vi så på 1. klasse, 

selv om stolene der er dobbelt så brede og i læder? 

Det elegante spisekort fortæller, at grisekød ikke findes i nogen af ret-

terne, som i øvrigt er tilberedt ”according to Halal method,”.

En flottere middag med udsøgte vine vil ikke kunne præsenteres og 

serveres mere elegant på et Air France fly. Og her er der tilmed ikke 

plastikbistik på økonomiklasse!

Det er anden gang, jeg vælter et glas vin i et fly – uden at være beruset. 

Vinen løber desværre ned over Kirstens fine lyse taske, som vi købte i 

Paris sidste år. Brødebetynget tilbyder jeg at gå ud og vaske tasken ren 

på toilettet.

Kirsten taber ikke ret ofte besindelsen. Det gør hun her ”Du vil så bare 

komme til at hælde vand ind i tasken”. 

At rødvinen også løb ned over Kirstens kjole, som hun indviede på tu-

ren, gjorde ikke situationen bedre.

Vi blev ikke rigtig uvenner, men det var tæt på.

Jeg synes, at Kirstens taske har fået mere patina!

Men mit forslag om, at jeg jo kan komme på plejehjem – eller i det 

mindste i beskyttet bolig - vil Kirsten trods alt ikke høre tale om! 

Dubai, som er en af de syv Forenede Arabiske Emirater, (United Arab 

Emirarates, U.A.E.) er et velreguleret land. Der er pænt og rent overalt 

i modsætning til de fleste steder i Afrika. Indtil for få år siden var HH 

Sheikh Sayed bin Sultan Al Nahyan præsident for landet. Nu er en søn 

henholdsvis vicepræsident og ”ruler”. Eller enevældig hersker.

Befolkningen i Dubai er meget hjælpsom og imødekommende. Måske 

hænger det sammen med, at denne befolkning for ikke så længe siden 

var en nation af nomader, der traditionelt er meget gæstfrie. 

Besøg i landet med verdens hurtigst udviklende økonomi
12. februar 2007 
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I Dubai er 80% af den 1,5 mio. store befolkning gæstearbejdere. Hvad 

mon Pia Kjærsgård ville sige til det? Uden disse ”fremmede” ville Dubai 

formentlig ikke have verdens hurtigst voksende økonomi. 

Da briterne trak sig ud i 1968, var der kun 180.000 mennesker, spredt 

over 90.000 km2. 

Det er ”verdens største,” lyder det mange gange meget stolt fra den 

guide, der er med på den ”step on – step off” todækker-bus, vi kører 

rundt med en hel dag i Dubai by. Hun fortæller om, hvordan den ene-

vældige emir (”our ruler”) med sine store visioner har skabt grundlaget 

for dette samfund.

Vi stopper ved verdens tredjestørste indkøbscenter. ”Men om et par år 

vil vi have verdens største”. 

Dubai har verdens største byggeaktivitet pr km2. Der er 5.000 større 

byggekomplekser under opførelse. Alle arbejderne bærer hjælme, og 

”sundhedsvæsenet, der er for alle, er verdens bedste”.

 ”Vi får snart 40 km havnekaj og 3,5 km lystbådehavn!”.

Vi ser på vores tur rundt i byen ingen gamle biler på det flotte vejnet. 

Der er plantet palmer, blomster og græs overalt langs vejene.

 ”Alle skal gennemgå 40 timers køreundervisning, inden de må gå op til 

den første køreprøve”. Guiden fortæller, at hun selv måtte gå op til flere 

køreprøver. ”Det er en dyr affære”.

Et stort område i Dubai er frihandelsområde. Det betyder, at de, der 

arbejder her, ikke skal betale skat af deres lønninger eller af overskud-

det fra deres virksomheder. Ligesom renteindtægter er skattefri! Dubai 

satser på at blive Mellemøstens største handels- og finanscenter og tu-

ristland. 

Emiraterne har ikke Den Arabiske Halvøs sædvanlige islamiske restrik-

tioner, så kvinderne behøver ikke at være tilhyllede, når de færdes på 

stranden. 

Golfbanerne, der som alt andet er bygget på sand, skulle være mellem 

verdens bedste.

Men heldigvis er Dubai ikke udelukkende moderne indkøbscentre og 

golfbaner. Vi finder nede ved vandet en meget charmerende bydel med 

små butikker og små restauranter, der serverer sød te og kaffe, som i 

alle andre arabiske lande, og små lokale retter. 

Det er tilsyneladende ikke her turisterne kommer.

Kirsten er så heldig, at et af de mest veludstyrede af de utallige shop-

ping centre i byen Dubai ligger lige ved vores Savoy Hotel. Shopping-

centret overgår, hvad indretning angår, de mest elegante i Paris, som 

f.eks. La Fayette. 
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Herfra, hvor jeg sidder og får en cafe latte, kan jeg se navne som Ralph 

Laurent, Chr. Dior, Donna Karn, Prada og Louis Vuitton.

Den største imødekommenhed viser ekspedienterne de elegante sort-

klædte kvinder, hvoraf kun få er helt tildækkede. De holder sig tilsynela-

dende ikke tilbage for at købe en taske til over 3.000 US $! 

Max Mara har udsalg med 70 % på alt. Men selv om varerne nu ”kun” 

koster 30% af den oprindelige pris, ligger det lang over, hvad vi kunne 

drømme om at betale for dem.

Indimellem oplever vi, at vi befinder os i et arabisk land. I Dubai findes 

der over 500 moskéer, og om fredagen går de lokale kvinder indhyllet i 

sort og mændene i flotte hvide beduin dragter.

Vi spørger på en hyggelig restaurant, der ligger ud til et handelstorv, om 

vi kan få vin til maden. Vi bliver diskret vist op på næste etage, hvor vi 

kan få en rimelig god vin til en i øvrigt meget fin middag. Vin og spiritus 

kan tilsyneladende ellers kun købes i lufthavnen.

Ved afrejsen, ser jeg i dagens avis, at en gæstearbejder har fået en dom 

på ca. 3000 kr. for at have drukket spiritus!

Det er tankevækkende, at det er lykkedes den herskende familie at sæt-

te en så enorm udvikling i gang. Dubai har angiveligt verdens største 

indkomst pr indbygger. Og den laveste kriminalitet!

På flyet tilbage fra Dubai til Kampala ser vi nogle af de ugandiske kvin-

der, der jævnligt tager til Dubai for at handle i de store og billige ind-

købscentre, der ligger i udkanten af byen. Her køber de sækkevis af tøj, 

sko osv., som de sælger med god fortjeneste i deres små forretninger 

i Kampala. Allerede på flyet tilbage til Kampala er disse kvinder i gang 

med at handle med de øvrige passagerer.

PS! Under finanskrisen i 2008-10 kom Dubai i store økonomiske van-

skeligheder, som de foreløbig (2011) er reddet ud af ved lån fra andre 

emiratstater.
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Kampala er blevet en renere og smukkere by. Husene er blevet malet, 

og vejene er blevet reparerede og nyasfalterede.

årsagen er, at Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) 

i denne uge afholdes i Uganda.

Allerede på vores tur rundt i Uganda i sidste måned sammen med vores 

ældste barnebarn Anne-Line, oplevede vi, at alle snakkede om CHOGM. 

Ikke mindst var mange optaget af, at den engelske dronning kommer til 

mødet. Det virker som om de andre 53 statsoverhoveder ikke tæller i 

sammenligning med dronningen.

I Jinja, hvor vi sejlede ved Nilens udspring, regnede man med, at dron-

ningens søn Prins Charles vil sejle samme tur, som vi sejlede!

På Mweja Safari Lodge i Queen Elizabeth Parken fortalte personalet, at 

Dronning Elizabeth II sammen med gemalen skal bo i den pavillon, der 

er blevet opført til formålet lige ved siden af, hvor vi boede.

Dronningen og Prinsens besøg skulle afvikles umiddelbart inden 

CHOGM. Men ingen ved, måske af sikkerhedsmæssige grunde, om 

Dronningen kun kommer en time, om hun skal overnatte, eller om hun 

måske slet ikke kommer.

Vi må håbe, at det behager løverne at vise sig, hvis dronningen besøger 

Mwaya Safari Lodge. Hun kan altid regne med at se mange flodheste 

og elefanter.

Alt er ryddet op i Kampala. De småhandlende på gaderne har fået be-

sked på at få fjernet alt affaldet omkring deres kiosker, og de dårligste 

og mest faldefærdige boder er fjernet med bulldozere.

Det gør lidt ondt at se på, men det har hjulpet på byens udseende. Ikke 

mindst fordi mange af de små rønner, der har fået lov at blive stående, 

er blevet malet i strålende farver. 

Nye flotte hoteller er blevet bygget. Kampalas skyline er forandret. Der 

er opsat gadelys i over 100 gader i Kampala og etableret mange trafik-

lys. Der har indtil nu kun været nogle ganske få trafiklys, der ikke har 

fungeret. Og praktisk taget intet gadelys.

Der har været rigtig gang i ombygninger og istandsættelser i Entebbe, 

hvor der foruden modtagelsen af gæsterne i den flotte gennemrestau-

rerede internationale Entebbe lufthavn også skal være en del festivitas 

i den fint istandsatte præsidentbolig, der har flot udsigt over Lake Vic-

toria.

Commonwealth-mødet ændrer Kampalas udseende
22. november 2007
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I et forsøg på fortsat at holde byen ren og pæn er der vedtaget en lov 

om, at de, der smider papir og andet på gader og veje, kan få store bø-

der eller op til tre måneders fængsel. 

Der er for nylig også kommet et forbud mod benyttelse af plastik- 

poser. Overtrædelse af denne lov kan også give tre måneders fængsel 

og store bøder. Det er virkelig et fremskridt, idet hele landsbyer kan 

være totalt skæmmet af plastikposer, der ligger overalt. Nogle steder 

ligner træerne juletræer med plastikposer som pynt. 

Desværre er en del af de nyligt nedlagte kabler og nogle af de elek- 

triske pærer til gadelyset allerede blevet stjålet! 

Der er rullet græs ud på bedene langs vejene, hvor man også har  

plantet træer.

Nogle af gæsterne vil måske undre sig over, at man langs vejene i Ugan-

da med det frodige klima ikke ser træer, der er mere end en meter høje!

Til at overvåge alt dette er der ansat ekstra politistyrker. Ligesom hele 

byen overvåges af avanceret elektronisk udstyr. 

Alle trafikbetjentene har i anledning af Commonwealth-mødet fået 

strålende hvide uniformer. 

Gæsterne kommer ikke til at se Kampala, som byen ser ud til daglig.

 

Selvom der er en del mennesker i Uganda, der er modstandere af, at 

et fattigt land bruger så mange penge på at huse CHOGM, er langt de 

fleste positivt stemt. 

Det er godt for landet at få den opmærksomhed, arrangementet vil 

give. Alle verdens førende TV-stationer såsom CNN og BBC vil være til 

stede. Det kan give en bedre omtale af Uganda, end den man har haft 

indtil nu, hvor jo ikke mindst Amins image skygger for en forståelse af, 

hvor relativt godt det går i Uganda i dag. 

Altså god reklame for pengene.

Men alle disse forbedringer sker på bekostning af udvikling i de øvri-

ge dele af landet, hvor al anlægsarbejde angiveligt er gået i stå. Hvor 

penge, der skulle have været brugt til bl.a. undervisning og hospitaler, 

bruges til at gøre Kampala smuk. 

Tiggerne og gadebørnene er fjernet fra bymidten.

De prostituerede er også væk. Skønt prostitution er forbudt i Uganda, 

er de letlevende damer officielt blevet henvist til mindre attraktive  

områder, som for eksempel nogle industriområder.

De prostituerede havde ellers glædet sig til en vældig omsætning under 

CHOGM!

Mange politiske kommentatorer mener, at Præsident Museveni ved at 

være vært for CHOGM nu har lanceret sit forsøg på at få den sjette em-

bedsperiode (hvoraf de to første var uden valg). Der er præsidentvalg 

i 2011. 

The East African skriver ”the 2007 summit will serve to cleanse Muse-

veni of the ”sins” he had to commit to stay in office. In that sense, he 

is still a winner”.
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Jamen, byen er ikke til at kende igen. Før Amins tid var det en af de 

smukkeste metropoler i Afrika, men indtil for nylig har den virket som 

en umådelig nedslidt by. Den er nu igen blevet meget smuk. 

For Uganda er der nu en stor udfordring i at holde tingene ved lige efter 

mødet. Og det vil blive vanskeligt. Vedligeholdelse har ikke høj prioritet 

i Afrika.

De ca. fem tusinde deltagere ved CHOGM skal ifølge aviserne bl.a. drøf-

te klimaforandringer, terrorisme og den underudvikling, der findes i de 

fleste medlemslande.

Vi sidder hjemme i denne uge og hygger os i vores smukke have, da det 

er helt umuligt at komme ind til byen. Man skal f.eks. have et særligt 

pas, udstedt af CHOGM sekretariatet, for at komme ind til midtbyen.

Men en flot by har vi fået og et flot vejnet. Masser af mennesker har 

haft arbejde, og jeg tror, det har haft stor betydning for uganderne at 

se, at landet har kunnet løse en så stor opgave som at afholde Com-

monwealth Heads of Government Meeting (CHOGM).

PS! Blot et år efter CHOGM flød gader og veje igen med papir og enkelte 

steder med plastikposer. Kampalas bystyre forsøger dog efter bedste 

evne at holde den centrale del af byen ren.

Jeg tror alle ved, at det vil være umuligt for politiet at forfølge de syn-

dere, der smider papir overalt. Måske kan politibetjentene heller ikke 

selv se, der er noget forkert i det. 

Det er lidt ligesom det med at overholde tid i Afrika. Det vil vare længe, 

inden man lærer ikke at smide papir alle steder

Her i 2011 og mere end tre år efter CHOGM har statsrevisorerne mange 

kommentarer til brugen af de penge, der var afsat til CHOGM. Næsten 

alle de projekter, der blev udført i forbindelse med CHOGM, har haft et 

kæmpe overforbrug i forhold til budgettet.For eksempel har Very Impor-

tant Persons (VIP) lounge i Entebbe lufthavn haft et forbrug til istand-

sættelse, der er 23 gange så stort, som regeringens ingeniører havde 

budgetteret! Men flot er det blevet.

Mange ministre og højere embedsmænd er under tiltale for svindel med 

de mange penge, der var afsat til CHOM.

Nu vil englænderne skære i bistanden til Uganda, indtil der er ryddet op 

i den kæmpesvindel, der har været. Én sagde forleden, at man fanger de 

små fisk, men lader krokodillerne gå. Museveni blev genvalgt i 2011 med 

68% af stemmerne. Angiveligt ved at købe stemmer, så statskassen var 

allerede tom i februar 2011. (Det ugandiske finansår går fra juni til juni).
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Vi kom i Nairobi til at opleve den værste tid, Kenya har gennemgået 

siden dets uafhængighed for 44 år siden. 

Vi kørte i vores gamle Pajero fra Kampala til Nairobi i forbindelse med 

jule- og nytårsferien.

Vores datter Anne-Charlotte mener, at vi har det bedst, når vi er i farlige 

områder. Det kan vist ikke betragtes som en kompliment. Og vi havde i 

alle tilfælde gerne undværet oplevelserne i Nairobi. 

Selvom alle var enige om, at selve valghandlingen i Kenya den 27. de-

cember 2007 med valg til Præsidentembedet og til Parlamentet var for-

løbet godt og fredeligt, så endte det rigtig skidt, som alle nu ved. 

Den siddende Præsident Mwai Kibaki blev den 30. december 2007 

erklæret for vinder af valget med et knebent flertal over udfordreren 

Raila Odinga.

På vejen ind til Nairobi den 29. december undrede vi os over, at vi prak-

tisk taget var de eneste, der kørte ind mod byen denne lørdag formid-

dag, hvorimod der var tæt trafik ud af byen.

Forklaringen fik vi, da vi kom til Hotel Norfolk.  Der var optøjer i byen. 

Det forhindrede os dog ikke i at køre ud til Sarit-shoppingcenter. Vi hav-

de vejene næsten for os selv. 

På Sarit-shoppingcenter gik alvoren op for os. Alle forretninger var luk-

kede af frygt for uroligheder og plyndringer. 

Resten af dagen fulgte vi stemmeoptællingen på TV.

Jeg havde lovet Nordjyske Stiftstidende et synspunkt om valget i Kenya. 

I udkastet til synspunktet havde jeg skrevet, hvor vigtigt det er for de-

mokratiet, at en siddende afrikansk præsident kan væltes, hvilket jeg 

troede, Mwai Kibaki var blevet. Det var han da også blevet, hvis ikke der 

havde været valgsvindel.

Det gik helt galt, da de sidste resultater blev læst op. Det viste sig, at 

valgkommissærerne havde svindlet med tallene fra flere distrikter, så 

Kibaki fik langt flere stemmer, end der var vælgere i nogle af områderne. 

Valget i Kenya blev derved lige så kaotisk, som det de senere år har 

været i mange andre afrikanske lande. Fyldt med snyd.

I flere dage kunne vi ikke gå uden for Hotel Norfolk i Nairobi. Der var 

reelt borgerkrigslignende tilstande i landet.

Vi fulgte især udviklingen over BBC men også det kenyanske NTV, der 

ligesom dagbladene syntes upartiske. De fleste kommentatorer hæf-

tede sig især ved, hvor ufatteligt det er, at noget så forfærdeligt som 

krige mellem etniske grupper kunne foregå i mønsterlandet Kenya, der 

Det kaotiske præsidentvalg i Kenya
6. januar 2008
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stort set har undgået krig mellem de forskellige etniske grupper siden 

uafhængigheden.

Alle ulykker ramler ned over Afrika: hungersnød, tørke, krige og nu van-

skelighederne ved at gennemføre et virkeligt demokrati.

Demokrati er ikke let at lære i Afrika.

Oprøret i Kenya er væsentligst fremkaldt af to forhold: 

Korruptionen, hvor især de rige skovler til sig. 

Fattigdommen, hvor flere millioner mennesker lever for under fem kr. 

om dagen. Valgsvindelen var den udløsende faktor for urolighederne.

Vi oplevede også pudsigheder, mens vi boede på Norfolk.

”Do you have a reservation?” spurgte den korrekt klædte tjener, da vi 

kom ned i Hotel Norfolks store smukke Ibis Restaurant til middagen. Et 

sært spørgsmål i betragtning af, at vi var de eneste gæster bortset fra 

enkelte journalister og fotografer fra BBC og CNN. 

Alle de turister, der havde boet på Hotel Norfolk, havde hurtigt forladt 

Kenya, da urolighederne begyndte.

Vi ville aldrig have givet os ud på denne nostalgiske jule- og nytårssafari 

til Kenya, hvis vi havde vidst, hvor dårlige vejene var, især i det vestlige 

Kenya, og naturligvis heller ikke, hvis vi havde vidst, hvad valget i Kenya 

skulle ende med.

I går, lørdag, kunne vi endelig komme ud af Kenya. Vi måtte tage tidligt 

til lufthavnen for at undgå gadekampe. 

Vi måtte desværre efterlade vores elskede Pajero i Nairobi hos en af 

ambassadens medarbejdere og tage et fly til Kampala.

Det var simpelthen for farligt eller umuligt at køre gennem byerne i det 

vestlige Kenya, som store dele af befolkningen flygtede fra. Mange ste-

der var vejene spærrede af træstammer og brændende dæk. 

Vores gamle Pajero klarede sig fint fra Kampala til Nairobi på de usæd-

vanligt dårlige veje. Vi får se, hvornår der bliver åbnet for almindelig 

trafik gennem Kenya, og hvornår grænsen mellem Kenya og Uganda 

bliver åben igen, så vi kan hente Pajeroen hjem. 

PS! Der blev dræbt over 1.200 mennesker under kampene i Kenya efter 

valget.

En ny koalitionsregering blev først dannet i marts 2008 efter at den tid-

ligere FN-generalsekretær, Kofi Annan, havde mæglet.

Den gamle Pajero fik vi to unge praktikanter fra Den Danske Ambassade 

i Nairobi til at køre til Kampala i påsken 2008. Desværre fik de ødelagt 

Pajeroen. De vidste ikke, at der jævnligt skulle fyldes både olie og vand 

på vores gamle bil! 

Så det blev min elskede Pajeros endeligt. Vi har haft den i over 20 år.
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Vi havde inviteret et par mennesker til frokost. Da vi sætter os til det 

smukt dækkede bord på terrassen, bliver jeg svimmel og er ved at be-

svime. Kirsten tog situationen i stiv arm. Mens hun sørgede for rødvin 

og andet til gæsterne, fik hun ringet til vores læge Dick Stockley og for-

klaret ham situationen.  

Dr. Stockley mente, at jeg omgående skulle hentes i hans ambulance. 

Måske fordi han lige havde fået en ny ambulance til sin klinik, eller må-

ske fordi han nu også havde fået et nyt udstyr, der kan foretage målin-

ger af hjerterytmen. Ambulancen, som er second-hand, er så vidt jeg 

ved den første, der er kommet til Uganda efter borgerkrigen. Jeg har i 

alle tilfælde ikke set andre. 

Båren, de bar mig ud på, var rimelig god. Men det var vanvittig ubeha-

geligt at ligge i en ambulance uden aircondition (i 40-45˚), og som ikke 

var bedre affjedret end en gammeldags dansk kassevogn. Hertil kom, at 

vi på næsten hele strækningen kørte på ekstremt hullede veje. Chauf-

føren satte engang imellem sirenen i gang på den fire km lange tur til 

klinikken. På turen i ambulancen tænkte jeg på min gamle ven Hjalmar 

Christensen, som jeg kendte fra hans besøg i Kenya. Hjalmar, der stam-

mede fra Vendsyssel, var en af de få hvide, der vovede at leve i Uganda 

under Amins rædselsregime. 

Hjalmars sidste rejse er et godt eksempel på, hvor meget dårligere 

sundhedsvæsenet dengang var end nu 20 år senere.

Dengang Hjalmar blev kørt til læge, havde Kampala ingen ambulance, 

og vejene var i en endnu dårligere stand, end de er i dag. Hjalmar døde 

da også, inden han nåede til læge. Dagen er endt godt for mig. Jeg er 

blevet undersøgt med Dr. Stockleys nye hjerteapparat, som alle skulle 

prøve på mig. Også en lidt uerfaren sygeplejerske fik lov at prøve.

Rummet, hvori det hele er foregået, er et gennemgangsrum uden air-

condition, der tidligere har været garage. Klinikkens to senge var opta-

get af andre patienter. Jeg fik nogle beta-blokkere, som det vist hedder, 

og som først ved anden pille fik mit hjerte til slå normalt. 

Da beta-blokkerne virkede, undgik jeg at skulle have et elektrisk stød 

i hjertet. Dr. Stockley demonstrerede meget levende for mig, hvordan 

det foregår, med store rystelser i hele kroppen. 

Stockley var meget optaget af, hvor heldig han synes, jeg var med, at jeg 

undgik at få et stød! Stockley er i øvrigt en dygtig amatørskuespiller på 

teatret! Her til aften føler jeg mig helt i orden igen. Dr. Stockley anbe-

faler, at jeg går rundt med nogle beta-blokkere i min pung, som jeg kan 

tage, hvis jeg igen skulle få vrøvl med hjertet.

Nu er min situation jo ikke særlig alvorlig, skønt den var ubehagelig nok 

i morges. Selvom det ikke var dansk standard, jeg oplevede, viser begi-

venheden, at der trods alt er et lægesystem, der fungerer. Ganske vist 

kun for dem, der kan betale.

Dr. Stockley klarede mit hjerteproblem
30. januar 2008
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En murer kom til at overvære en grusom forbrydelse.

Mureren så, hvordan ejeren af et stort indkøbscenter i Kampala ofrede 

et barn.

Det er gammel overtro, at et byggeri vil blive succesfuldt, hvis man be-

graver et menneske eller en del af et menneske, og lægger det under 

fundamentet til byggeriet.

Fra sit skjulested så den chokerede murer, hvordan bygherren, som ejer 

mange store virksomheder og bygninger i Kampala, kom ind på byg-

gepladsen en sen aften. 

Matadoren havde lige startet opførelsen af et stort indkøbskompleks. 

Han kom gående med en fem seks års pige i hånden, som holdt en duk-

ke knuget ind til sig. Han gav pigen til to mænd, der fulgtes med ham. 

Mureren har fortalt politiet, at de to mænd smed pigen levende i et 

hul, der var blevet gravet tidligere på dagen. Herefter fyldte de hullet 

med cement.

Matadoren holder sig skjult. Vi er spændte på, om han får den straf, 

han fortjener. Når vi ved, hvor meget bestikkelse der er i Uganda, kan 

vi godt frygte, at denne velstående mand kan betale sig fra den straf, 

han fortjener.

PS! Vores læge Dick Stockley, der har praktiseret i Uganda i en menne-

skealder, siger ofte, at mindst 95 % af alle ugandere er overtroiske. Det 

er nok overdrevet.

I 2010 kom der en grundig undersøgelse af overtro, udført af det ameri-

kansk-baserede Pew Research Centre. 

Undersøgelsen viser, at to ud af 10 ugandere, ca. seks millioner, tror på 

whichcraft og den beskyttende magt, der ligger i at ofre til ånder eller 

forfædrene.

Undersøgelsen viser også, at Uganda ligger på andenpladsen i Øst-

afrika, når det gælder tilbedelse af onde ånder og ofringer til forfædre. 

Mange af de udspurgte fortæller, at de konsulterer traditionelle reli-

giøse healere, når deres børn er syge, og at de har hellige dyreskind, 

kranier og andet i deres hjem. 

Mange deltager i ceremonier til ære for deres forfædre.

Der har i de senere år været en stor stigning i børneofringer, der er ud-

ført af traditionelle religiøse healere (witch doctors), for at hjælpe deres 

klienter til at opnå velstand og succes. 

Ritualmord
13. april 2008
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Siden vi flyttede ind i huset, hvor vi nu bor, har vi været mistænksomme 

over for det, der foregår i et hus lidt længere nede ad vejen. 

Nu er der udgivet en bog om, hvad tre søstre mener om at være opvok-

set i dette hjem, hvor der dyrkes fri sex som en måde at tilbede Jesus på.

Den vej, vi bor på, er en smal jordvej, hvor to biler ikke kan komme forbi 

hinanden.

Vejen har ikke haft noget navn indtil for et par måneder siden. 

Vores nabo Henry, som er minister i Buganda-kongedømmet, skulle for 

nylig have en datter, som bor i Amerika, gift, og en anden datter forlo-

vet, så der var udsigt til to meget store fester. Da det ville være vanske-

ligt for gæsterne at finde vores lille vej, fik Henry vejen givet et navn.

Henry synes, det var naturligt at opkalde vejen efter sig selv, så nu bor vi 

på Henry Ford Miirima Close. Der er kommet et fint gult vejskilt op, som 

gør det lettere for os at forklare, hvor vi bor.

Vi har af og til haft en af beboerne fra det ” mistænksomme” hus med 

ind til byen, ofte en gangbesværet dame. Hun har fortalt os, at husets 

beboere er missionærer, og at de har en radiostation, der sender reli-

giøse budskaber. 

Det, der har undret os mest og irriteret os noget, er, at det altid tager 

meget lang tid for dem at lukke jerndøren op. Er vi så uheldige at holde 

bag en bil, der skal ind til huset, kan vi vente ret længe, før der bliver 

lukket op, så vi kan komme forbi. 

Det ”mistænksomme” hus har ingen vagtmand. 

Ingen kan se ind til det ret store hus bl.a. på grund af en kæmpe jerndør 

og den meget høje stenmur, der er omkring huset.

Nu har ”New Vision” i et par kæmpeartikler over to søndage afsløret, at 

der i huset bor en kristen gruppe, der forherliger sex som en form for 

tilbedelse af Jesus Kristus.

Family International er repræsenteret i Uganda ved Family Care Uganda 

og Radio Active Production.

Lederen Simon Peterson siger: ” Vi tror på et fællesskab, hvor vi deler 

alt: børn, klæder og fri sex”!  Han understreger, at seksuelle følelser ikke 

er syndige, og at de har et positivt forhold til sex. 

Det er bogen ”Not Without My Sister”, skrevet af Simon Petersons tre 

døtre, der fortæller, hvordan medlemmer af gruppen forestiller sig, at 

de har sex med deres ”husbond” Jesus Kristus, og hvordan det er natur-

ligt at bruge vulgært sprog.

Døtrene skriver, hvordan stifteren af organisationen David Berg pro-

moverede Loven om Kærlighed i stedet for Moselovene. Det betød, at 

medlemmerne blev givet frihed eller tilladelse til fri sex. 

Døtrene skriver endvidere, at hans tilhængere bliver opfordret til at bli-

ve fortrolige med alle seksuelle forhold, indbefattet masturbation, sex 

uden om ægteskabet, sex med teenagers og endog incest. 

Fri sex som en måde at tilbede Jesus på
15. maj 2008 
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Døtrene hævder endvidere, at nogle voksne bruger disse friheder til at 

misbruge børn seksuelt ”in the name of loving them”. 

Alle skal elske hinanden, og ingen må have tættere forhold til nogen 

end til andre. Derfor bliver børnene ikke hos deres mødre (hvem deres 

far er, ved man jo af gode grunde ikke altid).

Når børnene når børnehavealderen eller skolealderen, bliver de sendt 

fra mødrene til en Family International afdeling i et andet land. Søsken-

de får sjældent lov at komme til det samme sted.

Kvindelige medlemmer af gruppen bliver også opfordret til at omvende 

mennesker, konvertitter, ved at tilbyde dem sex, hvis det er nødvendigt.

Denne Berg, som for 40 år siden skabte Family International, skulle 

ifølge ”Not Without My Sister” have forbrudt sig seksuelt både over for 

sine egne døtre og egne børnebørn.

Det er jo en historie, der vil noget, og så foregår den tilmed her på vores 

vej. Vi har det skidt med ikke at gribe ind. Men vi håber med afsløringen 

i New Vision, at enten politiet eller andre vil gribe ind.

I et interview med New Vision oplyser Simon Peterson (som kalder sig 

Simon Peter), at på grund af kulturel følsomhed bliver de fleste af dok-

trinerne ikke fulgt i Uganda, og at hans tre døtre har overdrevet for at 

skabe interesse for bogen.

Medlemmerne af Family International lever sikkert fedt af de indsam-

linger, de foretager. De kører nu rundt i en flot landcruiser. 

PS! Family International er en af de over 800 religiøse retninger, der 

findes i Uganda og for hvem det overordnede formål tilsyneladende er 

at samle penge sammen til lederne. For nogle år siden lykkedes det le-

derne af en bestemt sekt (Restauration of the 10 Commandments) at 

overbevise tilhængere om, at de ved at give al deres ejendom og alle 

deres penge til kirken, in casu lederen, inden den 31.december 1999, 

hvor verden ville gå under, ville kunne rejse til himlen sammen. Da le-

derne åbenbart ikke var klar til himmelfarten den 31.december 1999, 

meddelte de deres tilhængere, at Jomfru Maria havde sagt, at den vir-

kelige dag var 17. marts 2000. Da ville hun komme og tage alle med 

sig i ”flames of fire”. Sektens ledere annoncerede i radio og aviser, at 

den store dag nu var kommet. Tilhængerne, der ankom i busser og last-

vogne, i alt 300 mennesker, afholdt først en kæmpefest, hvor de stegte 

tre tyre og drak 70 kasser sodavand inden himmelfarten. Ufatteligt at 

ingen på dette tidspunkt greb ind. Sektens medlemmer gik alle ind i den 

simpelt byggede trækirke, hvor lederne låste dørene og blokerede vin-

duerne, hvorefter de satte ild til fire kasser sprængstof, som var anbragt 

ved hvert af kirkens hjørner. Madrasserne inde i kirken var overhældt 

med benzin. Lederne var så smarte, at de flygtede med alle pengene, in-

den myndighederne fik fat i dem. Imens brændte alle 300 medlemmer i 

den låste kirke. Myndighederne har aldrig fundet lederne af sekten, som 

vist er flygtet til Rwanda. Og dermed heller ikke de indsamlede penge.
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Ali, som er vores kok, kom lidt slukøret ind og fortalte, at der sad en 

kone ude i vores udekøkken med sin 14 årige datter. Konen beskyldte 

Ali for at have gjort datteren gravid.

Hvis ikke Ali tager Rehema til sig som sin kone og dermed også forplig-

telserne over for hende, hvilket også omfatter skolepenge til den kost-

skole, pigen går på, vil moderen omgående gå til politiet.

Moderen Juliet påstod, at hun ved en test her i morges havde fået kon-

stateret, at hendes 14årige datter er gravid.

Juliet gentog flere gange, at Ali måtte tage sig af Rehema. Hvis han ikke 

tager hende som sin kone, vil Rehemas far ” Deal with you”. 

Det lød meget truende, og Ali var meget beklemt ved situationen. Men 

nægtede at have haft seksuelt samkvem med Rehema.

Juliet er katolik, og Rehema er muslim ligesom faderen, som Juliet er 

skilt fra. 

Det viser sig, at Ali på et tidspunkt har haft Rehema boende i nogle dage 

for at aflaste moderen, da hun var syg. 

Rehema virkede under hele samtalen sløv, og hun så ud, som om det 

slet ikke interesserede hende. 

Moderen derimod, der er arbejdsløs, huskede at spille offerets rolle, og 

virkede i det hele taget helt ”knøv”. Hun var tydeligt ude på, at vi skulle 

betale Rehema penge. Ren pengeafpresning.

Hvis Ali ikke tager Rehema som kone, vil Juliet gå til politiet.

Skulle Ali blive dømt for at have haft seksuelt samkvem med Rehema, 

kan han få dødsstraf eller i bedste fald livsvarigt fængsel. Så vi er be-

gyndt at forstå alvoren i sagen. 

Vi ser nødig, der skal ske Ali noget. Han er efter17 år hos os blevet en 

del af vores familie på godt og ondt. Ali er blevet meget dygtig til husfø-

relse, inklusive madlavning, når tingene fungerer, som de plejer. 

Ali forventer også i denne sag, at vi skal hjælpe ham.

I Uganda er det ikke lovligt at have seksuelt samkvem med piger under 

18 år, selvom det givet er en lov, der ofte overtrædes, ikke mindst af 

lærere.

Vi har selvfølgelig det dilemma, at skulle Ali have haft seksuelt sam-

kvem med pigen, er det jo helt utilgiveligt. Men vi har valgt at tro på Ali. 

8. oktober 2008

Ali kommer og siger, at Juliet, efter mødet hos os, var gået til politiet 

for at få ham arresteret for at have haft seksuelt samkvem med hendes 

datter.

Politiet henviste til en politilæge, der undersøgte Rehema, og han fandt 

ud af, at hun ikke var gravid, men heller ikke jomfru. 

Det kunne jo være en anden end Ali, der har taget hendes mødom, 

måske en kammerat, et andet familiemedlem, eller hun har humpet på 

cyklen, som Alis bror siger!

Påstand om sexovergreb er en indbringende forretning
7. oktober 2008
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Skulle Rehema forklare moderen, hvem der havde gjort hende gravid, 

var det måske lettest at beskylde Ali for det. Han er måske den af dem, 

hun kender, der i givet fald bedst vil kunne forsørge Rehema og barnet. 

Vi har hele dagen ventet spændt på, om politiet ville komme og ar-

restere Ali.

Det gjorde politiet i dag kl.23. Vi blev vækket af vores gartner David, 

som ringede og fortalte, at politiet var kommet for at anholde Ali.

Vi vurderede, at det hele kunne være et forsøg på at slå Kirsten og mig 

for penge. 

Vi besluttede i alle tilfælde at vente med at gå ned på politistationen til 

dagen efter sammen med Alis’ bror, som er en fornuftig mand. Imens 

har vi forhørt os hos forskellige mennesker om, hvordan sådan en sag 

bedst tackles. 

Der er ikke skygge af tvivl om, at vi står over for et forsøg på pengeaf-

presning. Det er den sædvanlige politikorruption.

9. oktober 2008

I dag skulle vi have været på safari til en ny lodge i en regnskov ikke langt 

fra Nilen. Men som situationen har udviklet sig, aflyser vi selvfølgelig 

safarien. 

Vi mødtes med Alis bror kl. ni. Vi var enige om sammen med ham at 

køre til den politistation, hvor Ali er anholdt og sidder i spjældet. 

Kirsten havde lavet en pose med sandwich, kiks og Fanta til Ali. I politi-

ets varetægt vanker der ingen mad. Det må de pårørende komme med.

På politistationen fik vi at vide, at den dame, der har nøglen til celle nr. 

10, hvor Ali er låst inde sammen med andre anklagede, ikke var mødt 

endnu.

Alis bror mente, at det var bedst, at han selv i første omgang talte med 

politiet og i øvrigt hjalp Ali med at lave et statement. Vi følger næsten 

altid de råd, de lokale giver os.

Politiet havde ikke en pen at skrive med, så jeg gav broderen penge til 

en kuglepen. 

Jeg gav ham også et par hundrede kroner i mindre sedler, i fald han 

skulle få behov for penge. 

Vi vil naturligvis betale hvad som helst for at få Ali ud af fængslet. Må-

ske kan vi få ham løsladt mod kaution. (Det viste sig senere umuligt, da 

voldtægt er en forseelse, der kan medføre dødsstraf).

Broderen kom hjem til os efter at have været på politistationen til seks 

timers forhandling, og hvor Ali og broderen sammen har lavet en frem-

stilling af sagsforløbet.

Alis broder oplyser, at Juliet vil tilgive Ali, hvis hun får et vist beløb, hvis 

størrelse hun vil udtænke i nattens løb.

Politiet har til Alis bror oplyst, at Ali vil komme til at sidde i Luzera 

fængslet i lang tid, måske op til et år, skyldig eller ej, og vente på at 

sagen kommer for en dommer.

Så vi har intet valg. Vi må betale det ønskede beløb. Det at være i fæng-

sel i Uganda er ingen spøg. De indsatte bliver frataget alt, bortset fra 

bukserne. 

Der er mange i den celle, hvor Ali er indespærret, og der findes ingen 

madrasser eller tæpper i cellen. Så de indsatte sover direkte på cement-

gulvet.
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Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvad Ali gennemgår. Han græd da 

også hjerteskærende, da han mødtes med sin bror og David.

10. oktober 2008

I dag har Alis bror forhandlet næsten hele dagen med Juliet for at opnå 

en ”out of court” ordning. 

Alis bror ringede kl. 16 og fortalte, at det var lykkedes at få Juliet til at 

gå med til en ordning, hvis hun bliver betalt 800.000 Ushs (ca. 2.500 kr), 

som for de fleste mennesker i Uganda er flere måneders løn. Så David 

blev sendt ned til politistationen med pengene. 

Vi har siddet og ventet på, at David, Alis bror og Ali selv skulle komme 

hjem til os. 

Men de kom uden Ali. 

Politiet ville ikke gå med til forliget med mindre Rehema også skrev un-

der på ordningen.

Rehema er på kostskole, og politiet vil i morgen tage ud til hende for 

også at få hendes underskrift på forliget.

Heldigvis havde David i løbet af dagen ikke givet Juliet pengene, så de er 

igen låst inde i vores pengeboks. 

12. oktober 2008

Vi ventede hele dagen i går på, at politiet skulle få Rehemas underskrift 

på, at hun også tilgav Ali. Vi har nu forstået, at det har været en forha-

lingsmanøvre. Nu skal der også betales penge til politiet, hvis Ali skal 

frifindes. Udover at Juliet givetvis har lovet politiet nogle af de penge, 

hun selv skal have.

Sidst på dagen i går kom broderen og David tilbage fra politistationen 

– men uden Ali.

Det er nu ved at gå op for dem, hvor alvorlig sagen er. Den kan kun 

dømmes i højesteret, da det er en forseelse, der kan medføre dødsstraf 

eller livsvarigt fængsel.

Ali græder ikke mere. Han virker samlet, siger hans bror træt og tilfø-

jer:” When a man is born, he may face difficulties”.

Også i dag har Alis bror været til forhandlinger hele dagen.

Kl. 17 kom David for at få de 800.000 ugandiske shillings til Juliet og et 

beløb til politiet.

Vi måtte vente til kl. 22, inden Ali, hans to brødre og David kom hjem 

til os.

I mørket kunne vi i første omgang ikke få øje på Ali.

Måske havde de gemt Ali i mørket, for at vi skulle blive ekstra overra-

skede, når han dukkede op.

Vi har følt os som gidsler i de fire døgn, dramaet har varet.

Da det vil være helt urealistisk at bede Ali betale pengene tilbage, har 

vi besluttet, at han i en periode skal komme og rede vores seng søndag 

morgen, når han er hjemme. Det plejer at være mit job. Ali bor kun 100 

m fra, hvor vi bor.

Vi besluttede, at Ali skal begynde hos os allerede i dag, så vi kan snakke 

med ham om hans oplevelser i fængslet og give ham lidt omsorg.

Alis oplevelser i fængslet er en historie for sig.
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”Tid er ikke en ressource i Afrika”, siger min ven Robert, som har været 

vicedirektør på Kenya Institute of Special Education (KISE). 

Mange og vel de fleste afrikanere forstår ikke det vestlige udtryk, at tid 

er penge. Vi har netop haft et møde hjemme hos os om en vejledning, 

vi er med til at skrive sammen med kolleger fra Undervisningsministe-

riet og universitetet. 

Selvom kollegerne kender vores holdning til tid, kommer de fortsat 

mellem en halv og en hel time senere, end vi har aftalt.

 

Når vi aftaler et tidspunkt for et møde, vil nogen ofte spørge, om det 

er vestlig tid eller afrikansk tid. Og selvom jeg siger, at det er vestlig 

eller europæisk tid, vil de fleste alligevel komme mindst en halv time 

for sent. 

Vores kok, Ali, spørger altid, når vi skal have gæster, om vi har inviteret 

ugandere med. Har vi det, ved han, at maden først skal være klar en god 

times tid efter det tidspunkt, gæsterne er inviteret til!

 

Er det afrikansk eller europæisk tid?
11. november 2008
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Ifølge en tilsyneladende velgennemført undersøgelse er trafikpolitiet 

fortsat den instans i Uganda, der er mest korrupt. Nr. to på listen over 

korrupte instanser er det almindelige politi. Herefter kommer retsvæ-

senet!

Undersøgelsen viser, at hele 72 procent af befolkningen mener, trafik-

politiet og det almindelige politi er de mest korrupte. 

For nogle få år siden synes korruptionen at være blevet mindre i Ugan-

da. Men nu tror jeg, at korruptionen igen er voksende.

Da jeg forleden kørte over Kampalas største lysregulerede gadekryds, 

blev jeg standset af en hysterisk kvindelig trafikbetjent, som råbte og 

skreg og skabte sig. Jeg var kørt over for grønt trafiklys. Hun skulle angi-

veligt med sin fløjte have forsøgt at standse den række af biler, jeg var 

kørt over for grønt sammen med.

Jeg havde trods mine gode høreapparater ikke hørt hende fløjte for at 

få mig til at standse bilen. 

Politiet har for nylig fået nye politifløjter - i alle mulige skrigende farver, 

der mest ligner dem, børn leger med. Og fløjterne bliver flittigt brugt.

Resten af historien følger det normale mønster i sådanne sager:

En anden betjent sprang ind i vores bil og hævdede, at vi havde over-

trådt færdselsloven ved ikke hurtigt nok at have stoppet for damens 

fløjte. Vi skulle være stoppet, selvom der var grønt lys.

Politiet er begyndt at se bort fra trafiklysenes røde og grønne signaler. 

Selvom det måske er et forsøg på at afvikle trafikken hurtigere, er sy-

stemet lidt vanskeligt at forstå for vi europæere, der er opdraget til, at 

trafiklys skal overholdes. Stoppe for rødt og køre over for grønt.

Betjenten bad os om at køre til den centrale politistation, mens han 

samtidig gjorde opmærksom på, at da det jo var lørdag eftermiddag, 

hvor bankerne havde lukket, kunne jeg ikke komme til at betale trafik-

bøden i banken. Underforstået, at så måtte jeg nok se i øjnene, at jeg 

kunne komme til at sidde i kachotten eller i alle tilfælde opholde mig på 

politistationen, indtil jeg kunne betale bøden mandag morgen.

Der er dage, hvor jeg ville have set en udfordring i at tage hele turen 

med til politistationen. Men netop den dag var jeg lidt indisponeret. Jeg 

skulle også skynde mig på toilettet!

Om mandagen kunne vi i avisen læse, at politiet havde anholdt en del 

trafiksyndere om lørdagen, hvoraf 250 havde siddet i fængsel hele 

weekenden! Herudover har politiet sikkert fået en del bilister til at be-

tale ”bøder” uden kvittering.

Overfaldet af to korrupte betjente
15. december 2008
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Efter en snak med betjenten om bødens størrelse, nåede vi frem til, at 

50.000 Ushs. (= ca. 150 kr.) var det højeste, jeg ville give betjenten uden 

sagen skulle forelægges hans overordnede. Det er i øvrigt det højeste 

beløb, jeg vil kunne være kommet til at betale for den påstående forse-

else ved et almindeligt sagsforløb.

Vi kendte spillet, og betjenten vidste, at jeg kendte det. Efter yderligere 

nogle minutters diskussion, gik betjenten med til, uden i øvrigt at give 

os kvittering for pengene, at han selv skulle gå ned og betale vores bøde 

i banken om mandagen!

Betjenten havde set mit kørekort, men ikke skrevet hverken adresse, 

telefonnummer eller mit navn ned.

Vi hører ofte om tilsvarende forsøg på korruption. Og selvfølgelig burde 

vi ikke deltage i korruptionen. Men jeg synes ikke, jeg orkede at tilbrin-

ge hele weekenden på politistationen, for slet ikke at tale om en ikke 

særlig komfortabel fængselscelle!!

PS! Transparency International fandt ifølge Daily Monitor (24. oktober 

2011), at det ugandiske politi er det mest korrupte i Østafrika. Og det 

siger ikke så lidt.
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Jinja Nile Porsh Lodge ligger på en høj skrænt med fem telte lige ned til 

Bujagali vandfaldene ved Nilen. Med hængekøjen uden for teltet kun 

en meter fra den dybe skrænt!

Den øredøvende torden fra vandfaldene kan ikke overdøve fiskeørnens 

skrig.

Store flokke af hvide sølvhejrer kommer imod os og stryger som jagere 

lavt hen over teltet.

Skarven er overalt, i vandet og på klipperne rundt omkring, hvor den 

sidder og breder vingerne ud efter de mange dyk efter fisk. 

Små lokalt lavede fiskerbåde manøvrerer sig flot gennem de hvirvlende 

strømme mellem vandfaldene på Nilen.

En flok silkeaber leger i et par akacietræer, der vokser ind i klipperne – 

uden at falde i Nilen. Og tilsyneladende uden at interessere sig for et 

par ”open bill” storke, der sidder i det samme træ.

Først tre dage efter en af de værste nætter, jeg har oplevet i Afrika, 

fandt jeg den egentlige årsag til, at det havde gjort så forfærdeligt ondt 

på mig. Det var lidt af en forsonende omstændighed, at plagerne blev 

påført mig på en af de smukkeste lodges, vi har boet på. 

Efter at have sovet et par timer i luksusteltet, hvor der både er en rigtig 

seng (endda en dobbeltseng) og træk og slip, vågner jeg op ved, at du-

sinvis af myrer har sat sig fast på min krop. 

Det myldrer med myrer i sengen. Jeg får dem skrabet af. De myrer, der 

har bidt sig fast mellem tæerne, er særlig vanskelige at fjerne.

Jeg sørger omhyggeligt for at samle ligene af de dræbte myrer i en stor 

bunke på natbordet, for at Kirsten, når hun vågner, ved selvsyn kan se, 

hvor forfærdeligt, jeg har haft det. At der er en grund til, at jeg klynker. 

Det er utroligt og lidt uretfærdig, at Kirsten kan sove, når jeg er blevet 

så voldsomt angrebet af myrer, der løber rundt i sengen. Det kan hun 

selvfølgelig, fordi hun aldrig får et eneste stik eller bid af myrer eller 

andet kryb. 

Det, jeg oplever, kan kun sammenlignes med, at jeg bliver anbragt i en 

myretue i Rold Skov!

Vi ligger i et telt, der er ekstra sikret mod myg med et flot hvidt dobbelt 

myggenet. Men det klarer åbenbart ikke at holde myrerne ude.

Jeg har i virkeligheden aldrig brudt mig om at ligge under et moskito-

net. Det hæmmer handlefriheden! 

Smerten fra sårene på min højre underarm svider meget mere end de 

bid af myg, jeg normalt får.

På grund af smerter og vel også af frygt for nye myreangreb, sov jeg ikke 

mere den nat. Til gengæld fik jeg læst Alexandra Fullers Bog ( Lindhardt 

og Ringhofs Forlag) ”Lad os ikke gå i hundene i aften”, som er en fin be-

skrivelse af hendes opvækst som hvid pige i Zimbabwe fra 1972 til 1990. 

Nairobi fluer kan være fæle
19. februar 2009 
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Jeg havde heller ikke lyst til at gå udenfor teltet for at se månen spejle 

sig i det urolige vand i Nilen. Men jeg nød bulderet fra vandfaldene.

Ved ankomsten til Nile Porsh Camp i Jinja ved Nilen spurgte jeg forsig-

tigt, om der var mange myg i lejren, da jeg er overfølsom over for myg-

gestik. Jeg blev beroliget med, at dem var der ikke mange af. Men der er 

en del lakeflies, som ikke stikker, men som kan være noget irriterende 

at få i næse og mund.

Jeg vågnede i øvrigt op fra en livagtig drøm, hvor man i mangel på et 

bedre emne havde udnævnt mig til fungerende departementschef i 

Udenrigsministeriet under Uffe Ellemann-Jensen. Jeg havde især fået 

stillingen på grund af stor støtte af informationschef Søren Dyssegård i 

Udenrigsministeriet, som jeg kendte godt. 

Da jeg vågnede husker jeg, at jeg i drømmen havde været ivrigt optaget 

af, hvordan jeg kunne beholde stillingen!

Kun en halv time efter ankomsten til lodgen, hvor vi sidder med vel nok 

det flotteste sceneri foran os med udsynet over Nilen med dens vand-

fald, bliver jeg stukket af et insekt. Det klør og svider værre end noget, 

jeg synes, jeg har prøvet. Det gør afsindig ondt.

Kirsten, der som sagt hverken får myggestik eller bid af myrer, gjorde 

upassede grin med mine smerter. Hun fik mig jaget ned i swimming-

poolen, hvor jeg opholdt mig det meste af eftermiddagen, indtil jeg 

kom op med en hud som et vaskebræt. Uden at det havde lindret på 

smerterne! Et par panodiltabletter kunne heller ikke lindre.

Underligt, for de myggestik jeg normalt får i Afrika, og det er mange, 

holder normalt op med at svide efter 10-15 minutter. 

Det blev ved med at svide, endda med øget styrke. Og der viste sig en 

rød streg og røde pletter hen over min højre underarm. 

Smerten fra de mange bid af myrer, jeg fik om natten, forsvandt hurtigt. 

Men smerten i min højre underarm fortsatte hele natten og næste dag 

med. Og næste dag og næste nat.

Hjemme ved morgenbordet den tredje dag får Kirsten den tanke, at det 

kunne være den giftige Nairobiflue, som jeg er kommet til at tvære ud, 

uden at jeg har været opmærksom på det. Når den tværes ud, går dens 

gift ind i huden.

Jeg kender den godt. Nairobi fluen er ikke så stor, men letgenkendelig 

på sin orangefarvede bagkrop. Jeg har en del gange, når jeg har haft så-

dan en krabat kravlende rundt på mig, gjort det, man skal gøre, nemlig 

pustet den væk. 

Kommer man uforvarende til at tvære den ud, som jeg åbenbart har 

gjort, får man en meget ubehagelig oplevelse. Huden svulmer op af den 

gift, fluen indeholder.

Den kyndige dame på apoteket var enig med Kirsten. Det kunne kun 

være giften fra en Nairobiflue, der kunne lave sådan et hærværk på min 

arm og give mig et bredt rødt sår, der ligner et brandsår. 

Salven, jeg fik, og som skal smøres på tre gange om dagen, lindrede 

smerten noget. Men efterver fra Nairobifluens stik har jeg fortsat.
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Der er i øjeblikket megen fokus på witchcraft i Uganda.

Vores læge Dick Stockley mener, at 95-97 % af den voksne ugandiske 

befolkning tror på hekseri på et eller andet niveau. Det er nu nok lidt 

overdrevet.

En heksedoktor, Musa Bogere, blev for nylig arresteret mistænkt for 

menneskeofring, efter at der var fundet afskårne arme og ben og et 

hoved af et menneske i hans helgenskrin.

Da naboerne fik nys om sagen, brændte de skrinet og satte ild til Musa. 

Inden politiet ankom, var Musa så ilde tilredt, at han døde af sine 

brandsår.

Det er ikke et enestående tilfælde. Mord for at få fat i legemsdele af 

mennesker er pludselig blevet meget udbredt i Uganda. Måske hører 

vi bare mere om det nu, da pressen har sat stort fokus på menneskeo-

fringer. 

Især synes drab på småbørn at være stigende. Det er blevet en god for-

retning, der er drevet af troen på, at menneskedele har magisk kraft, 

så de kan hjælpe ”klienten” med at få en større velstand. Og i det hele 

taget til en større succes.

Mange er overbeviste om, at legemsdele fra albinoer har en særlig ma-

gisk kraft. Tyve bryder ind i huse som almindelige røvere, men ikke for 

at stjæle penge og andre værdigenstande, men for at stjæle en albino. 

Jo yngre barnet er jo større magi.

I Afrika er det ikke så vanskeligt at spotte en albino, som jo skiller sig 

meget ud fra andre afrikanere.

Situationen er efterhånden blevet så alvorlig, at mange albinoer flygter 

fra de områder, hvor myrderierne er flest. Især er forældre til helt små 

albinobørn meget skræmte.

Mange albinoer er nu under politibeskyttelse.

I den senere tid er der næsten hver dag i dagspressen beretninger om 

myrdede albinoer i Tanzania og Burundi. Dele af deres legemer er ble-

vet fjernet. 

PS! I april 2010 blev der lavet en grundig undersøgelse af forholdene 

omkring witchcraft udført af den amerikansk baserede Pew Research 

Centre. Den viser, at to ud af 10 ugandere, ca. seks millioner, tror på 

witchcraft eller den beskyttende magt (power), der ligger i at ofre til 

ånder eller forfædrene. 

Witchcraft
23. februar 2009
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Ingen kan vist med rimelighed sige, at vi undertrykker de mennesker, 

vi har ansat.

Da jeg for et par uger siden spurgte vores havemand, David, om han 

var begyndt at få køretimer hos Bengts chauffør, som vi havde aftalt 

(Bengt er vores nabo), fortalte han mig frimodigt, at han om morgenen 

havde kørt en lille tur ned til byen i vores bil. Og han synes, det var gået 

rigtig godt.

Jeg opfordrede ham til i fremtiden at spørge først, hvis han vil låne bi-

len. Helst så jeg jo, at han fik lidt træning i at køre bil, inden han bruger 

den. 

Siden har jeg bedt David om aldrig mere at køre i vores bil, da Bengts 

chauffør ikke mener, han kan lære at køre bil. Ærgerligt nok, vi kunne 

godt have brugt ham som chauffør en gang imellem.

Omtrent samtidig kom vores tidligere havemand fra Hilltop, Rajidi, og 

besøgte os. Han mente, at det var på tide, at vi fik lagt et nyt lag græs 

på vores banda (hytte) i haven. Vi diskuterede lidt frem og tilbage med 

ham om, hvor vi kunne få det græs, der skulle bruges til taget. Hvor 

meget det kostede at lægge nyt tag på osv. Men vi lavede ingen aftale 

om, at arbejdet skulle udføres lige nu.

Så vi blev lidt forundrede, da Rajidi allerede dagen efter kom med græs-

set til bandaen i en gammel lastbil. Han skulle lige have pengene af os til 

at betale både for transporten og for græsset, inden chaufføren kunne 

køre igen. 

Det viste sig at være den første dag i Rajidis ferie.

Rajidi havde også tænkt på, hvad han skulle have for at lave arbejdet. 

Han havde i øvrigt også taget en håndlanger med, så de kunne gå i gang 

med det samme! 

Bandaen har fået et flot tag og til en rimelig pris!

Mens Kirsten og jeg søndag morgen sidder på terrassen og spiser vores 

morgenmad, hører vi pludselig en infernalsk larm. Et ordentligt brag 

og noget der lyder som en bils hjul, der snurrer voldsomt rundt uden 

at tage fat.

Vi havde lige siddet og snakket om, at det vil være en fin dag at gå på 

markedet, da det endnu ikke var blevet alt for varmt. Herefter ville vi så 

svømme, inden vi gik på Hotel Serena for at flotte os med deres lækre 

buffet. 

En velplanlagt dag, som dog blev en del spoleret.

Da jeg ser Kirsten løbe ned ad havegangen, råber jeg til hende, at det 

er Bengts problem.

Hvor meget skal vi hjælpe?
5. april 2009
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Det må være Bengts chauffør, der har problemer med hans bil, tænkte 

jeg. 

Men Kirsten har set David køre ud af vores carport. 

I et forsøg på at vende bilen på Bengts gårdsplads er den løbet fra ham 

og kørt ind i en af stolperne ved indkørslen. Hele bilens bagparti inklu-

sive bagruden er smadret.

Vores anden nabo, Rod, som er filippiner og værkfører ved et af de stør-

ste bilfirmaer i Kampala, mener, at vi må anmelde uheldet til politiet, så 

forsikringen kan betale reparationen af bilen. Vi har bilen godt forsikret. 

Men vi har det dilemma, som vi også har haft tidligere, at beder vi po-

litiet lave en rapport, arresterer de formentlig David. Og selvom det 

bliver dyrt at få bilen lavet, kan det let blive endnu dyrere at få David 

ud af politiets kløer. Vi ved også fra Ali, hvor skrækkeligt det er at blive 

arresteret i Uganda. 

Vi må konstatere, at Ali og David i den sidste tid har været os et par 

dyre drenge, når vi medregner det ret store beløb, vi for kort tid siden 

har måttet betale for at få Ali ud af fængslet, fordi han uretmæssigt var 

anklaget for voldtægt. 

Hertil kommer, at Ali altid skal låne ekstra penge, som det mange gange 

er vanskeligt for ham at betale tilbage.

Ali har to meget velbegavede sønner, hvoraf den ældste bliver student 

i år. Og selvom undervisningen officielt er gratis i Uganda, tager udgif-

terne til hans børns skolegang hele Alis løn, uanset at hans løn hos os 

ikke er så dårlig. Så vi er nødt til at forstrække ham med ekstra penge 

en gang imellem. 

I de fire fem måneder, vi nu hvert år er i Danmark, betaler vi naturligvis 

Ali normal løn.. 

David, som blev student i år, kom forleden frimodigt og lagde en ansøg-

ning om optagelse på universitetet foran os til underskrift. Uden nogen 

kommentarer. Da vi nærlæste ansøgningen, viste det sig, at vi ved at 

underskrive sammen med Bengt ville hæfte for alle udgifterne i forbin-

delse med et treårigt universitetsstudie. David havde en klar opfattelse 

af, at det var noget, vi bare ville gøre. Sådan.

PS! At leve blandt fattige mennesker kan være et stort dilemma.

Hvor skal vi hjælpe og med hvor meget.

Det er oplagt, at vi hjælper de nærmeste. Det vil bl.a. sige dem, vi har 

ansat. Men hvor går grænsen? Vi kan jo ikke hjælpe med alting.

David går nu (2011) på universitetet. Han får fuld løn hos os året rundt. 

Og han ordner haven, når han ikke er på universitetet.
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Striden mellem kongen af Buganda, hvis slot ligger midt i Kampala, og 

præsident Museveni er meget kompliceret. De mødtes forleden for før-

ste gang i fire år.

To store egoer er stødt sammen. Striden opstod, da kongen ville besøge 

et område i Buganda uden Musevenis tilladelse.

Ved Ugandas uafhængighed i 1962 blev Obote premierminister og 

kongen Ronald Mutebi blev præsident. Men allerede i 1966 nedlagde 

Obote kongedømmerne i Uganda, og Mutebi flygtede til London. 

Amin forsøgte med held at opnå en vis goodwill ved at bringe Mutebis 

jordiske rester tilbage til Uganda, hvor han blev begravet.

Imod mange advarsler, ikke mindst fra sine nærmeste politiske tilhæn-

gere, genetablerede Museveni i 1993 kongedømmerne. Det fik han en 

del øjeblikkelig good-will for.

Det første kongedømme, der blev genoprettet, var kongedømmet i Bu-

ganda med kongen (Kabaka) Mutesa II. 

Buganda er langt det største og rigeste kongedømme i Uganda.

Forfatningen af 1995 begrænser kongens rolle til en kulturel institution. 

Ifølge forfatningen skal kongen koncentrere sig om ceremonielle og kul-

turelle anliggender som sprog og familieanliggender - og ikke blande 

sig i politik. 

Kongen udnævner en regering med embedsmænd til at hjælpe og råd-

give sig.

Præsidenten mener ikke, at kongen har holdt sig inden for sine beføjel-

ser. Han kan ikke besøge institutioner og lignende uden Musevenis eller 

regeringens tilladelse.

At kongen også er begyndt at flirte med Libyens Muammer Gaddafi, har 

ikke gjort spændingerne mindre.

Kongedømmet ønsker en defineret rolle under et federalt styre.

Museveni vil gennem lovgivning have klarlagt, hvad kongerne må og 

ikke må. Det vil blive en vanskelig balancegang. 

Mange frygter, at hvis Museveni giver kongerne mere magt, vil det 

skabe kaos i landet. Man kan ikke have flere magtcentre i et land. Flere 

parlamentsmedlemmer er i sidste uge begyndt at tale om at lovgive om 

nedlæggelse af kongedømmerne.

For nogle måneder siden sagde en god bekendt til mig: ”Jeg er bugan-

der og derved automatisk stolt af eller glad for den bugandiske konge. 

Mange er beærede over at tjene kongen. Han har de højst kvalificerede 

rådgivere, advokater osv. blandt buganderne til at støtte sig. Mange ser 

gerne, at deres klan er velplaceret i kongens hierarki”.

Der er ligeså meget kongerøgelse omkring de kongelige her, som der er 

omkring de kongelige i Danmark.

Men vores bekendt indrømmer, at det er en farlig konstellation. 

”Før 1993 betragtede jeg mig selv som ugander. Nu er jeg vel på grund 

af genoprettelsen af kongedømmet mest bugander. Der er sket en po-

Præsident Museveni versus Buganda kongen
15. september 2009
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larisering omkring kongedømmerne, så man nu snarere identificerer sig 

med dem, og ikke føler at man først og fremmest er ugander”.

Da horderne i forbindelse med opstanden forleden drog rundt i byen 

standsede de alle, som ikke lignede en bugander, og bad dem om at 

synge den bugandiske nationalsang, og kunne de ikke det, blev de tæ-

vet og i nogle tilfælde dræbt.

Andrew mener, at havde opstanden varet blot en dag mere, kunne det 

hele været endt i et blodbad som folkemordet i Rwanda. 

Desværre ville det nok kunne ske.

Der var formentlig ingen, der for 20 år siden havde kunnet forestille sig, 

at Kenya og Zimbabwe kunne komme ud i så store vanskeligheder, som 

de er havnet i.

Kabakaen må som nævnt ikke blive politisk.

Det er formentlig kun en mand som Museveni, der med sit politiske 

overblik forstår, at det er nødvendigt at finde en ordning, hvor kongen 

ikke taber for meget ansigt. 

Museveni kan sige skarpe ting. Hvorefter han normalt efter overvejel-

ser kommer med en fornuftig løsning. 

”Museveni is a political marathoner and not a sprinter, who rushes to 

cut deals”.

Afskediger han kongen, bliver der formentlig borgerkrig. Museveni 

må forsøge igen at blive ”ven” med kongen og samtidig reducere hans 

magt. Det lyder ikke let, og er det heller ikke.

Ved det første møde, Museveni og Kongen har haft i fire år, enedes de 

om at fortsætte diskussionerne, indtil en fornuftig ordning er opnået. 

Vi får se.

Men striden går dybere end konflikten mellem Museveni og Kongen. 

Vreden mod Museveni og hans styre er stor, og mange, der ikke tilhører 

Musevenis stamme (bahima), føler sig undertrykte. 

Der er megen utilfredshed i samfundet. Kløften mellem rig og fattig ud-

dybes. Skønt Ugandas bruttonationalprodukt hvert år stiger med om-

kring 7 %, føler mange, at deres situation forværres. 

Museveni er ikke nogen stor demokrat. Han tåler ikke for megen op-

position, og da slet ikke, at han ikke bliver genvalgt.

Udviklingen i Uganda, siden vi kom hertil i 1993, har været enorm.

Nu fungerer elektricitetsforsyningen, telefonvæsenet og vandforsynin-

gen for blot at nævne et par områder.

Sikkerheden er meget bedre, end da vi kom hertil. Og i dag bedre end i 

f.eks. Kenya. Men vi må naturligvis have antennerne ude. Der kan hur-

tigt igen opstå uroligheder.

Desværre er den opnåede velstand i Uganda ikke fordelt rimeligt. Optø-

jerne fandt især sted i dele af byen med lavindkomstgrupper.

I disse områder er der titusinder af unge uden arbejde, hvoraf mange 

ryger marihuana, er småkriminelle og kun venter på det næste tegn på 

uroligheder, så de kan berige sig lidt ved bl.a. at tilbageholde bilister og 

rane (især asiaternes) butikker.

PS! Under nogen modstand vedtog Uganda i januar 2011 en lov, der 

begrænser kongernes rolle. De må f.eks. ikke blande sig i politik.
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 Ramadanen er på en helt anden måde synlig i Uganda, end den er i 

Danmark. I Uganda er 10-12% af befolkningen muslimer. Der findes 

mange muslimer i det område, hvor vi bor í Kampala.

Kun de første dage under ramadanen synes vores huhjælp Ali, at det er 

besværligt at skulle klare sig en hel dag uden mad og drikke. Ikke mindst 

når han står i mados, kniber det. Men Ali overholder spillereglerne til 

punkt og prikke. Først når minareterne kl. 18.45 råber med oplysningen 

om, at der nu må spises og drikkes, indtager Ali i samme minut den 

mad, han har forberedt. Det er vist lidt specielt for Uganda, at Ali og alle 

vi andre først aftenen før muslimernes helligste fest Idd-Al-Ftr bliver 

gjort bekendt med, at helligdagen fejres dagen efter.

Ali ringede til os kl.ca. 20.30 og oplyste, at nu har Mufti Sheikh Mubajje 

observeret nymånen, og den månedlange faste er erklæret ”vellykket 

gennemført”, og festlighederne kan begynde. Da det netop på denne 

aften regnede en del, må muftien have haft svært ved at få øje på ny-

månen! Vi var godt klar over, at der var noget i gærde, idet alle moské-

erne havde sat gang i bønnerne over højtalerne med en infernalsk larm, 

som Kirsten forsat synes lyder smukt. Og trommerne går amok. Men 

det gør trommerne jo ved så mange andre lejligheder, som f.eks. som 

en del af omskærelsesritualet. 

Når ramadanen slutter får skolebørnene og de mennesker, der arbejder 

på offentlige kontorer og i større virksomheder, sig en ekstra fridag.

Det giver mange problemer, at man ikke ved, at man har en fridag den 

følgende dag før kl. 20.30 aftenen i forvejen. I f.eks. Kenya bliver det 

udregnet i forvejen, hvilken dag Idd-Al-Ftr skal afholdes på. Det gør det 

unægtelig lettere at planlægge.

At vi bor i et meget muslimsk område, får vi hvert år syn for, når vi om 

morgenen på dagen for Idd-Al-Ftr kører ind til byen. Der er virkelig hel-

ligdagsstemning, og langt de fleste mænd og drenge er klædt i hvide 

kjortler, kanzuer, når de går adstadigt til moskeen.

Kvinderne og pigerne har de mest farvestrålende kjoler på. Og mange 

med lyse farvestrålende tørklæder over hovedet. – De går også til mo-

skeen, men ikke med samme alvor som mændene, synes jeg.

Vi oplevede første gang Idd-Al-Ftr i Tunesien. Vi havde fået en fridag og 

ville køre de ca. 50 – 60 km fra Tunis by til kystbyen Bizerte ved Middel-

havet for at spise frokost. 

Det undrede os, at der var så meget blod overalt. Vandet i havnen i 

Bizerte var helt rødt. 

Vi undrede os også over, at der på altanerne i de etagehuse, der er i Bi-

zerte, gik brægende geder og får. Det var også sært, at alle restauranter 

og forretninger var lukkede. 

Det viste sig, at det var den muslimske helligdag Idd-Al-Fitr, hvor de fle-

ste slagter en ged eller et får. Denne dag holdtes virkelig hellig i Tune-

sien, så vi fandt ingen mad i Bizerte.

Muftien tror mere på sig selv end på videnskaben
24. september 2009
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I flere år stod der en politibetjent ved en rundkørsel midt i Nairobi by. Vi 

vidste alle, at vi kunne blive stoppet, også selvom vi ikke havde forbrudt 

os mod færdselsloven. Vi vidste også, at hvis vi lagde nogle få shillings 

i det kørekort, betjenten forlangte at se, så skete der ingen påtale. Han 

tog pengene, og vi kørte videre.

Anmelder vi et indbrud eller andet tyveri enten i Kenya eller i Uganda, 

må vi være indstillet på en lang og besværlig proces. Ofte vil politiet 

forsøge at få så mange penge ud af situationen som muligt, in casu mig. 

Kun hvis de får penge til benzin, vil de kunne efterforske sagen. Ofte vil 

politibetjentene bede om penge til mad, da de ikke kan arbejde, når de 

er sultne! Af og til skal de endog have penge til en kuglepen og noget 

papir.

Har man lavet en reel eller imaginær forseelse, er opfindsomheden stor 

med hensyn til at få penge ud af dig. 

Politibetjenten siger omtrent direkte, at han vil lade sagen falde, hvis 

man vil betale f.eks. til et familiemedlem, der står og mangler penge til 

at kunne gå på universitetet.

Er man ikke rede til det, går sagen sin sendrægtige gang. 

Mange betjente i Kenya og Uganda ved, at en vesterlændings tålmodig-

hed ikke er ret stor. Derfor ender det med, at hun eller han betaler, og 

er dermed med til at styrke korruptionskulturen.

I mange afrikanske lande er op mod 50% arbejdsløse. Det er derfor van-

skeligt at bebrejde afrikanerne, at de forsøger at skaffe sig penge ved 

plattenslageri. Selv om jeg ofte kan blive godt sur, når det går ud over 

Kirsten eller mig

Plattenslageriet går ofte ud over turisterne på ”turiststederne”.

En nydelig udseende mand kommer måske og fortæller, at han er fra 

Sudan, eller at han studerer på universitetet i Nairobi, og at han ikke har 

råd til at rejse hjem. Han står lige og mangler penge til billetten.

En ung mand fortalte en turist, at han havde en hjemrejsebillet fra 

Nairobi til Mombasa, men at han manglede 20 US $ til lufthavneafgif-

ten. 

Turisten gav den unge mand 20 US $, hvorefter turisten blev standset af 

to personer, der viste ham et politiskilt. 

Turisten ville nu blive anholdt, og han ville få en større bøde eller blive 

fængslet, fordi det (på dette tidspunkt) ikke var tilladt at være i besid-

delse af udenlandske penge. De skulle have været vekslet i tolden. Og 

han måtte slet ikke give udenlandske penge til lokalbefolkningen!

 ”Men hvis du giver os 6.000 Kshs (2.400 kr.), så skal du slippe for tiltale”. 

Først for sent opdagede turisten, at han var blevet narret af en gruppe 

smarte og velorganiserede unge plattenslagere.

Korruption på mange niveauer 
1. oktober 2009
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Et par gange har jeg ikke kunnet starte min bil i Nairobi, selvom der ikke 

var noget i vejen med den, da jeg parkerede den. Eller jeg har kørt et 

par hundrede meter, hvorefter den er gået i stå.

Mens jeg uprofessionelt har stået og rodet i motoren for at finde defek-

ten, er et par unge mennesker kommet hen til mig for at tilbyde deres 

hjælp.

Hvis jeg er midt i et trafikkryds eller det styrtregner, er jeg parat til at 

betale ret meget for at få bilen i gang igen.

Det har et par gange vist sig, at det har været benzintilførslen, der har 

været noget galt med. De unge mennesker har sikkert, mens jeg ikke 

var i nærheden, løsnet et eller andet ved benzintilførsels-systemet, så 

bilen enten ikke har kunnet starte eller kun har kunnet køre nogle få 

hundrede meter.

Flere af disse unge mennesker går i øvrigt ”tilfældigvis” rundt med en 

lille værktøjskasse.

Det er en god forretning, for hvad betaler vi ikke en venlig ung mand 

med det rette værktøj for at få bilen i gang igen.

De første år, vi var i Afrika, blev vi ofte udsat for korruption. Efterhånden 

har vi lært en del af trickene at kende.

Ved en ankomst til Nairobi lufthavn forlangte tolderen, at jeg skulle be-

tale told af mange af de ting, jeg havde i min bagage. Også af de to ure, 

jeg havde med til et par afrikanske kolleger. 

Tolderen var allerede begyndt at skrive beløbene op i en slidt sort bog. 

Men siger så pludselig: ”Hvorfor giver du ikke mig et af de to ure som 

gave”?

Jeg forstod signalet, og da jeg var træt efter en lang flyvetur, sagde jeg 

for nemheds skyld: ”Uret er dit”. Hvorefter jeg fik lov at passere uden at 

skulle betale told af de varer, jeg i øvrigt havde i kufferten.

Departementschefen i Undervisningsministeriet i Kenya ringede til mig 

en fredag eftermiddag, efter at den danske ambassade var lukket, og 

bad mig komme op på sit kontor. Han ville gerne tale med mig 

Jeg vidste, hvad det drejede sig om, da han i to til tre måneder havde 

holdt godkendelsen tilbage af den entreprenør, der var den lavest by-

dende af de firmaer, som vi havde indstillet til at bygge Kenya Institute 

of Special Education (KISE).

Det firma, der kom med det laveste tilbud, er et velrenommeret asiatisk 

firma, der ville kunne klare opgaven.

Departementschefen forklarede, at Undervisningsministeriet havde 

besluttet at indstille det firma, der havde den tolvte laveste pris på ar-

bejdet.



318

Til det måtte jeg naturligvis forklare, at der ikke bliver bygget et institut 

til en kontraktsum, der var uhørt høj. Jeg kunne ikke forestille mig, at 

Danmark i sådant et tilfælde vil være med til at støtte byggeriet.

Departementschefen blev meget sur, og efter denne samtale var der 

ikke noget godt forhold imellem os.

Det endte med, at Undervisningsministeriet godkendte den lavest by-

dende entreprenør.

Senere fandt jeg ud af, at departementschefen var medejer af det fir-

ma, han anbefalede skulle bygge instituttet!

Da KISE nogle år senere overvejede at udvide kapaciteten, ville Under-

visningsministeriet anmode Danmark om støtte til denne udvidelse.

Min samarbejdspartner var meget beklemt ved at orientere mig om, at 

såfremt Kenya søgte Danmark om støtte til udvidelsen indebar det, at 

præsidenten (Mr.10 %) fik et beløb, der svarede til 10 % af byggesum-

men.

Med denne viden kunne jeg naturligvis ikke anbefale, at der blev sendt 

en ansøgning til Danmark om støtte til udvidelsen af KISE.

Kenya har senere selv betalt for en større udvidelse af KISE.

Ofte viser det sig, at et udviklingsland udmærket selv kan klare sig uden 

donorstøtte.



Alt kan transporteres
 på en cykel eller knallert,

også en gris
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Maria, som bor i et af Kampalas slumkvarterer, fortalte forleden Kirsten 

og mig om de hårrejsende og uværdige forhold, hun og andre kvinder 

lever under, og hvad de udsættes for. 

Det er ikke ualmindeligt, at piger bliver voldtaget af deres far, bror, fæt-

ter eller andre tæt på familien.

At lærerne har sex med deres elever er en gammel kendt historie, selv-

om Undervisningsministeriet gør, hvad det kan for at bekæmpe denne 

uskik.

Den 8. marts er international kvindedag og samtidig officiel fridag i 

Uganda. På den dag og dagen op til den 8. marts skriver aviserne lidt 

om de meget vanskelige forhold, mange afrikanske kvinder fortsat lever 

under, men mest om de fremskridt, der er sket for kvinder de senere år.

Vi taler ofte om kvindernes situation i Afrika. Om hvordan kvinder bliver 

behandlet i disse mandsdominerede samfund. 

Der kan dog spores fremskridt for kvinder i bl.a. Uganda, både lovgiv-

ningsmæssigt og holdningsmæssigt.

Den store gruppe af veluddannede kvinder, der findes i Uganda, har 

sat gang i en proces hen imod en større respekt for kvinder. Men der 

er lang vej igen. 

Unge kvindelige ugandiske advokater er gået sammen i en stærk orga-

nisation, der arbejder både for at hjælpe den enkelte kvinde i retslige 

spørgsmål og for kvinders rettigheder i almindelighed.

Indtil nu har kvinder i Østafrika ikke haft de samme rettigheder som 

mænd, og mange har levet under slavelignende forhold. De har bl.a. 

ikke kunnet arve jord på lige fod med mænd.

Og som Rose Waruhia skriver i ”Nation” den 30. oktober 2005:

”In many communities, women have been treated like chattels (løsøre) 

and objects and not human beings capable of enjoying their rights and 

dignity. Without a modicum of dignity and respect, they have, in some 

communities, been inherited like property when their husband dies”.

Der er i 2007 udarbejdet et udkast til en ægteskabslov i Kenya.

Ifølge lovforslaget skal en mand ikke længere betale brudeafgift for sin 

kone.

Polygami vil fortsat være tilladt. Manden skal blot ved ægteskabets ind-

gåelse gøre det klart, om han senere vil have flere koner. En finurlig 

lovgivning. Det er utroligt, hvad kvinder finder sig i.

Det er tydeligt, at forfatterne til lovudkastet er villige til at give mænd 

nogle fordele, som kvinder ikke endnu vil kunne opnå.

Trods de fremskridt, der er sket, lever mange afrikanske kvinder fort-

sat en kummerlig og uværdig tilværelse. Ikke mindst i landområder og 

storbyernes slumområder bliver kvinder stadig udnyttet seksuelt, får alt 

for mange børn, bliver overarbejdet, slået osv. Disse kvinder læser ikke 

aviser og mange hører endog ikke radio, så de ved intet eller kun lidt om 

Kvinder bliver fortsat udnyttet i Afrika
5. oktober 2009
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den ny ægteskabslov og om de rettigheder, de tilsyneladende er ved at 

få. Kvinder bliver i urimelig grad udsat for HIV/AIDS-smitte, fordi mange 

mænd ikke ønsker at benytte kondom. Det synes de åbenbart ikke er 

særlig maskulint.

Nogle mænd tror stadig, de kan blive kureret for AIDS og andre livstru-

ende sygdomme ved at have sex med deres døtre eller andre småpiger. 

At have sex med en jomfru skulle åbenbart have en helbredende virk-

ning.

Gør en lærer en ung kvinde eller stor pige, som er i gang med en ud-

dannelse, gravid, vil hun højst sandsynlig blive smidt ud af uddannel-

sesinstitutionen. Vi har hørt beretninger om lærere, der har gjort en 

elev gravid, hvorefter pigen er blevet bortvist fra skolen, mens læreren 

beholder sit job.

Heldigvis er der på dette område ved at ske fremskridt. I dag får mange 

skolepiger, som er blevet gravide, lov at beholde barnet og lov til at 

fortsætte skolegangen.

Mange steder er abort ulovlig. Det er derfor ikke ualmindeligt, at en 

kvinde, der er blevet gravid på grund af incest eller voldtægt, dræber sit 

nyfødte barn, hvis det ikke lykkes for hende at få en illegal abort. 

Disse illegale aborter er yderst risikable for kvinderne. Mange kvinder 

dør under eller efter aborten, fordi den kvaksalver, der har foretaget 

aborten, intet ved om hygiejne og heller ikke om de komplikationer, 

der kan opstå.

Får politiet nys om en illegal abort får både kvinden og kvaksalveren 

fængselsstraffe, hvis kvaksalveren da ikke allerede har betalt politiet 

penge under bordet.

Nogle af de kvinder, der trods alt vælger at føde barnet, kan risikere at 

blive udstødt af familien og står da uden penge og uden arbejde. For 

mange af disse kvinder vil prostitution ofte være den eneste udvej.

Man opfordrer i dag kvinder til at føde på en fødeklinik i stedet for i 

hjemmet. Desværre er mange af disse klinikker stadig så dårlige, at 

kvinderne føder under kummerlige og uhygiejniske forhold med utræ-

nede fødselshjælpere.

Mange kvinder dør under fødslen eller på grund af de komplikationer, 

der støder til.

Vi oplever og får fortalt, at mange afrikanske kvinder har et tæt fælles-

skab. Der er ofte tale om virkelig søstersolidaritet. 

Kvinderne mødes i marken, på markedet eller ved vandpumpen. Hvad 

de taler om, ved jeg ikke. Men mon ikke de ofte taler om den uretfær-

dige måde, mænd behandler dem på.

Jeg undrer mig ofte over, at mænd og kvinder, der lever så adskilte og 

har så lidt kontakt med hinanden, trods alt får så mange børn.

Jeg undrer mig også over, hvordan disse afrikanske kvinder fra landdi-

strikterne og fra byens slumkvarterer kan danse, le og snakke i munden 

på hinanden.

Og jeg undrer mig over, hvor energien kommer fra til denne sprudlende 

glæde.

PS! Lovforslaget om en ægteskabslov i Kenya. Mariage Bill 2007, blev 

igen præsenteret i parlamentet 2009, men er fortsat ikke blevet debat-

teret (2011).
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Øen Lamu ligger ud for Kenyas nordligste kyststrækning op mod Soma-

lia i det Indiske Ocean. 

Klokken fem om morgenen bliver jeg vækket af mullahens første bøn 

fra moskeen bag hotellet og jeg hopper i et par korte bukser. Og sætter 

mig i skibsstolen på terrassen foran det overdådigt udstyrede værelse 

i Lamu stil.

Det første, jeg skimter, er konturerne af tre dhau’er, der har lagt til for 

natten 50 meter fra, hvor jeg sidder. Jeg kan tydeligt skimte omridset af 

de store hvide sejl. 

En dhow er et mindre eller større træskib med et kæmpesejl. Denne 

bådtype har været kendt siden Kristi tid og blev i århundreder anvendt 

til at fragte varer fra Indien til Afrika med nordøst monsunen fra august 

til slutningen af marts. 

Når vinden så vendte i slutningen af marts sejlede man tilbage med 

de varer, handelsmændene havde tiltusket sig på Afrikas østkyst, især 

slaver og elfenben. 

På toppen af dhow’en kunne et hvidt flag vise, at båden kom i et fre-

deligt ærinde.

Der er endnu ingen bevægelse i de store palmeblade, men jeg hører 

en svag skvulpen fra havet, der nu ved højvande går helt op til muren 

omkring hotellets smukke have.

Vagtmanden børster tænder med en pind. Han ligger afslappet i den 

komfortable dobbelte hængekøje, der er spændt ud mellem to palme-

træer, hvor Kirsten og jeg ofte lægger os efter middagen og ser månen 

blive lidt større aften efter aften. 

Vagtmanden vidste ikke, at jeg kunne skimte ham.

Et par minutter i seks stiger den kæmpemæssige rødgule sol op af det 

Indiske Ocean.

Fra det buldrende mørke som mullahens stemme kalder til bøn igen-

nem og til solen er oppe over havet, er der kun gået en time. 

Selvom der ikke er mange myg, lykkes det alligevel et par stykker at 

stikke mig i det øjeblik, solen står op. Det er det tidspunkt, hvor myg 

oftest stikker. 

Lidt rasende sprøjter jeg mig ind i myggespray. Jeg har glemt, at jeg ikke 

bør spraye for meget direkte på huden. Men en tur i oceanet klarer 

kløen.

Lamu har verdens eneste æselhospital
25. november 2009
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Jeg er lidt spændt på, om den unge mand, der rejser sig i den dhou, han 

har sovet i i nat, er ved at lægge an til bøn. Det er han ikke. Han pisser 

ud over rælingen, og lidt efter er han sejlet ud i dhou’en. 

Vi bor på Peponi Hotel på Lamu. Her fejrede vi for 25 år siden vores 

sølvbryllup, og nu fejrer vi på forskud vores guldbryllup. 

Peponi er et lille hotel med kun 24 værelser, der alle er forskelligt indret-

tet i den smukke Lamu stil. De fleste gæster, der kommer på Peponi, er 

stamgæster.

Peponi Hotel er simpelthen det smukkeste og mest romantiske hotel, vi 

kan forstille os. Det kan fint måle sig med Norfolk Hotel i Nairobi. Og så 

ligger det i de bedste omgivelser helt ned til det Indiske Ocean og lidt 

op ad skråningen, så det smelter sammen med den smukke gamle by, 

som ligger bagved.  

Den kilometerlange strand er uovertruffen med hvidt sand helt uden 

sten.

Vi sidder om aftenen i forskellige ”grotter” med levende lys placeret alle 

vegne til store kulinariske oplevelser. Tre kæmpe baobabtræer har fået 

lov at blive stående omkring den smukt formede swimmingpool.

A.M. Ali står der på en smukt forarbejdet dør ind til en forretning i Lamu 

by. A kunne stå for Abdullah og M for Muhammed. Rækkefølgen af nav-

nene varierer. Det kan godt være lidt vanskeligt at huske, hvad de men-

nesker, vi møder, hedder, da navnene ligner hinanden.

Dørens flotte udsmykning vidner om, at det er en araber, der bor her. 

Forretningen ligger i en smal gade eller et stræde, som højst kan pas-

seres af en trækvogn med et æsel spændt foran.

På Lamu er der usædvanlig mange æsler. De bliver brugt både som 

trækdyr og til at ride på.

Lamu er det eneste sted i verden, hvor der findes et æselhospital.

På vores tur gennem stræderne kan vi se ind i en koranskole med over 

100 elever i et enkelt klasseværelse.

Læreren sidder i et hjørne af rummet og ældre elever terper afsnit af 

koranen i grupper med 5-15 elever. Ikke helt ulig det billede, jeg har af 

en dansk skoleklasse for 100 år siden. Her sad læreren også i et hjørne, 

og måske røg han pibe, mens de ældste elever i små grupper arbejdede 

med de yngste elever.

De mange moskéer i Lamu by åbner sig ud til stræderne, så mændene 

kan gå lige ind, når der kaldes til bøn fra minareten. Eller de går ind for 

at svale sig ved at lægge sig på ryggen på det kølige gulv.
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I forbindelse med den årlige Lamu Cultural Festival, som blev afholdt, 

mens vi var på Lamu, var vi mest optaget af æselvæddeløbet. 

Jeg vidste ikke, at æsler kan løbe så hurtigt. Det gik så hurtigt, at jeg ikke 

en gang nåede at få taget et billede af æslerne med deres dygtige ryt-

tere. Men jeg fik nogle gode billeder af tilskuerne. 

Vi havde indtryk af, at de fleste af øens 12.000 indbyggere var linet op 

langs æselvæddeløbsruten, der gik langs havnen og op igennem Lamus 

smukke gamle smalle gader. 

Den første større bog om Lamu blev lanceret i forbindelse med festi-

valen. Vi var så heldige at få et eksemplar af bogen ”Lamu, Kenyas En-

chanted Island” med dedikation af såvel fotografer som forfattere. Den 

viser Lamu som den fortryllende ø, den er. 

Byen Lamu er en smuk gammel velholdt arabisk by, hvis restaurering er 

støttet af UNESCO.

Et par dage inden et dansk ægtepar omkring Kenyas uafhængighed i 

60erne havde besluttet at tage tilbage til Danmark, tog de på en af-

skedstur til Lamu.

Da de så stedet, hvor Peponi hotel nu ligger, var de klar over, at de ikke 

var parate til at forlade Kenya.  De købte stedet og etablerede dette 

vidunderlige Peponi Hotel.

Efter mandens død drev enken, som er død for et par år siden, hotellet 

videre sammen med børnene. Den ene søn Lars ejer i dag hotellet. Han 

blev gift med Carol for 25 år siden. 

En anden søn bor også på Peponi og sejler på fisketure med gæster. En 

nevø er stedets fremragende kok. 

Så det er fortsat et familieforetagende.

Det er vanskeligt at forestille sig Peponi Hotel uden Carol og Lars, der 

med stor gæstfrihed, elegance, charme og god mad, sammen med de 

smukke ydre rammer, gør det til et ubeskrivelig dejligt sted at bo.
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Den voldsomme regn er skyld i, at der i går skete så store jordskred, at 

tre landsbyer på en skråning ved foden af Mount Elgon blev begravet i 

mudder og at langt over 300 døde.

60 børn, der havde søgt tilflugt i et sundhedscenter, blev alle begravet 

i mudder. 

Vi kan ikke huske, at det har regnet så meget i Uganda i de sytten år, vi 

har boet her, og at der har været så koldt som nu.

El Nino-regnen forventes at vare ved indtil juni. 

De ekstreme vejrforhold i Sydeuropa bevirker, at lufttrykket over Nord-

afrika bliver svagere, hvilket igen bevirker, at den interkontinentale zone 

(tegnbælter) bliver skubbet ned over Uganda. Derfor får Uganda sam-

men med andre lande ved ækvator ekstremt megen regn selv i en pe-

riode som nu, hvor der skulle være tørtid.

Formanden for det lokale råd, Henry Wanambwa fra en af de tre lands-

byer, som er blevet begravet af jordskred, har tre koner, som han har 

fået 24 børn med. 

Henry havde anbefalet, at hans ældste sønner dyrkede jorden længere 

oppe ad bjergskråningen, hvor der endnu er lidt dyrkeligt land tilbage. 

Han vidste, hvor stor fare, der er for jordskred nede i dalen.. 

At landsbyerne i området er meget tætbefolket, forklares med poly-

gami. De fleste mænd har to eller tre koner. 

En lærer fra området fortæller, at hver familie har 10 børn i gennemsnit. 

Nogle familier kan have helt op til 26 børn.

Vores ”dagvagtmand,” Scovia, som er en sød ung kvinde, fortalte os 

glædestrålende, at hendes mor og søster tilfældigvis besøgte hende i 

Kampala, da deres landsby forleden blev begravet under de kæmpe-

mæssige jordmasser ved Mount Elgon. 

Scovias kommentar var ”Nu er de så hjemløse, men de kan altid bo hos 

mig. Det var godt, de ikke var i deres eget hus, da det blev jævnet med 

jorden ligesom de andre huse i landsbyen”.

Scovias bolig er formentlig på højest to værelser, hvor hun bor med sine 

børn.

To dage senere.

Den fortsatte regn, de mange døde, som stadig er begravet i mudderet, 

og mangel på rent vand har bevirket, at der er udbrudt kolera i områ-

det. Ugandas ministerium for katastrofer gør alt, hvad det kan for at 

hjælpe, men har ikke maskiner, som kan komme igennem det bløde 

mudder. Så landsbyens overlevende, hjulpet af militæret, graver efter 

de døde med de bare hænder, stave af træ og skovle.

Befolkningen er ofte af regeringen blevet opfordret til at flytte fra det 

farlige område ved foden af Mount Elgon.

Jordskreds-katastrofen i Uganda
3. marts 2010
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I de år, vi har boet i Uganda, har Joseph Kony været en gennemgående 

figur i dagspressen og derfor optaget os meget. 

Vi har dagligt hørt og læst om hans grusomme hærgen i Norduganda og 

regeringens forsikringer om, at Kony er en slagen mand, som præsident 

Museveni og hans hær snart vil udrydde.

I de 17 år, vi har boet i Uganda, har Kony kidnappet et sted mellem 

25.000 og 30.000 børn, som han har benyttet som børnesoldater og 

pigerne som sexslaver for de ledende soldater.

De fleste af de børn, det er lykkedes at flygte fra Kony, er blevet fysisk 

og psykisk handicappede. 

Hvilket traume må det ikke have været for forældre at miste deres barn, 

eller måske hele børneflokken. Det har givet været endnu værre end 

de grusomheder, LRA (Lord Reststance Army) har udsat forældrene for 

med afskårne ører, næse og læber med meget mere. 

En terror som ingen kan fatte. Skrækken for hvert øjeblik at falde i hæn-

derne på disse kristne ekstremister må have været stor. 

Det er ikke nok at forklare LRAs grusomheder med at henvise til den 

uforudseende og bestialske Kony. 

Det har vist sig, at det lykkedes Kony at opbygge en regulær og endda en 

veltrænet guerillahær. Dette blev i vores første tid i Uganda holdt skjult 

for offentligheden, som af regeringen blev forledt til at tro, at Kony var 

omgivet af en bande mænd og børn, som snart ville blive fanget. 

Trods 20 års guerillakrig, er Kony endnu ikke pågrebet eller skudt.

Kony kalder sin hær Herrens Modstands Hær, Lord Resistance Army 

(LRA)

”Vi er Guds udvalgte, og vi kæmper for at overtage Uganda og indføre 

de 10 bud ved lov.”

Alle, der bryder denne lov, og især folk fra Norduganda, er hjemfalden 

til stor straf. 

LRA foreskriver også, at man skal følge dele af den muslimske tro, så-

som ikke at arbejde om fredagen, ikke at drikke alkohol og ikke opdræt-

te svin.

Det er blevet sagt, at LRA mere er en kultlignende sekt med religiøs 

praksis end en oprørsgruppe.

Internationalt var kampene i Norduganda i mange år den glemte kon-

flikt.

Den første større internationale bevågenhed fik konflikten, da Jan Ege-

land (vicegeneralsekretær i FN og leder af FNs koordinationskontor for 

humanitær bistand (OCHA)) besøgte Norduganda i november 2003. 

Kony og Herrens Modstands Hær
20. marts 2010
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Jan Egeland fik til verdenspressen sagt, at det Uganda, der siden Præ-

sident Musevenis overtagelse af magten har været kendt bl.a. for kam-

pen mod AIDS og gode økonomiske fremskridt, havde en konflikt af 

uoverstigelige dimensioner i sin baghave. 

Et yderligere skub til verdenssamfundets forståelse af den dødelige 

konflikts omfang fik man, da religiøse ledere og repræsentanter fra fri-

villige organisationer besluttede at tilbringe nogle nætter sammen med 

de børn, der hver nat samledes på gaderne i Gulu. 

Sidst på dagen kom hver dag flere tusinde børn fra landsbyerne omkrig 

Gulu ind for at sove i gaderne, hvor de er mere sikre end derhjemme. 

Børnene medbragte et stykke tøj eller måske et stykke plastic, som de 

kunne sove på. Næste dag gik de tilbage til landsbyen og mange direkte 

i skole.

Denne begivenhed gav genlyd i den internationale presse. Siden har 

der været meget mere fokus på konflikten end i dens første mange år. 

UNICEF åbnede i januar 2004 et permanent kontor i Gulu, Kitgum og 

Lira. Nøjagtig 18 år efter at oprøret brød ud.

En undersøgelse foretaget af London School of Hygiene and Tropical 

Medicine i Norduganda (udgivet juni 2008) viser, at det nordlige Ugan-

da er det sted i verden, der har den højeste procentvise forekomst af 

mentale sygdomme blandt en tvangsforflyttet befolkning.

Det er vanskeligt at integrere de børn, der er sluppet ud af Konys greb. 

De er blevet forrået, har ikke fået skoleundervisning, og mange er syge.

Det værste er måske, at de er uønskede i deres egen landsby på grund 

af de grusomheder, de er blevet tvunget til at begå i landsbyen. Mange 

er blevet tvunget til at skyde landsbyens beboere og endog deres egne 

familiemedlemmer.

En fælles styrke fra Uganda, DR Congo og Sydsudan bombede søndag 

den 14. december 2008 Konys lejr Gabara i DR Congo, men Kony og 

hans rebeller nåede at flygte.

Efter dette bombardement begyndte katastroferne igen.

Kony undgik at blive slået ihjel, angiveligt fordi han 10 minutter inden 

angrebet var gået på jagt. Nogle mener, at planerne om angrebet blev 

lækket, så Kony kunne tage sine forholdsregler.

Få dage efter, at Kony var flygtet fra bombardementet i den lejr, hvor 

han normalt befandt sig, kunne vi i de lokale aviser læse, at han og hans 

mænd nu var tilbage i deres gamle metier: De er igen begyndt at røve 

alt af værdi i de landsbyer, de kommer igennem på deres vej til Den 

Centralafrikanske Republik. 

De dræber og voldtager de kvinder og piger, de kommer forbi, ligesom 

de fanger unge piger og drenge for at benytte dem til henholdsvis sla-

vekoner og børnesoldater. 

Jeg tror, at Kony og hans folk siden midten af december 2008 til slutnin-

gen af januar 2009 har dræbt lige så mange, som der i samme periode 
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er blevet dræbt i opgøret mellem Hamas og Israel. Der tales unægtelig 

ikke så meget om disse drab i verdenspressen som om tabene i konflik-

ten i Gaza. 

Afrikanerne spørger med rette, om Afrika må acceptere, at verden ikke 

bekymrer sig på samme måde om Afrikas vanskeligheder, som verden 

bekymrer sig om konflikter andre steder. Krigene i det moderne Afrika 

er angiveligt verdens største dræbere.

Der har nu været relativ fred i de tre år, våbenhvilen mellem Ugandas 

regering og Kony’s LRA har varet. 

Kony’s folk har dog i december 2009 dræbt 300 mennesker i Sudan på 

vej til Den Centralafrikanske Republik. Her er tilstandene værre end i 

DR Congo, næsten total anarki. Det vil være muligt for Kony og hans 

rebeller at holde sig skjult her. Og herfra kan oprørerne så måske igen 

foretage deres brutaliteter i Norduganda, hvis Kony vælger det.

Fra officielt ugandisk hold præsenteres vi for situationen hver gang, 

Ugandas hær har været lige i hælene på Kony. Historien lyder næsten 

ens: ”Denne gang slipper han ikke. Han vil enten blive taget til fange el-

ler skudt”. Menigmand ryster på hovedet. De ved bedre.

Hovedproblemet med den manglende underskrivelse af fredsaftalen 

mellem Kony’s rebeller og regeringen skyldes ganske enkelt, tror jeg, 

og naturligvis mange andre med mig, at Kony er bange for at blive stil-

let for Den Internationale Domstol i Haag, som anklager Kony og fire af 

hans topfolk for forbrydelser mod menneskeheden.

Bliver han dømt her, vil han sandsynligvis blive dømt til livsvarigt fæng-

sel.

I den nordugandiske kultur er der tradition for at tilgive i stedet for at 

tage hævn.

Derfor vil Kony hellere stilles for en traditionel lokal domstol. Her har 

han en chance for en mindre straf end den, han sandsynligvis vil få ved 

Den Internationale Domstol i Haag.

For at få fred, er det er bedre at tilgive Kony, siger selv mange af de 

mennesker i Norduganda, der har slægtninge, der er blevet dræbt af 

Konys rebeller. Det er bedre at tilgive end at hævne. Kun tilgivelse kan 

give fred.

I marts 2010 er der vedtaget en lov i det amerikanske senat, der giver 

mulighed for, at USA kan foretage direkte aktioner imod Joseph Konys 

Lord Resistance Army.



Vores barnebarn Sara-Marie sammen med

den ugandiske familie, hun boede hos i tre måneder
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Det er en daglig provokation. En spids stilethæl ind i vores dårlige sam-

vittighed.

Livet for gadebørn i Kampalas gader er trøstesløst.

Hver gang, vi holder for rødt ved det store kryds midt i byen, defile-

rer store og små børn forbi med håndfladen strakt frem sammen med 

pjaltet klædte mødre med spædbørn på armene. Onde tunger påstår, 

at disse ”mødre” låner spædbørnene. Det tror jeg nu ikke på. De er 

tydeligt så fattige, som mennesker kan være. 

Inde på fortovet sidder bitte små børn, næppe over to år, med hæn-

derne strakt frem for at få penge af de forbipasserende. Nogle er så 

små, at vi tvivler på, om de ved, hvad penge er.

Vi havde som mange andre først bestemt, at vi ikke ville give børn pen-

ge. Det vil afholde dem fra at gå i skole og fastholde dem i en uværdig 

situation. Børn skal gå i skole og ikke tigge på gaderne. Sådan.

Men selvom skolegangen i Uganda officielt er gratis, koster det noget 

at gå i skole: Skoleuniform, penge til kladdehæfter, til blyanter og til 

vedligeholdelse af skolen.

Vi har set, hvordan ældre børn kan overfalde yngre børn, vi har givet 

penge. Men det er ikke en undskyldning for ikke at hjælpe disse børn.

Mange af børnene og de unge mennesker kommer til Kampala og an-

dre større byer fra det fattige nomadeområde Karamoja for at finde sig 

en tilværelse, der er bedre end den, de kommer fra. Ofte sendt af for-

ældrene.

Det giver mening at betragte disse børn som ofre – ofre for utålelige 

livsvilkår.

Det er ikke ufarligt at bevæge sig ud og ind mellem bilerne. Nogle mødre 

står måske i ly for sol og regn, mens de overvåger, at deres børn tigger. 

Flere af børnene viser en dødsforagt for kørende biler. 

For disse børn og unge er det drabelig alvor at skulle kæmpe for at over-

leve sult og seksuelt misbrug.

Efter mørkets frembrud kan vi fra bilen se, hvordan de stærkeste børn 

finder så mange pjalter og papstykker, at de i alle tilfælde kan få noget 

over sig, når de lægger sig til at sove på fortovet. 

Yngre og knapt så stærke børn får ofte ikke fat i noget og må sove di-

rekte på fortovet uden noget at kunne putte sig under. Søger de ly for 

regn ved at kravle hen til en butiksindgang, bliver de ofte jaget bort af 

nattevagtmænd.

Gadebørn
14. april 2010
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Piger over 10 år tør knapt nok lægge sig til at sove om natten af frygt 

for at blive voldtaget. Og vagtmændene skammer sig ikke over at bede 

børnene om 200 Ushs (50 ører) for at give dem beskyttelse.

Der har været gjort mange forsøg på at revalidere disse børn, at få dem 

i skole eller andet.

Hvis ikke det er en god institution, de kommer til, vil især lidt ældre 

børn flygte tilbage til gaden.

Nogle flygter tilbage til gadernes frie liv, fordi det er gået dem i blodet.

Det er en enorm opgave at få gadebørnene væk fra gaderne. Forsøg er 

blevet gjort her såvel som i Nairobi, hvor der er institutioner, der giver 

børnene og de unge mad og undervisning og behandler dem, hvis de 

er syge. 

De institutioner, for hvem det lykkes at holde børnene og de unge fra 

gaden, er åbne institutioner, som børnene let kan løbe væk fra, men 

som har så gode tilbud, at de foretrækker at blive.

Et par gange er det lykkedes politiet i forbindelse med besøg af stats-

overhoveder eller store konferencer i Kampala at få børnene væk fra 

gaderne ved at køre dem et eller andet sted hen. Det sker i store last-

biler. 

Men efter en tid er gaderne igen fyldte med børn og unge, der tigger.

Mange af disse børn og unge lever i deres egen verden, der er helt af-

skåret fra den øvrige verden. Deres nødtørft foretager de nogle meter 

fra, hvor de sover. Ofte må de tage til takke med meget urent drikke-

vand. 

Vi ser børn, der kravler rundt på affaldsbunkerne side om side med ma-

rabustorke, og børn, der sniffer lim, lightergas og anden gift.

Børnene overlever på gaderne, ikke alene på grund af at de tigger, men 

også fordi en række velgørende organisationer som f.eks. kirker og mo-

skeer med mellemrum giver dem mad. 

Disse grupper af gadebørn har som regel en stærk leder, som styrer 

gruppen med hård hånd.

Børnene danner egne sociale grupper med et strengt hierarki. Nogle 

af de yngste og svageste har et hårdt liv. Andre bliver beskyttet af de 

ældre i gruppen. 

De bliver på en måde oplært i gadelivet og beskyttet imod andre grup-

pers medlemmer.

Uanset positive sider af livet i gadebørns-gruppen, lever børnene et 

ufattelig hårdt liv, hvor kun få overlever på en positiv måde.
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Vi hører ofte om de gadebørn, der er kommet bort fra gaden og fået 

en god tilværelse. Men desværre er det meget få i sammenligning med 

dem, der kommer ud i kriminalitet og fortsætter med at tage stoffer.

De fleste gadebørn fortsætter som voksne med at leve en kummerlig 

tilværelse. 

De mange gadebørn er et stort problem, som det er meget vanskeligt 

at løse.

Vi vil så gerne kunne hjælpe, men det er helt uoverskueligt. Derfor har 

vi valgt at hjælpe svært handicappede eller en pjaltet klædt mor med 

sit spædbarn. 

Vi tror, det er bedst, at vi koncentrerer os om at hjælpe enkelte børn i 

stedet for at give en skilling til mange.

Der er ifølge dagens avis fremsat et lovforslag om gadebørn for at få 

dem fjernet fra gaderne. Loven vil forbyde at give penge og andre do-

nationer til gadebørn.

”Anybody caught doing so should be given that child for good”. Unægte-

lig en skrap advarsel imod at give gadebørn penge eller gaver.

Omtalen af det nye lovforslag skulle gerne ende med en seriøs debat 

om, hvad der kan gøres i f.eks. Karamoja for at forbedre forholdene for 

børn, så de ikke flygter til Kampala.

Der må sættes fokus på gadebørn i udviklingslandene. Giver man ikke 

uddannelse og mad og alt andet til disse børn, vil de være en af de stør-

ste udfordringer for Afrika i de næste mange, mange, mange år.

PS! Ifølge officielle tal (2012) er antallet af gadebørn i Kampala 8.000. 

Men det er formentlig meget højere, da det er vanskeligt at opgøre, da 

fødsler ofte ikke registreres.

Antallet af børn under 15 år i Uganda udgør mere end 50 % af befolk-

ningen. 

3,3 millioner børn har mistet forældrene på grund af sygdom. 8-10 pro-

cent af befolkningen har i dag HIV/AIDS.
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Vi besøgte i en weekend i november vores barnebarn Sara-Marie i Hoi-

ma, der ligger 200 km vest for Kampala.   

Hendes volontør kammerat Henriette, som Sara-Marie sætter stor pris 

på, måtte et par dage tidligere af sted til Norge med et skadet knæ. 

Hun og Sara-Marie var væltet på en Boda-Boda (motorcykeltaxa). Sara-

Marie fik heldigvis kun nogle overfladiske skrammer.

Det er slemt for Sara-Marie at skulle undvære den kammerat, som hun 

har boet sammen med i 1½ måned. 

Men det er også slemt, at Sara-Marie har rotter på sit lille værelse. Vel 

at mærke ikke rotter af dansk størrelse, men rotter flere gange så store.

Herudover findes der også skrubtusser og kakerlakker på værelset. 

Gekkoerne har hun vænnet sig til. Hun er tilmed glad for dem, da de 

spiser myggene.

Så vi drog til Hoima med rottegift – og naturligvis forskellige lækre sager.

Efter en flot studentereksamen besluttede Sara-Marie, at hun ville med 

Mellemfolkeligt Samvirke til Uganda. Efter en måneds orienteringskur-

sus i Kenya kom Sara-Marie til Uganda i begyndelsen af oktober.

Det er en kæmpechance for os, at hun i tre måneder arbejder i Uganda. 

Hun besøger os så ofte, hun kan. Når hun er her, nyder hun at kunne 

komme i et rigtigt badekar og at kunne benytte et almindeligt WC.

Plejefamilien i Hoima har, som de fleste andre ugandiske familier, ingen 

ordentlige badefaciliteter, så Sara-Marie må nøjes med en lille plastic-

balje og en flaske med varmt vand. Det kræver teknisk snilde at blive 

vasket og ikke mindst at få vasket et langt hår.

Det vanskeligste for Sara-Marie i starten var at skulle benytte et pitlatrin 

(et hul i jorden). 

Hun var bange for, at hun om natten skulle blive angrebet af de vilde 

hunde og undertiden fulde mænd, der befinder sig imellem huset og 

pitlatrinet, som på grund af lugten og de mange fluer fornuftigt nok 

ligger et stykke fra huset. 

Uden en pandelampe ville det være næsten umuligt at finde pitlatrinet 

om natten. Plejefamilien har kun elektricitet en gang imellem, og stort 

set aldrig om natten.

Uden at have prøvet at bo så primitivt, ville hun aldrig have forstået den 

måde mange almindelige ugandere bor på.

”Min mor”, som Sara-Marie kalder plejemoderen, er en djærv kvinde, 

der er kasserer på en skole samtidig med, at hun studerer til en højere 

grad i regnskab. Hun er alenemor med seks børn. De tre af børnene er 

moderens afdøde søsters børn.

Det er et varmt og godt miljø, hvor en af de seks børn, en pige på godt 

13 år, står for husholdningen.

Sara-Marie i Hoima
15. december 2010
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Vi fik hos ”min mor” flot frokost med en af vore livretter, græshopper, 

som var fanget samme dag. 

Sara-Marie er blevet ekspert i at fjerne ben og vinger på græshopperne, 

inden de steges på panden.

Sara-Maries værelse er lillebitte med lerstampet gulv, en køjeseng og 

et lille bord. Inden Henriette rejste til Norge, boede de begge på disse 

få kvadratmeter. 

Om eleverne på den skole, hvor Sara-Marie underviser, siger hun, at 

de ikke oplæres i at tænke selv. De er vant til at finde svarene i teksten.

Hun er overrasket over, at kulturforskellene er så store.

Det værste er, ”at selvom jeg gerne vil være en del af helheden, både 

hos min plejemor og på skolen, er det umuligt. Jeg er stadig en mzungu 

(hvidt menneske) for dem”.

”Det er lidt anstrengende at gå rundt og få så megen opmærksomhed”.

”Og så blander de Gud ind i al ting”.

”Børnene er vant til at svare i kor. Derfor bliver de usikre, når de skal 

sige noget enkeltvis. De mumler eller de siger noget med meget høj 

røst, som når de svarer i kor. Som en robot”.

Læreren bliver, hver gang en ny time begynder, mødt med:

“God morning madam. How are you? We are all right madam.

Welcome teacher, we are glad to see you”. 

Ved afslutningen på timen lyder det i kor:

”Thank you teacher for teaching us. May God bless you”. 

Og ved begge lejligheder klapper børnene i takt med hånden på en helt 

bestemt måde.

”Børnene slår hinanden meget, fordi de er vant til at blive slået af læ-

rerne”. 

Nu er det i Uganda blevet forbudt ved lov at slå børnene i skolen. Men 

næsten alle lærere går fortsat rundt med en lille kæp, som nogle af dem 

bruger flittigt.

Ved vores besøg på skolen gav alle udtryk for, hvor glade de er for Sara-

Maries undervisning. Den er bestemt også anderledes. Hun forsøger 

at lære eleverne at bruge deres fantasi, bl.a. ved at lade dem skrive og 

fortælle et eventyr. 

Sara-Marie opfordrer eleverne til at digte videre på ”Once upon a time”.

Hun har tilmed gennemgået Klods Hans med eleverne.

”Og til sidst vil jeg lære dem en Beatles sang”.

Sara-Marie kommer med sin store energi og idealisme til at sætte sig 

spor på Sct. Joseph Nursery and Primary skole i Hoima, der er en privat 

og meget fattig katolsk skole. Bygget af træbrædder med så store mel-

lemrum, at man kan høre undervisningen i de andre klasser. 

Skolen har en meget dygtig skoleleder og stort set ubrugelige lærere. 

Sara-Marie er blevet bedt om at lave en skriftlig plan for, hvordan en un-

dervisningstime kan tilrettelægges og at komme med forslag til, hvor-

dan undervisningen på skolen kan gøres bedre.

Da Sara-Maries volontør kammerat, Henriette, måtte returnere til 

Norge, forventede alle, at Sara-Marie ville benytte sig af tilbudet om at 

blive flyttet til et mere sikkert sted.
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Men nej, hun ville gøre sine projekter færdige. Hun ville have rigtig dår-

lig samvittighed, hvis hun rejste i utide.

Bedsteforældrene er stolte af den indsats, Sara-Marie gør. Hun har et 

godt tag eller tav på undervisningen af børnene. Hendes timer er vel-

tilrettelagte. Hun kunne blive alle tiders lærer, hvis det er det, hun vil.

Vi er ikke mindst stolte af den ansvarsfølelse, hun udviser ved at ville 

gøre sit arbejde færdigt. Vi har fået meget respekt for den måde, Sara-

Marie klarer opgaverne på.

Sara-Marie fik det problem, at hun blev syg med feber. Hendes mor og 

far gik på nettet og fandt ud af, at rotter kan overføre mange farlige syg-

domme. I den sidste tid har kæmpestore rotter hver nat trods rottegift 

og myggenet løbet over hendes dyne og hovedpude.

Derfor tog Kirsten til Hoima med vores chauffør Vincent og hentede 

Sara.-Marie til Kampala, hvor vores dygtige engelske læge Dick Stockley 

konstaterede, at Sara-Marie havde fået amøber, som hun blev behand-

let for.

Sara-Marie gjorde sin undervisning færdig, skønt hun havde fået både 

store udslet og fortsat var meget forkølet. Sine amøber havde hun også 

fortsat besvær med.

Det lykkedes hende at få de to sidste dages undervisning samlet på en 

enkelt dag, så Kirsten kunne hente hende en dag tidligere end aftalt. 

Det var helt nødvendigt, at Sara-Marie blev grundigt undersøgt, da hun 

i en lang periode havde haft feber og alt for høj puls. Så vi var mange, 

der var bekymrede for hende.

Men hun ville gøre sit arbejde i Hoima færdigt.

Dr. Dick Stockley fandt ud af, at hun oven i alt det andet havde fået Afri-

can tick fever, Rickettsia Africae.

For os var det dejligt, at Sara-Marie var nødt til at bo hos os i tre uger, 

indtil hun blev rigtig rask.

Den anden opgave Sara-Marie havde i Hoima var at hjælpe en organi-

sation, der støtter børn, der på den ene eller anden måde er ramt af 

HIV/AIDS. Her manglede hun at færdiggøre en website/blog for orga-

nisationen.

Vi fik en computerekspert til at komme hjem til os et par gange for 

at give gode råd i forbindelse med den hjemmeside, Sara-Marie ville 

have gjort færdig for HIV/AIDS projektet, Hoima Meeting Point.(Klik på: 

www.meetingpointhoima.blogspot.com).

Sara-Marie klarede dog det meste selv. Bloggen er blevet fantastisk flot 

og instruktiv.

Det var også lettere for Sara-Marie at arbejde hjemme hos os, da vi nu 

altid har elektricitet, hvad de ikke har i Hoima. 

Vi satte pris på, at hun var i nærheden af vores læge Dick Stockley, hvis 

han skulle være nødt til at ændre på behandlingen. Han er specialist i 

tropesygdomme.

I søndags kom plejemor og to af hendes seks børn og spiste til aften hos 

os. Sara-Marie anbefalede pizza, som de aldrig har fået, og italiensk is. 
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Når mødedeltagerne ikke kunne blive enige på et møde, som Kirsten og 

hendes samarbejdspartner Veronica havde med myndighederne i for-

bindelse med oprettelsen af skolepsykologiske kontorer i alle Ugandas 

kommuner, anmodede Veronica om at blive den, der skulle bede den 

afsluttende bøn.

I bønnen sagde hun: ”Kære Gud, nu håber vi, du vil hjælpe med til at 

gennemføre det, vi har besluttet på mødet”.

Hvorefter hun klart og præcist konkluderede indholdet af diskussionen 

på mødet på en måde, som i alle tilfælde Kirsten og Veronica gerne ville 

have den.

Efter Veronicas afslutning ”Tak Gud, Amen” var der ingen, der havde 

kommentarer til konklusionen. Dels fordi Gud var taget i ed, og dels 

fordi Veronica var en af cheferne i Undervisningsministeriet. 

Da vi i dag lidt før kl. 10 ankom til St. Stefans kirke her i Kampala, var tre 

kvinder i færd med at tørre støv af og at stryge alterdugen. En veritabel 

hovedrengøring.

Den kirkelige højtidelighed for Veronica var berammet til kl. 10.

Jeg husker ikke tidligere en begravelse, et bryllup eller en anden begi-

venhed i Afrika, der er begyndt til tiden. Det må også have været en 

overraskelse for den halvdel af kirkegængerne, der først kom noget se-

nere, at højtideligheden kun begyndte med nogle minutters forsinkelse.

Selv om lederen af døveskolen i Kampala først kom et kvarter før guds-

tjenesten var slut, fik han og hans kone med navns nævnelse, som alle 

de øvrige havde fået det, anerkendelse for den krans, de kom med til 

Veronicas kiste.

Fem meget talende præster i spraglede ornater kom ind i kirken kl. godt 

10 og fordelte opgaverne imellem sig. 

Veronica var på et tidspunkt et meget fremtrædende medlem af me-

nigheden.

Ved hver tale og bøn henvendte den talende præst sig først respektfuldt 

til de andre præster med navns nævnelse. Og præsterne benyttede sig 

tydeligt af, at der var mødt op mod tre hundrede mennesker til at for-

længe ceremonien.

Igen konstaterede jeg, at tid ikke er en resurse i Afrika.

Veronica fik ved afslutningen af sit arbejde i Undervisningsministeriet 

for en halv snes år siden Alzheimersygdommen. 

Sidste gang, hun kunne genkende os, var ved en forlovelsesfest for en af 

hendes døtre for fem seks år siden.

Veronicas døtre, hvoraf en talte stærkt og gribende om Veronica, var 

i skrigende lilla kjoler med traditionelle pufærmer og kæmpe bælter. 

Veronica er død
17. februar 2011
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De fleste af kvinderne bar disse farvestrålende traditionelle kjoler med 

store pufærmer struttende op om ørerne på dem.

Under højtideligheden, der varede et par timer, sad en sød lille pige 

med perler i håret musestille foran os. Hvilken præstation.

Veronica døde i går. Der er forbud mod begravelser i morgen og de næ-

ste par dage på grund af valget i Uganda i morgen. Trommerne må have 

haft travlt med at orientere de mange, der er kommet til begravelsen 

i dag. 

Mange kom måske også, fordi der var et stort spisearrangement efter 

begravelsen.

Veronica ville givet have sat pris på den stilige og festlige mindehøjtide-

lighed, der var arrangeret for hende. Hun blev sendt af sted med mange 

anerkendende ord.

Der var elendige toiletforhold til denne smukke kirke, som vi havde fået 

en taxa til at køre os til, da vejene i området er næsten ufremkomme-

lige. 
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Decentralt program for undervisning af børn og unge med specielle 

undervisningsbehov i Kenya og Uganda.

Strukturen i specialundervisningsprogrammerne i Kenya og Uganda er 

stort set ens. Jeg har derfor udelukkende beskrevet det ugandiske pro-

gram.

Det decentrale specialundervisningsprogram, som min kone Kirsten var 

chefrådgiver for, var og er stadig en integreret del af Undervisningsmi-

nisteriet, hvor Kirsten var en del af ministeriets specialundervisnings-

team.

Målgruppen omfattede i begyndelsen udelukkende børn og unge med 

handicap, men er efterhånden blevet udvidet til at omfatte alle børn og 

unge med specielle undervisningsbehov. 

Dette landsdækkende program for undervisning og anden service til 

børn og unge med specielle behov er opbygget som en pyramide. Den 

spreder sig fra Undervisningsministeriets afdeling for specialundervis-

ning til den enkelte skole. 

Hver af Ugandas kommuner skulle oprette og for danske midler bygge 

et Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) kontor. Herudover skulle 

der bygges boliger til de tre specialundervisningskonsulenter, der blev 

ansat i hver kommune. 

Samtidig skulle der bygges et antal specialklasser for børn med vidtgå-

ende indlæringsvanskeligheder i de almindelige skoler. 

Specialundervisningskonsulenterne skulle have og har fortsat ansvar 

for kommunens specialundervisning, dvs. pædagogiske undersøgelser 

og undervisning af børn med specielle behov, vejledning af og kurser for 

lærere, forældre og lokalbefolkningen vedrørende børn med specielle 

behov.

 

Inkluderende undervisning er det overordnede princip i Ugandas un-

dervisning af børn og unge med specielle behov. Inkluderende under-

visning omfatter ALLE børn. Ideen er, at alle børn skal undervises i al-

mindelige klasser i den lokale skole. 

Der skal kun iværksættes specielle undervisningstilbud udenfor den al-

mindelige klasse for børn med så specielle undervisningsbehov, at de 

ikke kan tilgodeses i den almindelige klasse.   

For at sikre, at der tages hånd om alle børn med specialpædagogiske 

behov inkluderet i de lokale skoler, er der på de fleste af Ugandas skoler 

en lærer med ansvar for specialundervisningen.

 

Der er i alle kommuner et nært samarbejde med kommunens øvrige 

pædagogiske konsulenter og med internationale og lokale organisatio-

ner, der på den ene eller anden måde er involveret i arbejdet med børn 

og unge med specielle behov. 

Appendiks 1
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Højere læreanstalter til uddannelse af speciallærere med flere.

De to største projekter, jeg har været chefrådgiver for i Østfrika, har 

været opbygningen af Kenya Institute of Special Education (KISE) og 

Uganda National Institute of Special Education(UNISE). Begge er højere 

læreranstalter.

Uganda National Institute of Special Education (UNISE) er, ifølge en be-

slutning truffet af Ugandas parlament, det centrale institut for uddan-

nelse af lærere og andre medarbejdere inden for specialpædagogik, 

inkluderende undervisning og rehabilitering. Det er en institution for 

videregående uddannelse og forskning, som endte med at blive et af de 

tre fakulteter på Kyambogo Universitet.

Da KISE og UNISE stort set er opbygget efter samme koncept, har jeg 

valgt udelukkende at beskrive UNISE, der har følgende forpligtelser:

(a)  At tilbyde uddannelse på certifikat-, diplom-, kandidat- og overbyg-

ningsniveau til personer, der arbejder med elever med specialpæ-

dagogiske behov.

  UNISE er den eneste institution i Afrika, der tilbyder diplomuddan-

nelse i Community Based Rehabilitation (rehabilitering og mobility 

med udgangspunkt i lokalsamfundet).

 En del af uddannelsen foregår som fjernundervisning.

(b)  At tilpasse og om nødvendigt udforme undervisningsmaterialer til 

specialpædagogiske behov med fokus på lokale materialer.

(c)  At formidle oplysninger om specialpædagogik gennem foldere, tids-

skrifter, radio og tv.

(d) At udføre forskning indenfor specialpædagogik.

I dag modtager UNISE studerende fra mange afrikanske lande. Der er 

kollegiepladser til 180 studerede. 

I Kenya er der til stadighed (2011) optaget 7.000 studerende og i Ugan-

da 2.000 studerende i fjernundervisningsprogrammet. 

 

Appendiks 2
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KENYA
•  Kenya ligger omkring ækvator i Østafrika, grænsende op til Somalia, Etiopien, 

Sudan, Uganda og Tanzania. Mod øst ligger det Indiske Ocean.
•  Kenya dækker et område på 582.646 km2, ca. 16 gange større end Danmark.
• Landet har 41.070.934 millioner indbyggere (Juli 2010).
•  Engelsk og swahili er officielle sprog, herudover tales der 42 lokale sprog.
• 43 % af befolkningen er under 15 år.
• Bruttonationalindkomsten var i 2009 US $ 770 per indbygger.
• Kenya har i gennemsnit 13 læger PR 100.000 indbyggere.
•  Der er undervisningspligt i Kenya. Omtrent lige mange piger og drenge modtager 

undervisning, henholdsvis 81% og 82% (2009). Mange forlader dog skolen i de 
første klasser.

•  Mere end en tredjedel af Kenyas befolkning har ikke adgang til rent drikkevand.

UgAnDA
•  Uganda ligger omkring ækvator ved Lake Victoria i Østafrika og grænser op til 

Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, Sudan og Kenya.
•  Uganda dækker et område på 241,038 km2, ca. fire gange større end Danmark.
•  Landet har 34.612.250 (juli 2011) indbyggere, indbyggertallet er fordoblet 

indenfor de sidste 15 år.
•  Engelsk er det officielle sprog i Uganda, herudover tales luganda, 

swahili samt en række lokale sprog. 
• 49,4% af befolkningen er under 15 år.
• En tredjedel af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.
• HIV/AIDS har været og er stadig et af Ugandas store problemer.
•  15% af Ugandas børn under 18 år har enten mistet begge eller en af forældrene 

på grund af AIDS.
• Uganda har i gennemsnit fem læger pr. 100.000 indbyggere.
•  Der er undervisningspligt i Uganda. Omtrent lige mange piger som drenge 

modtager undervisning henholdsvis 98% og 96%.  
Mange forlader dog skolen i de første klasser.

Landefakta om Kenya og Uganda

Uganda
Kenya
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