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Forord 
- til turen fra København til Nairobi 

Slow-Boat to Kenya 

Når du læser dette (hvis du gør), er det 

fordi jeg har gennemlæst og rettet Carlo's 

rejsebeskrivelse (primært for kommafejl). 

 

Jeg har også billedbehandlet deres fotos, 

godt nok med et dårligt resultat. 

 

Jeg synes, at deres beretning, skal ud til 

offentligheden, samt deres billeder, så 

man kan se og læse om, hvordan det var 

at være ung og videbegærlig efter 2. Ver-

denskrig. 

 

Jeg har bearbejdet og tilføjet, primært en 

del kort, som viser den rute, de kørte. 

En rejse fra København til Nairobi 

I 1950 var der 3 knægte (unge mænd), 

der drog ud på en eventyrlig rejse fra Kø-

benhavn til Nairobi i Kenya. 

 

Hvorfor de gjorde det og især, hvordan de 

gjorde det, fortæller de om i følgende rej-

sebeskrivelse. 

 

Rejsebeskrivelsen er illustreret med bille-

der fra internettet og fotos, som de selv 

tog. 

 

Desværre er billedkvaliteten af de fotos, 

de selv tog, ret ringe, men den giver alli-

gevel et billede af deres tur. 

 

Vagn Ove Nielsen var min grandfætter. 

Han lever ikke mere. 
Ryslinge 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Olsen 
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Slow-Boat to Kenya 
- Copenhagen to Nairobi 

Finn, Preben, (Vagn), Carlo og "Henry" 

Idé'en med at rejse til Kenya opstod, me-

dens vi var i England i den engelske hær 

som faldskærmssoldater og stod for at 

skulde hjemsendes. 

Vi havde talt med nogle engelske venner 

i Palæstina, hvor vi havde gjort tjeneste. 

De havde været i Kenya og fortalte os, at 

det var et dejligt land med mange mulig-

heder. 

Vi var tre, som havde været sammen i ca. 

to et halv år: Finn Voulund, Preben Jør-

gensen og Carlo Nielsen. 

 

Så da vi kom hjem til Danmark - efter 2. 

Verdenskrig - gik vi i gang med at forbe-

rede turen. 

Arbejdstilladelse i Kenya, visum m.m., så 

anskaffelse af et godt køretøj, som skulde 

klargøres og efterses overalt. "Ja, og så i 

morgen skulde vi endelig være i Afrika og 

den svære del af turen kunne rigtig begyn-

de". 

 
Hvorfor kom Preben ikke med på turen 

Sagen er, at han under vores forberedel-

ser til turen, gik hen og blev forelsket i en 

sød pige og hun ville ikke lade ham tage 

med, fordi hun mente, det var for farligt. 

 

Så nu havde Finn og jeg et stort problem. 

Det var det økonomiske. Nu manglede vi 

Prebens part. 

 

Vi satte så en annonce i avisen og kom på 

den måde i kontakt med Vagn fra Jyde-

rup. 

Han var meget opsat på at komme med. 

Han var på samme alder, som os, så vi 

blev hurtigt enige med ham. 

Men problemet var så, at han skulle have 

indrejse til Kenya og visum til de lande, 

vi skulle køre gennem og det var noget, 

som kunne tage lang tid. 

 

Vores papirer og vognen var jo ved at væ-

re klar, så det var begrænset vor lang tid, 

vi ville vente på Vagns papirer. 

Vi blev så enige om, at få så meget i or-

den som muligt. Og det var Vagn indfor-

stået med. 

Hvis noget gik galt, var det på hans eget 

ansvar. 

Finn og jeg (Carlo) ville fortsætte. 

 
Bilen 

Vognen, vi kørte i, var en Ford A, årgang 

1930, som havde kørt 123.526 km. 

Den blev gennemgået overalt og der blev 

lavet to kasser, 1 på hvert trinbræt til 

værktøj og proviant. 

Beslag foran til fire Jerry-cans, én til 

vand og tre til benzin. 

 

Bagtil en stor kasse til vores personlige 

bagage, samt til to reservehjul. 

 

Yderligere monterede jeg et elektrisk 

Ballerup-hegn på vognen som tyveri-

alarm. Når det var sat til, ville man få et 

stød på ca. 5000 Volt dog uden Amp. 
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Starten 

Vi startede fra Rådhuspladsen den 24. 

februar1950 kl. 11 med at tage afsked 

med familie og venner. 

Derfra kørte vi til Istedgade for at sige 

farvel til Villy og Ellen. Her fik vi æble-

skiver og portvin til at varme os på. 

Min far kom også et lille smut derned. 

Derefter gik turen til DOMI, hvor jeg fik 

sagt farvel til Erik og alle mine arbejds-

kammerater. 
 

Så kørte vi til Finns forældre i Viby, 

Sjælland. Her fik vi dejlig frokost og Finn 

fik et jagtgevær af sin fader til turen. 

Jeg fik afprøvet min pistol. Den virkede 

tilfredsstillende. 
 

Inden vi kørte, fik vi ligeledes en hel del 

madvarer med til den første del af vejen 

og så gik det mod Jyderup, for at samle 

Vagn op. 
 

Kl. var ca. 18, da vi kom dertil og det 

havde været en temmelig kold tur. Vi spi-

ste til aften hos Vagns forældre. 

Derefter var vi ude for at skaffe noget 

ammunition til min pistol. 

 

Det var blevet sent, da vi kom tilbage, så 

sengen ventede. Vi skulle sove i deres gæ-

steværelse, hvor der var hundekoldt, så 

det gik hurtigt med at komme i kanen. 

 
Jyderup, 25-02-1950 

Vi frøs bravt om morgenen, da vi stod op 

og skyndte os ned til morgenkaffen. 

 

Efter den begyndte det store nummer; vi 

skulle pakke vognen og gøre den helt 

klar. 

 

Der skulle en snakken frem og tilbage for 

at få Vagn's bagage ned til det samme ni-

veau som vores. Det gik ikke så godt, for 

inden vi fik set os om, havde han alligevel 

fået stoppet en masse unødige ting ned 

forskellige steder, så som blomsterfrø, 

slangebøsser osv. 

 

Medens vi pakkede, kom der en fotograf 

fra en provinsavis og tog nogle billeder af 

"Henry" og os. 

Inge tog ligeledes nogle fotos. 

Men vi blev da efterhånden færdige og 

"Henry" hang da også noget med bag-

enden, så det var da godt, vi havde fået 

nye dæk på baghjulene. 

 

Det var begyndt at sne, så vi fik dækket 

"Henry" godt til for natten. 
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Om aftenen fik vi ordnet vores regnskab. 

Det var en større udskrivning og enden 

blev, at Finn kom til at skylde mig ca. 

200 kr. 

 

Det var efterhånden blevet sent og vi 

krøb op i kulden for at komme i seng. Det 

blev så sidste nat på Sjælland i denne 

omgang. 

 
26-02-50 

Så skulle det altså være. 

Vi fik taget afsked med dem alle sam-

men. Det værste var at sige farvel til In-

ge, men hun var vældig sød og tapper. 

Jeg fik foræret en lykkenål af hende, som 

jeg blev meget glad. 

 

Kl. var ca. 8 da vi drog af sted og så gik 

turen tungt læsset ad snedækkede veje 

mod Korsør. 

 

Her mødte vi min ven Wolfram. Han for-

ærede os en Jerry-can til drikkevand og 

jeg solgte ham to støddæmpere til hans 

Morris for 50 kr. 

Om bord på færgen fik vi kaffe og et par 

snapse til at varme os på. 

 

Turen over Fyn gik godt, selv om vejene 

var sne- og isglatte og hundekoldt var det 

også, men det hjalp lidt da vi kørte ind i 

Fredericia, hvor vi spiste frokost, efter at 

have fået lidt varme i kroppen. 

 

Så startede vi til Kruså og ankom kl. ca.  

18,  lejede et værelse og her fik vi en stor  

middag, gik tidlig i seng for at være fri-

ske til næste morgen 
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27-02-50 

Efter at have fyldt op med benzin og olie, 

gemt vores pistoler godt af vejen, var vi 

klar til at køre over grænsen, kl. var da 

blevet ca. 9. 

 

Kontrollen var ikke videre streng, og vi 

fik da også jagtgeværet med uden vrøvl. 

 

Vejene ned gennem Tyskland var dårlige 

med sne og isslag, først efter Hamburg 

blev de gode og uden sne. 

 

Vi tilbragte ca. 1½ time for at finde ud af 

Hamburg, men vi fandt da endelig auto-

stradaen til Bremen, og så fik den gamle 

gas. 

 

Kom til Bremen ved mørkets frembrud og 

fortsatte mod Oldenburg. Her fik vi en 

kop stærk kaffe, og blev enige om at fort-

sætte til Holland. 

 

Lige før byen Leer kom vi til en bro, hvor 

halvdelen var sprængt væk under krigen, 

så der kunde vi ikke komme over. 

Vi kørte så lidt frem og tilbage og fandt 

en tømmerflåde, som vi blev færget over 

med. 

 

Nu var det efterhånden blevet rigtigt 

mørkt og så kørte vi selvfølgelig en for-

kert vej, kom ind mellem kanalerne og 

vejene blev værre og værre. 

Til sidst måtte vi vende om. 

 

Kl. var da 2 nat og der var ikke et menne-

ske at se nogen steder, men efter nogen 

søgen fandt vi til sidst en lille by hvor vi 

bankede politiet op, så de kunde fortælle 

os den rigtige vej til grænsen. 

 

Da vi endelig kom til den tyske told, var 

der selvfølgelig lukket, men vi fik da også 

dem banket op og efter en lang parlamen-

tering - på syv forskellige sprog - ordnede 

de vores papirer og lod os køre igennem. 

 

Så var der den Hollandske grænse, men 

her var der ikke et menneske at se, så vi 

lod "Henry" stå i ”ingenmandsland” og 

sneg os ind i Holland, hvor vi fandt et ho-

tel. 

Her fik vi buldret værten op. Klokken var 

da efterhånden blevet 4, så vi var godt 

trætte og søvnige. 
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28-02-1950: 24.392 km 

Kom først ud af kanen kl. 12.  

 

Gik ned til grænsen, hvor vi var ventet 

med længsel. Her fik vi så ordnet vores 

papirer og vognen gennem tolden. De var 

ellers vældig flinke, men vi kunde des-

værre ikke forstå et muk af, hvad de sag-

de. 

 

Den første del af turen ned gennem Hol-

land var meget kold og sneede meget 

kraftigt, vejene blev, som følge deraf, me-

get glatte. Vi kørte gennem følgende byer, 

Assen, Arnhem, Nijmegen og her kunde 

man se tydelige spor af de store krigs-

handlinger, der havde stået her. 

 

Holland er et meget stærkt bebygget land 

og det er faktisk, som at køre igennem en 

stor by. 

Ud på aftenen kom vi til byen Tilburg, 

hvor vi fandt et lille hotel. Her fik vi så 

vores madkasser frem og fik et godt mål-

tid dansk mad. 

 

Derefter var det så blevet sengetid. 

 
01-03-1950: 24.626 km 

Fra Tilburg gik turen så mod den Belgi-

ske grænse. 

 

Der var kun 5 km og kontrollen her var 

også meget lempelig. Vi fik bare vores 

pas stemplet. 

 

Brussels var så vores næste mål og lidt 

før byen holdt vi rast i en lille sjov kro. 

Vi havde, som sædvanlig, vores madkasse 

med ind og fik snittet nogle gode skiver af 

flæskestegen og skinken. 

 

Finn var så uheldig at brække hele kna-

gerækken ned, da han hængte sin tunge 

flyverdragt op. 

 

I Brussels fik vi vekslet vores sidste dan-

ske penge om til dollar. Det var lidt dyrt, 

men - never mind - vi kunde jo ikke bruge 

de danske penge her. 

 

Efter lidt rundkørsel i byen fandt vi ende-

lig ud og kørte mod den franske grænse, 

som vi passerede kl. 16.  
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Da vi kom til byen Mons opdagede vi en dansk 

fiskebil, som holdt og blev repareret. Der var fire 

danskere med og jeg kendte den ene fra Røde 

Kors, så vi fik os en lille sludder med dem og vi fik 

ligeledes et kort over Frankrig. Det blev vi meget 

glade for, da vi ellers kun havde den lille lomme-

bog at køre efter. 

Nå, vi skulde jo sydpå, så vi kom af sted igen. 

Det var stadig meget koldt, så vi var glade for vo-

res varme tøj; men jeg tror nok, at Vagn frøs for os 

alle tre. Han var dog så fornuftig at pakke sig ind 

i et tæppe. 

De fleste af byerne nord for Paris var meget hårdt 

ramt af krigen. 

Nogle af dem var faktisk kun en samling mur-

brokker, og de arme mennesker frøs så det kunde 

høres.  

Det var efterhånden blevet aften, så omkring kl. 

ca. 20 fandt vi et lille hotel, hvor vi fik lyst til at 

prøve lidt fransk mad, med  

en flaske vin til. Det kvik- 

kede én helt op. Derefter 

havde vi en times arbejde 

med at udfyldt de indskriv- 

ningsskemaer, som der al- 

tid findes på hotellerne 

i Frankrig. Vi måtte bruge 

både arme og ben. 
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var på hotelværelser, passede ikke rigtig 

til vores pengepung, så der var ikke an-

det at gøre end at komme sydpå. 

Og som sagt så gjort. 

 

Men vi blev hurtigt klogere, det var slet 

ikke så nemt at finde ud af Paris den rig-

tige vej. 

Vi tilbragte ca. tre timer med at køre 

rundt, til vi endelig fandt ud af byen. 

Det er ellers en skrap by at køre gammel 

Ford i, der er fart over feltet, men vi fik 

da ikke så meget som en skramme. 

Så var vi atter ude på landevejen og det 

gik den rigtige vej. 

02-03-1950: 24.942 km 

Kom tidligt af sted og på vejen mod Paris 

kørte vi gennem de gamle slagmarker fra 

1914-18. 

Der var også mange soldatergrave fra 

den sidste krig og der ligger endnu man-

ge tanks og bilvrag langs vejen. 

Vi kørte gennem Compiègneskoven, hvor 

freden blev sluttet med Hitler. 

 

Ca. 5 km fra Paris gjorde vi holdt og kig-

gede gamle "Henry" efter. 

Den gik ellers som en drøm, men koblin-

gen skulde stilles ad og så fik Vagn gril-

ler og begyndte at polere Forden. 

Den skulde skinne når vi kom til byen. 

 

Vi kom til Paris kl. ca. 12 og fandt langt 

om længe det egyptiske konsulat, hvor vi 

troede Vagn kunde få sine papirer ordnet 

for gennemrejse. Men det gik ikke. De 

vilde ikke have noget med det at gøre. 

 

Derefter kørte vi lidt rundt i byen; så på 

Eiffeltårnet og Triumfbuen, ligeledes kig-

gede vi efter et hotel. Men de priser, der 



 15 

Torben Olsen  Slow-Boat to Kenya 



16 

Torben Olsen  Slow-Boat to Kenya 

en bil op ud for os. Det var en fransk-

mand, som havde set vores røde huer. 

 

Han havde også været i Airborne, så vi 

fik os en lille sludder. Han talte godt en-

gelsk. Det havde vi fået indtryk af, at ik-

ke ret mange franskmænd kunde. 

 

Nå, men vi var blevet godt mætte og fort-

satte så til mørkets frembrud, hvor vi 

kom til byen Lyon, som ligger nede i en 

dal. 

 

Der var meget smukt omkring byen, me-

dens selve byen var temmelig kedelig at 

se til. 

 

Men vi fandt et lille billigt hotel og efter 

en kop the kravlede vi i seng. 

 
04-03-1950: 25.564 km 

Lyon forlod vi kl. 8 og kørte mod Mar-

seille. 

 

Det var køligt og der blæste en kraftig 

rygvind (”Mistralen”). Efter 4 timers kør-

sel, holdt vi rast inde på en lille sidevej i 

læ af en skrænt. 

 

Der holdt - tilfældigt - en Belgier og for-

søgte at reparere sin letvægter. 

Han var tjener og kom fra Marseille. 

Han havde kun lidt kendskab til motor-

cykler. Enden blev da også, at jeg måtte 

reparere den for ham. Det fik jeg da også 

hurtigt klaret. 

Derefter fik vi lavet et bål og æggene 

måtte stå for skud igen; det svandt bravt 

af dem. Vi fik også brygget en kop the. 

 

Medens vi holdt rast, kom der en køben-

havnerbil forbi. 

De stoppede op da de så gamle "Henry" 

og kom hen og fik en sludder. 

De fortalte, at de skulde til den spanske 

grænse og derfra til Nordafrika. 

 

Inden vi startede igen, var vi blevet godt 

Hen under aften kom vi til byen Sens og 

her blev vi enige om at tilbringe natten. 

 

Fandt et dejligt og billigt hotel og inden 

vi gik til køjs, var vi lige inde på en bar 

og få et par drinks. Det var en trøst for 

det korte Paris besøg. 

 
03-03-1950: 25.200 km 

Fra Sens gik det så atter sydpå. 

Ved middagstid holdt vi rast på en grøfte-

kant og nu skulde vi se at få kål på nogle 

af de æg, vi havde med hjemmefra. 

 

Da vi stadig ikke havde fået købt en pri-

mus, måtte vi klare os med et bål af ben-

zin i en lille dåse. 

Det gik også fint, men æggene blev bare 

lidt sorte af røgen. Vi spiste 8 hver og re-

sten af flæskestegen. 

 

Midt, som vi sad i maden, stoppede der 
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varme i solen og for første gang under 

kørslen, lagde vi vores varme overtøj. 

 

På vejen videre frem mødte vi ligeledes 

tre danske fiskebiler fra Kolding. De kig-

gede jo noget efter den gamle Ford. 

 

Nu var det blevet varmere i vejret også 

dejligt grønt i landskabet, samtidig så vi 

de første palmer på turen. 

 

Det hjalp lidt på humøret; nu syntes vi 

også, at vi havde frosset nok. 

 

Lige før vi kom til Marseille kørte vi 

langs Middelhavet og her var meget 

smukt. 

 

Vi kom til byen kl. 19.00. 

Vagn havde en adresse på en dansk 

skibshandler, som vi fandt forholdsvis 

hurtigt. 

Han hed Larsen og han hjalp os med at 

finde et godt hotel og garage. Derefter 

gav han et par drinks. 

 

Vi tog derefter ind på hotellet, hvor vi fik 

bad for første gang siden Danmark, 

Derefter tog vi det pæne tøj på og gik ud 

og kiggede lidt på byen. Den er ikke vide-

re tiltalende, så vi gik hurtigt hjem og i 

seng. 

 
05-03-1950: 25.900 km 

Vi forlod hotellet ved middagstid, hente-

de "Henry". Tudekassen, som Larsen sag-

de. Vi kørte ud af byen i strålende solskin 

mod Monte Carlo. Vejen snoede sig op 

gennem bjergene og der var meget 

smukt. 

 

Men vi skulde finde et sted, hvor vi kun-

de slå teltet op for natten. Det er ikke 

nemt i bjergene. Vi kom til en lille by  

Cassis og var nede ved havet for at finde 

en plads, men der var kun stejle klipper, 

så vi vendte "Henry" og kørte tilbage mod 

Marseille, hvor vi fandt en lille sidevej, 

som vi kørte nordpå og endelig, langt om 

længe, fandt vi en plads med græs, hvor 

vi kunde slå teltet op for første gang. 

 

Det blev en temmelig kold nat, men ikke 

så slemt endda. Elektrohegnet var også 

sat op for første gang, og det var helt hyg-

geligt at høre dets tikken hele natten 

igennem. 

 
06-03-1950: 25.935 km 

I dag kom vi tidligt op, lidt forfrosne og 

radbrækket fik lavet lidt kaffe og mor-
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genmad over et bål og blev mennesker 

igen. 

Så fik vi pakket sammen og kørte ind til 

Larsen. 

Vi skulde lige ind og have en lille drink, 

og det gjorde for resten helt godt. 

 

Larsen fortalte, at han havde en gammel 

primus hjemme og den fik vi tilbyttet os 

for en gammel ost, vi havde tilbage. Han 

fik ligeledes vores bagerste vindskærm 

for et par drinks. 

 

Derefter kørte vi hen til det rederi, hvis 

skib vi skulde sejle med, for at få ordnet 

vores papirer. 

Det tog ca. 1½time, at få ordnet det for-

nødne. "Henry" skulde derefter læsses på 

båden næste dag kl. 14 og der må ikke 

ligge noget uaflåst i den. 

 

Nu tilbage til Larsen med hans drinks. 

Jeg tror næsten ikke, han lever for andet. 

 

Han fortalte derefter, hvor der var en god 

teltplads, men da vi omsider kom derud, 

viste det sig at være umuligt, at slå teltet 

op og efter en del besvær, hvor vi prøvede 

at køre en genvej fandt vi tilbage til vores 

gamle teltplads. Her afprøvede vi Lar-

sens primus, som virkede fortræffeligt på 

benzin; derefter et solidt måltid mad med 

en flaske rødvin. 

 

Derefter kravlede vi i poserne, hvor vi 

delte en flaske Champagne, som vi havde 

købt, for vi vilde ikke fryse igen i nat. Det 

var der heller ingen der gjorde. 

07-03-1950: 25.986 km 

Efter at have pakket telt o.s.v. sammen, 

drikker vi morgenthe og deler den sidste 

sjat rødvin. 

 

Derefter skifter vi olie på "Henry", som 

ligeledes bliver smurt og spændt efter, 

den fortjener det, for den har indtil nu 

gået som drøm. 

 

Så går turen ind til det egyptiske konsu-

lat for at få ordnet Vagns papirer, men 

stadig det samme resultat, de kan des-

værre ikke ordne hans gennemrejse, så 

har vi kun det engelske konsulat igen og 

her får han også nej. Vagn har herefter 

kun heldet at håbe på, men han er frisk 

og siger går den, så går den og det håber 

vi også. 

 

Medens vi holder og venter, kommer der 

en dansk sømand, som har været lidt ude 

på sjov, vi sludrer lidt med ham og syntes 

han ser rigtig pæn og ærlig ud og enden 

bliver, at han lover at tage Finns flyver-

dragt med hjem til Danmark. 

Men jeg personlig tror, at Finn har set 

den for sidste gang. 

 

Så kører vi atter til Larsen og hans 

drinks. 

Her møder vi en anden dansker, som har 

en motorbåd liggende i havnen og det har 

den gjort siden november, fortæller han. 

Han håber, en gang med tiden, at få tjent 

så mange penge til benzin, at han kan 

sejle til Palæstina og sælge båden der. Ja, 

der mange slags mennesker. 

 

Da klokken efterhånden er blevet 14, kø-

rer vi ned til vores rederi. Får læsset vore 

soveposer og toiletsager ind på et hotel, 

hvor vi vil overnatte og efter mange be-

sværligheder får vi endelig "Henry" ned 

til båden, hvor den skal læsses i løbet af 

dagen. Vi tager pænt afsked med den og 

går op på hotellet, hvor vi barberer os for 

sidste gang inden Nairobi. 
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Derefter får vi noget mad. Lange fransk-

brød og bananer. 

Så ned og sige farvel til Larsen og frue. 

Inden vi går, køber vi en finsk dolk af 

ham for 1 frank. Den må nemlig ikke for-

æres bort. Så går vi over til danskeren 

med motorbåden og får en sludder og en 

kop kaffe. Man kan ikke sige andet end, 

han er optimist, men ham om det. 

 

Ved 22-tiden går turen hjem og til køjs på 

hotellet. Dejligt at sove i en seng igen. 

 

 
08-03-1950: 26.008 km 

"Geur-Gal-Chanzy": Det er navnet på det 

skib, vi skal sejle med. Kom ombord. 

Kl. 8.00 sejlede vi. Forinden havde vi for-

visset os om "Henry" var med og havde 

det godt, så fik vi vekslet vore sidste 

france til tunesiske france. 

 

Det blæste og var ret køligt, da vi kom 

lidt ud på havet, men vi fandt os en lun 

plads hvor vi spiste den medbragte mad. 

 

Om bord traf vi en araber, som havde væ-

ret med i den ulovlige SternBande i Pa-

læstina, på samme tid, som vi havde væ-

ret udstationeret der, men nu er den tid 

jo forbi for os, så vi fik en sludder i al for-

dragelighed. 

 

Da det bliver aften fandt vi os en lun krog 

på dækket, hvor vi krøb i vores soveposer 

og sov over al forventning godt. 
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Så nåede vi Nord-Afrika 
 
09-03-1950: 26.008 km 

Er lidt ømme i kroppen, da vi vågner på 

det hårde dæk og bliver hurtigt enige om, 

at det er sidste gang vi sejler på fjerde 

klasse, men det går hurtigt over og efter 

en kop kaffe til at kvikke os lidt op på, 

ser vi for første gang Afrikas kyst i det 

fjerne. 

Kl. er ca. 10.00 og vi skulde ankomme 2 

timer før til Tunis på grund af godt vejr 

og vind. 

Det sidste stykke før Tunis havn sejler vi 

gennem en lang kanal og kl. 15.00 ligger 

vi til i byen. 

Da vi gik fra borde vilde vi selvfølgelig 

have "Henry" med os, da vi jo skulde vi-

dere samme dag. Men det går ikke altid, 

som man har tænkt sig. "Henry" vilde 

først blive losset næste morgen. 

 

Vi gjorde masse vrøvl og forlangte at sove 

på skibet med "Henry", da vi ikke havde 

så mange penge til hotel. 

Men der var ikke noget at gøre. Så vi 

måtte luske i land og bruge vore spar-

somme slanter på et hotel. 

Det vil sige, det var heller ikke nemt, for 

der var optaget næsten overalt, men 

langt om længe fandt vi dog et lille sna-

sket hotel, langt fra alfarvej, hvor vi kun-

de få et dobbeltværelse og her blev vi så 

natten over. 

 
10-03-1950: 26.008 km 

Kl. 8 gik Finn og jeg ned til havnen, for at 

hente "Henry". 

 

Den stod allerede på kajen, da vi kom og 

den ligefrem græd af glæde ved synet af 

os. Der manglede kun højre sidespejl og 

askebægeret ellers var alt, som det skul-

de være. 

 

Efter at have ordnet papirer og klaret tol-

den kørte vi ind til byen og fik fyldt ben-

zin og vand på "Henry", samt alle Jerry-

cans. 

Derefter hen til hotellet og hente Vagn, 

som skulde have pakket og gjort klart til 

vi kom. 
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Men han var hverken helt eller halvt fær- dig. 

Men han var 

hverken helt eller 

halvt færdig. 
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Vi fik sat fart over feltet, og så af sted ud 

af byen Tunis, det vi sige, det var ikke så 

let. Efter at have kørt forkert nogle gange 

fandt vi endelig den rigtige vej, der førte 

mod Egypten og Cairo. 

Uden for byen Tunis bliver landet dejligt 

frisk og grønt. Overalt findes der velhold-

te plantager, omgivet af palmer og kak-

tus. 

 

Vi holder rast ved en sønderskudt bro kl. 

12  og får lavet lidt mad og kaffe. 

Der samles efterhånden en stor flok nys-

gerrige arabere, som betragter os på af-

stand. 

Inden vi starter igen lægger vi oversejlet 

ned på "Henry" for at få lidt sol på krop-

pen. 

Men vinden og solen tager temmelig 

hårdt på os, så det varer ikke længe, før 

vi er godt brændte i huden. 

Hen mod aften sætter vi atter oversejlet 

op og holder rast ved en gennemhullet 

tysk bil, hvor der er læ for primussen. 

Her laver vi aftensmad og kaffe. Vi bliver 

så enige om at fortsætte med at køre hele 

natten, da vi ikke rigtig kan finde en or-

dentlig lejrplads. 

Ved et-tiden om natten fører dét, man 

her kalder for en vej, os ind i en samling 

bygninger, som ligner en stor gård. 

Vi kan ikke rigtig finde ud igen. Men ef-

ter have vækket samtlige hunde, æsler og 

politifolk, finder vi ud af, at det er græn-

sestationen, vi er kommet til. 

 

Efter en times tid med meget skriveri og 

snak, samt med betaling af vores sidste 

tuniske france, får vi vores papirer i or-

den og kan fortsætte. 

 

Grænsebommen, som findes et godt styk-

ke ude på vejen, må vi selv åbne. 

Nu befinder vi os så i det såkaldte "ingen-

mandsland". 

 

Så skal der være ca. 40 km til den næste 

grænsebom. 

 

Vi ankommer der kl. 4 om morgenen og 

bliver stoppet af politiet og militæret. 
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Vi får så at vide, at vi må ikke køre læn-

gere før tolden er ankommet kl. ca. 8 og 

så skulde der også komme nogle engelske 

militærfolk og eventuelt give os tilladelse 

til at køre videre. 

Så vi parkerer "Henry" uden for vagthu-

set og laver en kop kaffe, vi får lov til at 

sove i huset. 

Der er kun en seng. Finn bliver den hel-

dige. Vagn og jeg må sove på gulvet. 

 

Nu, da vi kørte om natten, fik vi rigtigt 

set de små ørkenrotter. 

Søde fyre, som sprang foran os i lyset fra 

vore forlygter. De kunde springe op til 

fire-fem meter og de brugte den lange 

kraftige hale som springfjeder. 

11-03-1950: 26.637 km 

Vi fik ikke sovet ret meget den nat. 

Men efter at fået lidt vand i hovedet og 

en kop te, var vi friske igen. 

Det viste sig så. at vi skulde til byen Zu-

warah for at få ordnet vores papirer. 

Så vi gav de indfødte politifolk en gang 

røg, fordi de havde holdt os tilbage natten 

over. 

 

Nå, vi kom så af sted og i byen Zuwarah, 

hvor vi  fik vi sagen i orden. Ja, og så gik 

det mod Tripoli. 

Turen her foregik gennem store flotte oa-

ser, et helt andet land at se på, end Tu-

nis. Befolkningen her var også meget pæ-

nere - i det store hele. 
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Ved ankomsten til Tripoli, stoppede vi en 

Jeep med engelske soldater for at spørge 

om vej. 

Ja, Verden er lille. Det viste sig, at Finn 

og jeg kendte den ene af dem fra Eng-

land, så vi blev inviteret hjem til deres 

lejr. 

Her fik vi først noget godt at spise. Deref-

ter eftersyn på "Henry", som jo også for-

tjente det lidt godt en gang imellem. Ef-

ter arbejdet fik vi et dejligt bad og så 

skulde der holdes gensynsfest med eng-

lænderne i deres kantine. 

Og det blev en rigtig mande-fest, med øl 

og sang i lange baner. 

Kl. blev 3 nat, da vi skulde finde vores 

senge. Det kneb lidt. De vilde ikke stå 

stille, så vi måtte tøjre dem sammen. 

 
12-03-1950: 26.791 km 

Var noget tunge i hovedet, da vi vågnede 

op hen ad formiddagen. Så vi tog den lidt 

med ro for det var søndag. 

Vi fik dinner i messen, og lige efter mid-

dag kørte vi ind til byen for at prøve at få 

ordnet vores papirer, men politimesteren, 

som havde vagt, turde ikke stemple 

Vagns pas. 

Han bad os komme igen næste morgen, 

så vi kunne træffe hans chef. Så nu vi er 

spændt på, hvad der så sker. 

Der var altså ikke andet at gøre, end at 

vente. 

Vi kørte derfor tilbage til den engelske 

lejr, hvor vi atter blev vel modtaget. 

Vi slog så teltet op uden for lejren. Denne 

gang lige uden for vagten, så han kunde 

se efter os og "Henry" om natten. Var der-

efter inde og få aftensmad med et pænt 

antal øller. Men det skal siges, at vi gik 

dog tidligt til ro, for vi var en lille smule 

trætte fra dagen i forvejen. 

 
13-03-1950: 26.810 km 

Det var koldt her til morgen og teltet var 

helt vådt af dug, så vi lod det stå til solen 

kom frem og kunne tørre det. 

Derefter gik vi ind i lejren, blev vasket og 

fik morgenmad. 

Inden vi startede fra lejren, fik vi organi-

seret 60 liter benzin, til den billige pris. 

Jeg fik ligeledes noget tobak og Finn ciga-

retter, samtidig fik vi et kort med forskel-

lige adresser til turen mod Cairo, bl.a. 

hvor der var engelske lejre, og der kunne 

vi så altid henvende os, hvis vi fik proble-

mer. 

 

Så gik turen ind til byen igen og vi traf 

den politimand, der var chef for afdelin-

gen. 

Det var en flink mand, så der var ikke så 

meget at snakke om. 

Vi viste ham vore arbejdstilladelser i Nai-

robi og han sagde, at når vi havde arbej-

de dernede, så vilde han ikke standse os. 

Så vi fik vores pas stemplet. Men han 

sagde også: Husk det er en lang og van-

skelig vej derned! 

Vi skulde så henvende os til politiet i 

Benghazi, for at få ordnet vores papirer 

til Cyrenaica, det måtte vi love. 
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Kl. 10 forlod vi Tripoli. 

Det var for resten en dejlig by med flotte 

bygninger i italiensk stil med marmor-

buer og piller, men den var bare blevet 

ødelagt af krigen. 

Næste stop - efter vores seddel - var 

Hems. 

Der kørte vi ind i den engelske lejr og 

blev modtaget med åbne arme og vi blev 

inviteret på middagsmad m.m. 

Da vi forlod lejren fik vi to store brød med 

til turen og nu skulde vi skynde os, for at 

nå næste lejr i Misratah - inden aftens-

maden. 

Vi nåede det fint. Her var de også vældig 

flinke. 

Vi blev modtaget, som gamle venner og 

da vi kørte derfra, fik vi en hel sæk med 

konserves til turen fremover, samt ikke 

mindst et kort over minefeltet frem mod 

Cairo. 

Der var stadig mange miner efterladt 

overalt, så vi fik at vide: Kør med øjnene 

på vejen og fremefter. 

Ved 18-tiden nåede vi grænsen til Cyre-

naica, hvor vores pas blev stemplet. 

De indfødte politifolk troede, vi var engel-

ske officerer, så vi kom hurtigt igennem 

og det var med honnør og hælene slået 

sammen. 

 

Så havde vi ørkenen foran os. 

Vi blev enige om at køre til byen Sidra, 

hvor vi skulde kunde få vand og benzin. 

Kom dertil kl. 23.30 og da var hele byen 

gået til ro. 

Vi fik fat i nogle politifolk og de hjalp os 

med at banke benzinmanden op. Nu skul-

de vi have benzin og vand på til de næste 

600 km, for der var ikke noget at få før 

næste stop i byen Benghazi. 

Benzinmanden var jo lidt sur over at bli-

ve vækket på det sene tidspunkt, men vi 

fortalte ham, at vi skulde videre samme 

nat, så det gik jo til sidst. 

Vi fortsatte så et stykke ud af byen og 

blev så enige om at stoppe for i dag, kørte 

lidt væk fra vejen ind i ørkenen og slog 

teltet op. Nu var også godt trætte, så vi 

sov godt den nat. 

 
14-03-1950: 27.316 km 

Stod op kl. 7. Og efter morgenmad starte-

de vi mod Benghazi. 

 

Ruten var elendig. Totalt ødelagt efter 

krigen og ikke repareret. Flere steder 

helt opkørt af tanks og med store huller 

fra bombenedslag. Alle broer var bort-
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sprængt, så vi måtte køre ned gennem 

flodlejer, når vi skulle passere. 

Godt det ikke var i regntiden, vi var her. 

 

Vi fik da også ødelagt vores ørkenfilter. 

Stiverne knækkede på grund af de store 

rystelser fra vejen. Det faldt ned og øde-

lagde strømfordelerdækslet. Men heldig-

vis havde vi et med i reserve. Filteret fik 

vi bundet op med ståltråd, så det kunne 

hænge midlertidig sammen og så kunne 

vi fortsætte. 

 

Langs med ruten flød det med krigsmate-

riel; lige fra flyvemaskiner, tanks og stål-

hjælme, men alt var rippet for ting, som 

var brugeligt. 

 

Ved 13-tiden holdt vi rast og fik lavet lidt 

mad og kaffe. Senere på eftermiddagen 

så vi - ude i det fjerne - et stort tårn og 

efter en halv times kørsel, kom vi til dét, 

der måtte være et monument af en eller 

anden art. Men hvorfor, det var bygget, 

blev vi ikke klar over. Der gik en vej lige 

igennem - og tænk - så var det ganske 

uberørt af krigen. 

 

Ved mørkets frembrud holdt vi igen og fik 

lidt mad. Og nu måtte vi smide leverpo-

stejen væk; den lugtede ikke godt mere. 

160 km før Benghazi kom vi til en græn-

sepost, hvor vores papirer skulle efterses 

og stemples. 

Det gik hurtigt og ingen problem. 

 

Vi kom til Benghazi kl. ca. 2.30 nat og 

havde, som sædvanlig, svært ved at finde 

den engelsk lejr, som vi havde på vores 

opskrift. Da vi, på det sene tidspunkt, ik-

ke kunde træffe nogle af officererne, blev 

vi indlogeret i spjældet. Der blev dog ikke 

låst. 

Vi smed os med tøjet på og sov med det 

samme efter den lange og trættende tur. 

 
15-03-1950: 27.892 km 

Blev vækket allerede kl. 6.30, da der 

skulle gøre rent, hvor vi sov. 

Vi fik morgenmad i lejren og nede på 

værkstedet fik vi lov til at reparere vores 

ørkenfilter, så det sad godt fast igen. Red-

dede også lidt benzin og petroleum til pri-

mussen. Sergenten i køkkenet skaffede os 

en masse konserves og brød, så nu var vi 

oppe igen. 

Det var efterhånden blevet middag, så vi 

fik også middagsmaden, inden vi kørte 

fra lejren ind til det engelske politikontor 

for at få efterset vore pas. 

Derefter skulle vi på det egyptiske konsu-

lat for at få ordnet Vagns gennemrejse af 

Egypten. 
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Men der var først åbent kl. 17, så vi hav-

de tid til at køre ud til en indfødt lejr og 

besøge en indisk soldat, vi havde truffet 

om morgenen. 

 

Her blev vi modtaget som konger. De vid-

ste ikke alt det gode, de vilde gøre for os. 

Vi tilbragte så tiden her indtil kl. 17 med 

masser af te, øl og snak. 

Da vi kom ind til det egyptiske konsulat, 

var den engelske officer imidlertid kom-

met for at hjælpe os med vores papirer. 

Det varede da heller ikke mange minut-

ter for at få det i orden. 

Derefter inviterede han os hjem på en øl. 

Det kunne vi ikke sige nej til. Han var en 

meget flink mand. Uden hans hjælp, tror 

jeg ikke, vi havde fået Vagns papirer i or-

den med gennemrejse af Egypten. 

Det var blevet sent, da vi kørte fra office-

ren, så vi blev enige om at blive i byen 

natten over. 

Vi fandt et billigt soldaterhjem, hvor vi 

fik lov at overnatte. 

"Henry" fik vi parkeret i en lejr lige ved 

siden af, gik i seng tidlig og sov herligt i 

en rigtig seng. 

16-03-1950: 27.900 km 

Startede med at køre til politiet, da vi 

skulde rapportere inden vi kørte videre. 

Og så gik turen til Derna. 

 

Et stykke fra Benghazi kom vi til det før-

ste højdedrag. Det var på ca. 800 fod. 

Men det var kun bagateller for "Henry" 

og han kravlede fint op til toppen. 

Vejen havde snoet sig i spiraler og det 

havde været spændene. 

 

Her oppe fra kunde vi se langt ud over 

Middelhavet. Et virkelig flot syn. 

 

Efter ca. 100 km's kørsel blev vi overhalet 

af en engelsk RAF-vogn. 

Lige da den passerede os, siger jeg til 

Finn: "Du han ligner da en dansker, vi 

kender fra England". 

Vognen stoppede og ud kom Bjelke, en af 

vores kammerater. 

Vi havde været sammen i England. 

Han var blevet ansat i et engelsk firma, 

der borede efter vand og nu skulde han 

ud til en flyvelejr og arbejde dér. Vi fik 

aftalt at mødes i Derna om aftenen, da 
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Bjelke gerne ville give et par drinks og vi 

en snak. 

Ca. 200 km før Derna skulde vi passere 

nogle store bjergpas og det var et impone-

rende syn. På toppen holdt vi og kiggede 

lidt på lokaliteterne. Da vi fortsatte, kør-

te vi forkert og endte nede i den gamle 

romerske ruinby Cirene og det var virke-

lig fejlkørslen værd. 

 

Kom til Derna kl. 22 og fandt også her et 

af de billige engelske soldaterhjem, hvor 

vi fik lov at sove. 

Men inden vi gik i seng, kørte vi dog ind 

til den klub, hvor vi skulle mødes med 

Bjelke. 

Her blev vi rigtig godt "pyntet" og kl. blev 

ca. 2, før vi fandt vore senge, men det 

blev dog ikke nødvendigt at tøjre sengene 

denne gang. 

 
17-03-1950: 28.248 km 

Sov længe næste morgen og kom først op 

kl. 10. Kørte så ind til den engelske lejr 

igen, for at se om vi kunne skaffe lidt bil-

lig benzin. 

Vi fortalte officererne, at det kneb med 

kontanter, så var det ikke muligt med 

lidt "sort"? 

Men de turde ikke give os noget. 

Sagen var den, at militæret kørte på  "rød 

benzin", og hvis vi blev stoppet med "rød 

benzin" i tanken, ville vi blive arresteret 

for tyveri, fordi handel med benzin var 

meget strafbart. 

Nu kunde de godt se, at vi havde et stort 

problem, så de ringede til feltpræsten og 

forklarede ham sagen, om han ikke kun-

de hjælpe os. 

Han var en rigtig præst! 

Han skaffede os 40 liter - gratis, så nu 

var vi kørende igen. 

 

Så gik vejen mod Tobruk, men vejen var 

meget ujævn så det rystede slemt i gamle 

"Henry". 

 

Langs vejsiderne stadig mængder af 

krigsmateriel og man skulde holde sig til 

midten, for i siderne var der stadig man-

ge skjulte miner. 

 

Vi nåede Tobruk kl. 17 og kørte videre 

mod flyvepladsen el-Adem, hvor vi havde 

aftalt at mødes med Bjelke. 

Vi blev inviteret ind i lejren og fik også 

en hytte at sove i. Om aftenen var vi i 

kantinen for at tørlægge resten af Bjelkes 

whisky. 

Vi havde en god aften og sov godt deref-

ter, selv om vi ingen madrasser havde til 

sengene. 

 
18-03-1950: 28.456 km 

Stod op kl. 7.30 og med et dejligt mønster 

af fjedrene fra sengen. Men vi var så hel-

dige at nå til morgenmad i lejren, det vil 

sige, Vagn, der som sædvanlig skulde 

bruge det meste af morgenen til at vaske 

sig, kom selvfølgelig for sent. 

Kl. 9.30 var vi klar til afgang. 

Forinden havde vi dog forsøgt at redde os 

lidt benzin. 

Men der var ikke noget at gøre. Vi kunde 

ikke engang købe det, så var spørgsmå-

let, om vi skulde køre tilbage til Tobruk 

eller tage chancen til Sallum (grænsen til 

Egypten). 

 

Vi valgte det sidste, da vi ikke kunde lide 

at køre bagud. 

 

Foran turen: Stadig ørken. 
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Men der var dog en slags vej, selvom den 

ikke var videre god. 

 

Ca. 50 km før Sallum passerede vi byen 

Bardia, som engang havde været en by, 

men nu var den kun en ruindynge. 

Vores benzin var nu ved at slippe op, men 

vi håbede at kunde få fyldt op ved græn-

sen. 

 

Ved den første grænsepost - intet. 

 

Ved den næste grænse, som var til Egyp-

ten, heller ingen benzin. 

Men nu var der til gengæld toldeftersyn. 

Så det var godt, vi havde fået vores pistol 

og jagtgevær godt gemt ad vejen. Vognen 

og alt blev gennemsøgt, samt vores pas 

nøje gennemset. 

 

Det var ikke mange dråber benzin, vi 

havde tilbage, men vi blev enige om at 

køre så langt vi kunne og der kunne. 

Der kunne heller ikke være så langt til 

Sallum, mere. 

 

Nu har man jo lov til at være heldige, 

men vi var mere heldige end loven tilla-

der. 

Vi nåede toppen af den sidste bjergkæde 

så sagde "Henry", stop ikke mere benzin, 

og vi kunne nu se byen Sallum, nede i da-

len. 

Nu gik det ned af bakke og vi kørte nu 

ned - 8 km/timen, uden motoren sat til, 

før vi standsede 100 meter fra en benzin-

tank. Vi måtte skubbe "Henry" det sidste 

stykke. 

 

Fik fyldt op helt til randen, samt reserve-

dunke med benzin og vand. 

 

Det var dejligt, at toldstationen lå lige 

ved siden af. Her skulle vognen og vores 

papirer atter gennemsøges, men tolderen 

kom først kl. 17, så vi måtte pænt vente. 

Man skulle tro, at vi var spioner eller lig-

nende, men nu var det jo Egypten, vi var 

i. 

Alt var dog i orden, så vi fortsatte mod 

Cairo. 

 

Ca. 30 km fra byen sagde vi stop og slog 

teltet op for natten. 



32 

Torben Olsen  Slow-Boat to Kenya 

Inden vi krøb til køjs fik vi dog lavet et 

solidt måltid mad; det var også det første 

siden morgenmaden. 

 

Kl. 24 om natten blev vi vækket af et for-

færdelig spektakel. Vi havde jo det elek-

triske hegn sat op og det var en fårehyrde 

med sin flok, som var kommet for tæt til 

hegnet og det var ikke noget, de var vant 

til, så de fik sig en ordentlig forskrækkel-

se og vi var glade for at få afprøvet det. 

 
19-03-1950: 29.244 km 

Kom ikke ud af poserne før kl. 8 og fandt 

en araber siddende uden for. Vi fik en 

handel i gang med ham. Han skulle skaf-

fe os nogle æg til morgenmaden og han 

fik til gengæld et par af Finns gamle sok-

ker og sandaler og en gammel soldater-

hue fra Vagn. 

Det blev til seks æg og de var friske, så vi 

spejlede dem med det samme og fik et 

dejligt måltid. 
 

Så startede vi mod Cairo. 
 

Vi passerede mange soldatergrave under-

vejs; et sted var der en gravplads, hvor 

der var begravet 3000 italienere. 

Der var også store områder, hvor man 

havde opsamlet gammelt krigsmateriel. 

Man var også - så småt - begyndt at repa-

rere vejene med at de store bombekrate-

re, men vi skulde stadig være på vagt for 

miner og ikke komme for langt ud i vejsi-

derne. 

Ca. 30 km før Alexandria kom vi forbi 

det, der engang havde været byen El-

Alamein. Nu kun ruiner og man kunne 

se, det havde været en stor krigsskue-

plads. Men vi kom igennem, selv om vi 

fik nogle grimme hoppeture. 

 

Vi havde undersøgt, at der skulde gå en 

vej gennem ørkenen, fra Alexandria, til 

Cairo og den ville vi benytte, da den var 

den korteste. 

Men den var ikke nem at finde nu, da det 

var ved at blive mørkt. Vi skulle støde til 

den et stykke før, vi nåede Alexandria. 

Og nu kunde vi se lysene fra byen, så det 

måtte være i nærheden. Vi fandt den til 

sidst ved hjælp fra 3 arabere, som hang 

fast på højre trinbræt. Nu var vi på en 

dejlig bred hovedvej. Da vi var blevet af 

med araberne, fik "Henry" lov at strække 

ud. 

Ca. 90 km fra Cairo kørte vi ind til højre 

side for at gøre holdt for natten og fik tel-

tet og hegnet sat op. Nu var det dejligt 

med en kop kaffe, inden vi gik til køjs. 

I løbet af dagen var vi blevet stoppet af 

15 checkposter, hvor vognen og pas var 

blevet efterset. Politiet vilde åbenbart ha-

ve check på os og nu var kl. blevet 1, så 

nu var det nok for i dag. 

 
20-03-1950: 29.244 km 

Blev vækket kl. 6.30 af fire egyptiske po-

litifolk, som vilde kontrollere vores pas. 

De kom kørende i en Jeep. Men da de 

havde sagt farvel og på vej væk, kørte de 

fast i sandet og vi måtte give dem en 

håndsrækning, så de atter kom op på ve-

jen. 

 

Kl. 8, efter vi havde lavet lidt te og pak-

ket sammen, begyndte det pludselig at 

blæse kraftigt og regne. Det varede dog 

ikke ret længe. 

Lidt før vi kom til Cairo, passerede vi py-

ramiderne. 

Vi stoppede og lejede turister. Fik taget 

nogle billeder af dem. 
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Nu var vejret blevet fint igen og kl. 9 var 

vi i Cairo. 

 

Kørte straks til den engelske konsulat. Vi 

skulle se om vi kunne få visum og gen-

nemrejse til Sudan. 

Håbede det var noget, man bare kunne få 

ordnet, sådan bare uden videre, men så 

let skulle det ikke gå. 

Der var mange formaliteter. For det før-

ste skulle vi stille med en garanti fra den 

danske konsul og så skulle bilen være 

special-bygget til ørkenkørsel, fire-

hjulstræk, ballondæk, motoren være over 

60 hk, ekstra benzin og vandbeholdere. 

Vi måtte skrive under på, at alt var i or-

den. 

Vi var heldige, de havde ikke tid til at gå 

med ned og kontrollere det. 

Så manglede vi bare garantien fra konsu-

len. 

Men der var først åbent senere på dagen, 

så vi kørte lidt rundt og så på byen. Men 

det blev vi hurtigt trætte af. For mere 

sindssyg trafik har jeg aldrig set. Der var 

et hyleri af den anden verden. Jeg tror 

ikke, man kan køre bil her uden at holde 

hånden på hornkontakten. 

 

Vi traf konsul Brandt kl. 16.30. En herlig 

mand. Han skrev under på garantien om-

gående og tilbød os, at sove ude hos ham 

om natten. Vi kunne ikke få ordnet vores 

papirer vedr. det sudanske før i morgen. 

Så kørte vi ind i en sidegade og spiste et 

par klemmer. 

 

Vi skulle vente til kl. 19, så var konsulen 

færdig på sit arbejde. Vi skulle nemlig 

køre efter ham ud til hans bopæl, som lå 

et stykke uden for Cairo. 

 

Det havde været næsten umuligt at finde 

det af os selv. 

Her fik vi anvist en seng hver og så fik vi 

en dejlig kold dansk øl. Så var det senge-

tid. Og efter et bad - det var jo ikke noget, 

der skete hver dag - gik vi til sengs. 

21-03-1950: 29.363 km 

Vi blev vækket kl. 7.30 og inviteret på 

morgenmad. Der var dækket et dejligt 

morgenbord til os på verandaen. 

 

Efter vi havde spist, kørte vi efter konsu-

len ind til byen. Først til det danske kon-

sulat. 

Her fik vi en "boy" med til at vise os vejen 

til det sudanske konsulat. Her fik vi så 

vores papirer med visum bragt i orden. 

 

Derefter gik turen til det abessinske kon-

sulat for at få gennemrejsetilladelse til 

landet. Men det fik vi ikke meget ud af. 

Konsulen var ikke at træffe. Vi fik oplyst, 

at vi kunne få vores papirer stemplet, når 

vi kom til Eritrea; og det må vi så tro på.  

 

På vej tilbage til Brandt mødte vi nogle 

danskere, som optrådte i det danske is-

show i Cairo. De havde hurtigt set at 

"Henry" også kom fra Danmark.  
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Inden vi forlod konsul Brandt, forærede 

han os en kasse dansk øl og en stor vand-

beholder til at have med på turen. Vi fik 

ligeledes hans chauffør med for at vise os 

den rigtige vej ud af byen. 

 

Lige før vi kom af sted, hilste vi på den 

danske ambassadør Guldberg. Han havde 

sagt til Brandt, at han gerne ville tale 

med os og give os nogle gode råd med på 

vejen gennem Egypten. 

Han havde skrevet et dokument på ara-

bisk til os, som skulde hjælpe, hvis vi 

kom i problemer, hvilket var meget be-

tryggende. 

 

Så var vi atter på landevejen og nu gik 

det sydpå. Og vejen var foreløbig fin. 

Men vi blev hurtigt klogere, for det gode 

varede kun 50 km, for så blev den dårli-

gere og dårligere, for til sidst at høre helt 

op. Der var vejarbejde og nu helt spærret. 

 

Vi spurgte, om der ikke var en anden vej, 

vi kunne køre, men det var der ikke. 

Vi måtte vente til vejen var færdig. Men 

det holdt vi ikke til. 

Vi væltede spærringen og kørte ind over 

stenbrokkerne. 

Det blev en skrap tur. Vi kørte ca. 6 km 

over store sten og huller. 

Det var lige godt det værste stykke, vi 

havde kørt på hele turen, men "Henry" og 

dækkene holdt og det gjorde vores øl og-

så. 

Herefter blev vejen nogenlunde igen. 

 

Lige før solnedgang holdt vi rast og fik 

noget at spise, og nu nød vi også vore 

medbragte øller. 

Blev så enige om at køre hele natten. 

Men det blev en værre nat. 

Til at begynde med gik det meget godt, 

men da det blev mørkt, kneb det med fin-

de vejen i de små byer vi passerede og 

når vi spurgte araberne, forsøgte de at 

sende os den forkerte vej. 

Så vi spurgte altid et par stykker og når 

de sagde forskellig vej, var vi klar over, 

der var noget galt. 

Men da månen stod op, havde vi noget at 

rette os efter - sammen med vores kom-

pas - som vi heller ikke rigtig stolede på. 
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Kl. 2 om natten kom vi til en by, hvor det 

var os umuligt at finde ud af. Der var ik-

ke et menneske at spørge. 

Men tilfældigvis kom der en lastvogn 

med fem arabere. Vi stoppede dem og det 

viste sig, at de skulle samme vej som os. 

 

Vi blev enige om at følge efter dem. 

Det varede dog ikke længe før, der var 

problemer igen, vejspærring og igen vej-

arbejde. 

Men i forening med de fem arabere flytte-

de vi spærringen og så var det værre end 

dét, vi havde passeret tidligere på dagen. 

Vi måtte rydde de værste stenbrokker af 

vejen en ca. 4 km frem, men "Henry" kla-

rede det med nogle gevaldige krum-

spring, det var utroligt at fjedrene holdt 

til den omgang. Da vi kom til enden af 

vejarbejdet var der atter en spærring, 

men her var der ca. 15 km. 

De arabere, som holdt vagt, ville ikke la-

de os passere, før de havde "fiflet" penge. 

Vi måtte af med 10 Piaster, en ca. 2 kr., 

hvor nødigt, vi end ville. 

Herefter blev vejen nogenlunde igen. 

Vi var nu i nærheden byen Al Minya og 

håbede ikke at støde på flere forhindrin-

ger i nat. Fortsatte sydpå gennem små 

lerklinede byer med krogede gyder. Nu 

var solen ved at stå op og dagen ved at 

bryde frem, så nu kunne vi godt slappe 

lidt af. 

 
22-03-1950: 29.963 km 

Hen på formiddagen holdt vi rast på en 

støvet jordvej og fik lavet lidt mad og te. 

Vi var meget snavsede og trætte, men vi 

skulle jo videre, for her var ikke til at væ-

re for støv. Solen stod nu højt på himlen, 

men vi kunne ikke se den for støv, der 

hang i luften som en tåge. Vi fik vores 

tørklæder på og dækkede mund og næse, 

men det var ikke så nemt, når man skul-

le ryge pibe, samtidigt. 

Ved 14-tiden kørte vi over Nilen, ved Naj 

Hammadi og fortsatte nu sydpå på denne 

side, helt til byen Aswan. Ved 17-tiden 

passerede vi turistbyen Luxor, hvor vi fik 

fyldt op med benzin og vand. 
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Indtil nu havde Finn, og jeg kørt "Henry" 

hele tiden, men nu syntes vi, at Vagn 

skulle prøve at overtage rattet. Men det 

gik desværre ikke så godt. Ca. 30 km før 

byen Isna, kørte han ind i et æsel og væl-

tede araberen af. Desværre brækkede æs-

let det højre bagben, men araberen skete 

der ikke noget med. Det skal dog siges, at 

det var til dels hans egen skyld, så efter 

en lang parlamentering og lidt håndører 

var vi klar til at køre igen. 

 

Da vi kom til byen Isna, havde vi proble-

mer med at finde vejen til Aswan. Vi fik 

fat i nogle arabere, som vi - langt omlæn-

ge - fik gjort forståelig, hvad retning vi 

skulle. 

De fortalte os, at den vej kunne vi ikke 

køre om natten og slet ikke alene i en 

vogn, der var så mange overfald og ban-

ditter i det område, men de fortalte, om 

en anden vej bag om byen ud i ørkenen. 

Vi syntes, der var noget muggent ved det 

hele, så vi stoppede et stykke ude i ørke-

nen og blev enige om at sove i vognen, da 

det var umuligt at slå teltet op her, fordi 

der var for stenet og løst sand. Vi fandt 

så jagtgeværet og pistolen frem og gjorde 

dem skudklare i tilfælde, at der skulle 

ske et eller andet og nu gjorde de sidste 

øller fra Brandt godt, selv om de var var-

me. 

Det blev ikke så meget søvn, vi fik, selv 

om natten forløb roligt og vi var da no-

genlunde friske efter en kop kaffe og lidt 

mad. Vand til at vaske os i, var der ikke, 

det skulle vi spare på, vi vidste jo ikke, 

hvornår vi kunne fyldt op igen. 

 
23-03-1950: 30.263 km 

Blev så enige om at køre efter de hjul-

spor, vi kunne se i sandet, for de gik den 

rigtige vej sydover efter kompasset og at-

ter fulgte heldet os. Der var forholdsvis 

godt at køre, selvom der var nogle slem-

me bjergkæder, vi skulle over, men gamle 

"Henry" var en knag. Den gik som en 

drøm og trak utroligt godt. 

Ca. 50 km før byen Aswan lå der noget 

mærkeligt foran os i hjulsporet. 

Et helt nyt reservehjul med dæk til en 

lastvogn. Det var stort,  men vi fik det 

læsset på "Henry" og tog det med os, så-

dan noget er jo altid penge værd. 

 

I Aswan fortsatte vi til byen El-Shallal. 

Her skulle vi rapportere til politiet. De 

havde fået telegram fra Cairo. Vi måtte 

ikke køre herfra gennem ørkenen til Wa-

di Halfa, da der havde været for mange 

overfald i den sidste tid. Hvis vi ville vi-

dere, måtte vi sejle med Nilbåden. Billet-

terne på fjerde klasse kostede 7½ £. Det 

var lige, hvad vi havde tilbage i egyptiske 

penge. Men der var altså ingen vej uden 

om. Så vi måtte tage med båden, men den 

sejlede først næste dag kl. 9. 

 

Vi kørte så tilbage til Aswan, hvor vi fik 

lov til at slå teltet op på en sportsplads. 

Her traf vi en araber, én som vi kunne 

stole på. Han var frisk og hjalp os med at 

få solgt det reservehjul, vi havde fundet. 

Vi fik hele 2½ £ for det og det kom jo på 

et tørt sted. I klubhuset var der mulighed 

for at få et bad; så vi blev vasket og var 

som helt nye mennesker igen. 

Så efter en kop te og lidt mad krøb vi i 

soveposerne for at få en tiltrængt hvile. 

 
24-03-1950: 30.263 km 

Stod tidligt op fik lavet lidt mad og kaffe, 

og kørte derefter ned til El-Shallal, hvor 

vi efter en del problemer med de indfødte. 

Fik "Henry" ombord på Nilbåden. 

Vi havde også en masse problemer med 

tolderen, som ville undersøge vores baga-

ge og stemple vores papirer. Han sagde, 

at det var hans job og da han yderlige 

ville have 8  Piaster for at syne vognen, 

talte vi ikke længere pænt til ham. 

Men langt om længe fik vi dog det hele i 

orden og kom ombord, og kl. 11 fik de 

startet skuden og så gik det syd på igen. 

 

Der var fire pramme på slæb og vi fik én 
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for os selv sammen med "Henry", der var 

blevet helt flot igen. 

Sejlturen ned gennem Nilen gik gennem 

ørken, så det var trist at se på, men vi 

passerede dog nogle steder med flotte ud-

hugninger i klipperne af deres gamle 

konger, ellers var det kun sand og klip-

per. 

Vi lavede selv vores mad ombord og ved 

aftensmaden gled den sidste ende af spe-

gepølsen overbord i Nilen. 

Nu havde den også holdt længe og det var 

ved at være slut med maden, 

Ikke mere brød. Kun 6  stk. knækbrød til 

i morgen tidlig. 

Men vi håbede at få forsyninger i Wadi 

Halfa, så det gik nok. 

Det var ved at være sengetid, så vi rigge-

de nogle sække op så vi kunne sove ved 

siden af "Henry". 

Vagn ville dog hellere sove bag i vognen. 

 
25-03-1950: 30.263 km 

Vi stod op med solen og de sidste knæk-

brød gled ned med en kop te. 

Så gjorde vi klar til landgang. 

 

Kom til Wadi Halfa kl. 11, men det tog 

over en time at få "Henry" fra borde. 

Den skulle over nogle tynde brædder. Det 

var vi lidt betænkelige ved, men det gik 

dog uden uheld. 

 

Så var vi i Sudan. 
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Der var told- og paseftersyn igen. Det gik 

forholdsvis let. 

 

Men nu ville de have penge for vognen, 

fordi Sudan ikke var medlem af den in-

ternationale autounion. Vi plejede ellers 

at benytte den bog, vi havde fra de For-

enede Motorejere (FDM), men den gik 

altså ikke her. Så efter en del snakken 

frem og tilbage slap vi med at betale ½£ i 

told. Så var det også slut med de egypti-

ske penge. 

 

Ja, og vi var glade for det reservehjul, vi 

fandt og solgte i Aswan, foruden de penge 

var vi ikke kommet videre, da de overho-

vedet ikke ville modtage dollar her. 

 

Efter alt var i orden, kørte vi ud til en ba-

nanplantage, som vi havde fået adressen 

på af konsul Brandt i Cairo. 

Det var en af hans venner, som hed Char-

les. Her blev vi vel modtaget og efter par 

drinks blev vi inviteret på middagsmad 

og tilladelse til at slå teltet op i hans ha-

ve. 

Uden for huset lå der en masse bananer, 

men da han ikke selv gav os lov til at ta-

ge nogle af dem, gjorde vi det af os selv, 

men efter mørkets frembrud. Og det var 

ikke småting, der blev sat til livs. 

Det var en dejlig afveksling efter al den 

konserves, vi havde spist i den sidste tid. 

Inden vi gik til køjs, var vi oppe på et 

nærliggende hotel og fik et dejligt bad. 

Vi havde fået tilladelse af bestyreren, 

som vi havde truffet hos Charles og spist 

sammen med. 

 
26-03-1950: 30.327 km 

Vi tog den med ro, her til morgen, da vi 

ikke kan komme videre før mandag. Skal 

først rapportere til distrikts-kommis-

særen. Det er øverste politimyndighed og 

ham kan vi først træffe i aften. 
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Vi kørte så en tur ind til byen for at få 

fyldt op med benzin og proviant. 

Her mødte vi nogle engelske flyvere fra 

RAF. De vekslede nogle af vores dollars 

for os. 

Nogle af dem var lige kommet fra Eritrea 

og fortalte os, at der var borgerkrig for 

tiden og de frarådede os på det kraftigste 

at køre den vej, så det gav os noget at 

tænke over. 

 

Den ene af piloterne skulle flyve til Khar-

toum næste dag med sin maskine og bad 

os komme ind og hilse på ham, hvis vi nå-

ede så langt. 

De troede nemlig ikke, vi kunne køre 

gennem ørkenen med den gamle "Henry", 

og så uden firehjulstræk og de smalle 

dæk vi havde på. 

 

Om aftenen traf vi så distriks-komis-

særen og spurgte så om vi kunne køre li-

ge syd gennem Sudan i stedet for Eritrea 

og Abessinien. 

 

Ja, det var så et spørgsmål om tid, da 

regnen normalt startede først i næste 

måned. Så hvis vi skyndte os, havde vi en 

chance. 

Hvis vi ikke nåede frem til byen Juba i 

Syd-Sudan, inden regnen begyndte, kun-

ne vi godt pakke sammen og sige farvel 

til "Henry", for turen gennem Syd-Sudan, 

var komplet umulig i regntiden. Der er 

overhovedet ingen veje. 

Det er store sumpe uden bund, siger de. 

Der er kun nogle måneder om året, når 

sumpene er udtørret, man kan køre igen-

nem, bl.a. marts måned. Så vi var måske 

heldige igen. 

 

Han kunne ikke give os nogen tilladelse 

og hvis vi kørte, var det på egen ansvar. 

Han gav os derefter nogle gode råd til tu-

ren gennem den Nubiske ørken, men han 

tvivlede nu meget på om "Henry" kunde 

klare det. Han kendte den jo ikke så godt, 

som os. 

Vi fik så besked om at rapportere til di-

strikts-kommissæren i Abu Hamed, som 

lå 200 km fra Wadi Halfa, og han ville så 

telegrafere dertil, når vi startede. 

Og hvis vi ikke var kommet igennem in-

den for nogle dage, ville de søge efter os. 

Han ønskede os derefter held og lykke på 

turen. 

 

Vi blev enige om at tage chancen. Det 

ville spare os ca. 1000 km, hvis vi kom 

igennem. 

Nu kørte vi hjem til teltet. Så vi kunne få 

sovet på det. 

 
27-03-1950: 30.338 km 

Vi stod op kl. 7 og inden vi forlod Charles, 

fik vi en klase bananer med. 

Jeg tror, den mindste han kunne finde 

med til turen og så fik vi fyldt alt, hvad vi 

havde af kander og dunke op med vand. 

Charles fulgte os så ud i den retning, vi 

skulle køre. 

 

Vi havde fået oplyst, at vi, så vidt muligt, 

skulle følge jernbanen det meste ad ve-

jen. 

I begyndelsen gik det da også godt, da 

sandet var hårdt at køre på, men meget 

hullet og med store sten. 

Nu knækkede vores ørkenfilter af igen. 

Det kunne dog ikke monteres igen, da det 

var helt ødelagt. Jeg måtte så skære et 

hul og føre en slange ind i vognen og 

montere en sok over hullet, så måtte den 

virke som filter og det virkede også godt. 
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Efter de første 100 km begyndte sandet 

at virke som flyvesand. Meget løst. Og vi 

fandt hurtigt ud af, jo hurtigere vi kørte 

desto bedre. Men det var begrænset, hvor 

hurtigt vi kunne køre og så begyndte vi 

at køre fast. 

 

De første 10-15 gange kom vi dog rimeligt 

hurtig fri igen ved brug af vores tæpper 

og soveposer under hjulene. 

Men kl. 15 kørte vi fast for alvor. Vi star-

tede, som sædvanlig, med at grave fri og 

tæpper under hjulene. 

Men det eneste vi fik ud af det, var, at 

vognen gravede sig længere og længere 

ned. Og til sidst sad den fast helt ned til 

trinbrædderne og vi var efterhånden ved 

at miste modet. 

 

Det var yderlige begyndt at blæse op og 

sandet føg os om ørene. 

 

Nu var gode råd dyre. Så vi tømte vognen 

helt, gravede reservehjul og dunke ned 

under hjulene. 

 

Nu var vognen jo monteret med trådhjul, 

så vi bandt vore tørklæder og tov rundt 

om dækkene, og ganske langsomt kom 

"Henry"  fri og op på fast grund. 

Da var kl. også blevet 19 og det var blevet 

mørkt. Vi havde så været 4 timer om at 

tilbagelægge 10 meter. 

Så fik vi samlet al vores bagage sammen 

og læsset vognen. Reservehjul og dunke 

sat på plads og nu havde vi fået nok for i 

dag. 

Så vi slog teltet op, fik lavet noget mad og 

te og så var den dag gået med nogle af de 

oplevelser, ørkenen kunne byde på. 

Så til køjs, godt trætte og beskidte. 

 
28-03-1950: 30.566 km 

Stod tidligt op, så vi kunne nå at køre så 

meget, som muligt, inden det blev for 

varmt. Fik hurtigt lidt morgenmad og 

derefter af sted. 

Vi blev enige om at prøve at køre på jern-

banelegemet. Der var da fast grund. Det 

gik også helt fint det første stykke, selv 

om det bombede forfærdeligt fra sveller-

ne. 

 

Men så så vi, i det fjerne, et tog komme 

imod os og så måtte vi desværre vige ud i 

sandet igen og sad selvfølgelig fast med 

det samme. 

Vi havde en hel del arbejde med at kom-

me fri, men nu havde vi efterhånden lært 

at komme fri på den rigtige måde, så det 

gik forholdsvis hurtigt denne gang, 

Vi prøvede så at køre et stykke ude i san-

det, men da vi havde siddet fast endnu et 

par gange, fik vi "Henry" op skinnerne 

igen og her fortsatte vi så til byen Abu 

Hamed. 

Inden denne by passerede vi en slags sta-

tion, hvor lokomotiverne kunde få vand 

på. 

 

Her blev vi stoppet af stationsforstande-

ren, som var meget forarget over, at vi 

kørte på hans skinner - og så i en bil. Det 

havde han dog aldrig set før, så vi blev 

jaget ned af skinnerne og kørte selvfølge-

lig fast igen, et par gange. 

 

Da vi var kommet et stykke væk fra ham, 

kørte vi atter op på jernbanen og fortsat-

te til Abu Hamed, hvor vi var kl. 14. 

 

Her rapporterede vi til distrikts-kommis-

særen og fyldte op med vand og benzin.  

Byen ? Hvis man kan kalde den en by, 

bestod kun af nogle få lerklinede hytter. 

 

Da der et par dage før havde raset en 

sandstorm, var alt, hvad der var gader, 

fuldstændig føget til med sand og var 

umulige at køre i. 

Vi benyttede, som følge deraf, stadig 

skinnerne, men fik et farligt vrøvl i byen, 

da politiet forklarede os, at skinnerne var 

for tog og ikke biler, men "det vidste vi jo 

ikke" ! 

Vi kom dog af sted igen og fik besked om 
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at rapportere i byen Atbara, som var næ-

ste store by syd for Abu Hamed. 

Så fortsatte vi igen på skinnerne en ca. 

40 km. 

Men så var det ikke til at køre mere, for 

der var gravet render med ca. 2 meters 

mellemrum, for at vandet kunde løbe fra 

skinnerne, hvis det engang skulde begyn-

de at regne. 

Så vi måtte altså ud i det løse sand igen. 

Det blev en hård tur for "Henry" og han 

fik det også med varme nogle gange, så 

dampen stod ud af køleren. 

 

Kl. 20 kørte vi fast for sidste gang i dag. 

For her blev vi enige om at lade den stå 

til i morgen, for den stod godt fast, hvor 

den stod. Nu var vi også helt ødelagt af 

sol og varme. Det havde været en hård 

tur i dag, så vi fik hurtigt lavet lidt mad 

og en kop te. Derefter i poserne med et 

godt lag sved og støv på kroppen. 

 

29-03-1950: 30.775 km 

Stod op kl. 5. 

Vi havde jo et godt stykke arbejde foran 

os med at få "Henry" op af hullet. Men 

det gik nu forholdsvis hurtigt, for nu var 

vi friske og udhvilede. 

Derefter fik vi morgenmad med kaffe, og 

så af sted til næste gang vi sad fast. 

 

Omkring middagstid var ørkenen ved at 

blive bedre at køre i. 

Nu var grunden blevet fastere og mere 

stenet, så det gik godt fremad. 

Men nu var vi ved at løbe tør for vand, for 

"Henry" havde kogt et par gange i den 

stærke varme og det tunge sand, havde 

taget hårdt på vores drikkevand. 

Men hvis vi havde kørt i den rigtige ret-

ning, skulde vi støde op til Nilen et styk-

ke fremme. 

Vi havde jo ikke jernbanen at rette os ef-

ter mere, så vi kørte efter kompas og det 

stolede vi, som sagt, ikke rigtig på. 
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Når vi skulde aflæse kompasset, måtte vi 

gå ca. 10 meter frem foran vognen, for 

den gav nemlig magnetiske forstyrrelser, 

så nålen svingede i alle retninger. 

 

Men heldet fulgte os igen. 

Vi kom til Nilen og så var der vand nok. 

 

Sagen var klar og vi skulde nu bare følge 

vejen til Atbara. 

Vejen her var nogenlunde, men meget 

stenet og hullet. 

Den gik gennem store bjerge og pas, men 

vi var dog færdige med at sidde fast i 

sand og det var vi ikke kede af. 

 

Vi kom til Atbara kl. 18 og kørte straks 

til distrikts-kommissæren, hvor vi skulde 

rapportere. 

Her blev vi vel modtaget og fik lov at slå 

lejr på hans græsplæne. Vi fik ligeledes 

brød-sukker-æg-smør til aftensmaden. 

Han sagde blandt andet til os, at hvis det 

ikke var fordi, vi var her, ville han ikke 

have troet, at den tur vi havde kørt, kun-

de lade sig gøre i en vogn som gamle 

"Henry". 

Men han var jo også englænder ! 

Vi fik vasket det værste sved og sand af 

kroppen i Nilen, men fik besked om at 

være forsigtige, da der var krokodiller i 

floden. 

Men vi så dog ingen og så krøb vi i poser-

ne. Nu håbede vi, at vi var færdige med 

at se sand.  

30-03-1950: 30.979 km 

Kom ud af poserne kl. 7. 

Fik lavet noget mad og derefter sagt far-

vel og tak til distrikts-kommissæren. 

Vi skulde rapportere næste gang i byen 

Shendi, ca. 5 km fra Atbara, havde vi fået 

at vide. 

Der lå en cementfabrik, hvor der arbejde 

to danske ingeniører og dem kørte vi så 

ind og besøgte. 

Her blev vi modtaget med åbne arme; det 

var jo ikke hver dag, de fik besøg af  

landsmænd. 

Vi var rundt og se hele fabrikken og fik 

ligeledes skiftet olie på Henry til den bil-

lige pris på deres værksted. 

Der var forfærdelig støvet på fabrikken, 

så efter rundturen fik vi et dejligt bad. 

Derefter fik vi mad med dejlige kolde øl-

ler til og efter en lang sludder startede vi 

atter mod Shendi. 

Vejen var sådan nogenlunde, men med 

mange skarpe sten, så vi måtte køre for-

sigtigt for at spare på dækkene. 

Vi kom til Shendi ved mørkets frembrud 

og rapporterede til distrikts-kommis-

særen. Efter et par store whisky, som 

han trakterede os med, fik vi lov at sove i 

hans havehus, hvor vi lavede os lidt mad 

og kaffe, inden vi gik til ro i rigtige senge 

til en forandring. 

 
31-03-1950: 31.123  km 

Stod op kl. 7. Dejligt udhvilet af en god 

søvn i en god seng og så fik vi den herlig-

ste morgenmad, vi længe har fået, af di-

strikts-kommissæren, som ligeledes viste 

os rundt i sit hus og sin have. Det var et 

dejligt sted, han havde, lige ned til Nilen, 

men han var en meget ensom mand her-

ude blandt alle de indfødte. Han var den 

eneste europæer her i byen. 

 

Kl. 10 startede vi så mod Khartoum, hvor-

til vi ankom kl. 16 efter en hård tur på en  

meget dårlig vej gennem høje bjerge og 

sandbanker. 

Men "Henry" går stadig som en drøm. 
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Vi havde fået at vide, at der var en en-

gelsk lejr i byen og den fandt vi hurtigt. 

Så vi kørte ind og spurgte, om vi kunde 

blive der natten over. 

Det var der ikke noget i vejen for. 

Derefter gik vi i gang med at spænde vog-

nen efter, over det hele. 

Det var hårdt tiltrængt efter den hårde 

tur. Vi nåede lige at blive færdige inden 

det blev mørkt. 

Så fik vi aftensmad i lejren og en kok 

skaffede os en hel del konserves. 

Vi var næsten også helt udkørt for dét. 

Og ligeledes 40 liter benzin - af den billi-

ge, samt brød og vand. Så nu var vi fyldt 

helt op igen. 

Der var et hospital i lejren og derfra fik vi 

en flaske kininpiller mod malaria, for syd 

for Khartoum er et af de værste distrikter 

med malaria, så det er meget nødvendigt 

at tage disse piller her. 

Vi fik herefter anvist en seng hver og ef-

ter et bad var det blevet sengetid. 

01-04-1950:  31.310  km 

Stod op til soldatertid og fik morgenmad i 

lejren. Så farvel til alle de flinke fyre, vi  

havde mødt i lejren. 

Så gik turen atter sydpå. 

Inden vi forlod Khartoum, var vi dog lige 

inde og hilse på den pilot, vi mødte i Wa-

di Halfa. Han var meget forbavset over, 

vi havde klaret turen og klokken blev så 

over 11, inden vi kom ud af byen. 

Vejen var stadig lige dårlig, men vi kom 

dog fremad, og nu var landet blevet lidt 

mere bevokset. Mange små byer og det 

var sommetider vanskeligt at finde ud af 

dem i den rigtige retning. 

 

Hen på eftermiddagen begyndte dynamo-

lejet i "Henry" at varme. 

Først prøvede vi at smøre den. Men det 

holdt ikke ret længe og et stykke længere 

fremme brændte den helt sammen. 

Vi måtte nu skille dynamoen ad. 

Vi kikkede vore reservedele igennem, 
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men der var ikke noget, der passede, så 

nu var gode råd dyre. 

 

Vi blev enige om at lave lidt mad og kaffe 

og så sove på det. 

 

Jeg lå og tænkte på, da jeg lavede vognen 

klar til turen i Danmark, jeg var i tvivl 

om, jeg skulle skifte svinghjulslejet og det 

gjorde jeg. 

Det gamle leje smed jeg ind bag i vognen. 

Det må være faldet ned bag bagsædet, så 

vi fik sæderne ud og der lå lejet, fyldt 

med sand. 

Vi fik det renset og smurt, og tænk, det 

passede lige til vores dynamo, hvor heldig 

kan man være. 

Jeg fik den hurtigt samlet og monteret. 

 

Blev så enige om at køre natten igennem: 

Vi skulde jo nå Juba inden regnen be-

gyndte. 

 

Ved ti-tiden kørte vi forkert lige efter en 

lille by og havnede i en delvis udtørret 

sump, hvor vi sad godt fast. 

Efter hårdt arbejde kom vi dog fri og måt-

te tilbage til den by, vi kom fra. 

Her fik vi fat i en indfødt, som kunne for-

stå en smule engelsk. 

 

Han skulle også til byen Kusti, fortalte 

han os, så vi tog ham med, for han kunne 

måske vise os den rigtige vej. 

 

Og jeg kan stadig ikke forstå, hvordan de 

bærer sig ad, for der var overhovedet in-

gen vej og bælgmørkt. Men han kunne 

fortælle os, i hvad retning vi skulde køre. 

 

Kom til Kusti uden videre vrøvl kl. ca. 24 

og her ville vi så sætte vores vejviser af, 

han lugtede jo ikke just af parfume. 

Men da han forstod, at vi skulle videre til 

Malakal, sagde han, at det skulde han 

også, så vi beholdt ham i vognen, da han 

kunne være os til stor hjælp med at finde 

vejen. 

Kl. 1.30 fik vi vores første punktering på 

turen. Der gik et par torne igennem dæk-

ket på det højre baghjul. 

Vi fik det hurtigt skiftet og samtidig lave-

de vi os en kop stærk kaffe for at holde os 

vågne og det trængte vi faktisk til. 

 

Finn og Vagn var meget trætte og søvni-

ge, så jeg fortsatte med køre hele natten, 

medens de forsøgte at tage sig en lur. 

Det kunde dog ikke blive til så meget 

med alle de krumspring "Henry" gjorde. 

I nattens løb kom vi til det, man rigtig 

forstår ved Afrika. 

Vejen blev efterhånden også nogenlunde, 

nærmest en blød jordvej. 

Den gik gennem et skovbevokset land-

skab og en savanne, så vi så også mange 

vilde dyr springe over vejen - og for en 

sikkerhedsskyld havde vi vores våben 

fremme. 

 
02-04-1950 

Da solen stod op stoppede vi og lavede os 

noget morgenmad. Det strammede lidt 

op. Vi fik også lidt vand i hovedet. 

 

Medens vi holdt rast her, kom en gammel 

neger med sin kone forbi. De fik en dåse 

sardiner og lidt brød, da vi kunne forstå, 

at de var sultne. 

 

Ligeledes fik han et gammelt sæt under-

tøj med lange ben. Det blev han meget 

glad for og han trak det på med det sam-

me. Det var et herligt syn, at se ham tra-
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ske af sted i underbukser og sit lange 

spyd. 

 

Derefter fortsatte vi igen og et stykke 

længere fremme på vejen ville Finn prøve 

sit jagtgevær. Han skød fire perlehøns i 

et skud under kørselen. Fint skud. 

Men vi turde ikke tage dem med og vi 

havde heller ikke tid til at stege dem, så 

vi lagde dem på vejen, så forbigående 

kunne få fornøjelse af dem. 

 

Nu kørte vi i en rigtig skov, hvor vi så bå-

de aber, antiloper og strudse og mange 

skønne og mærkelige fugle. 

 

Op af formiddagen så vi også en flok gi-

raffer; det var et flot syn. 

Ved middagstid kom vi ud af skoven og 

ind i de såkaldte tørlagte sumpe og nu 

var det sket med den gode vej. 

Vi kom ind i noget af det værste, vi længe 

havde kørt på. Jorden var fuldstændig 

sprængt af tørke, så det var ikke andet 

end store revner på ca. 10-15 cm bredde. 

Det kunde hverken "Henry" eller vi lide. 

Vi hoppede fra den ene revne til den an-

den. Og når hjulene kom ned i en revne 

rev den rattet ud af hænderne på os. 

"Henry" blev sat på en hård prøve og far-

ten blev sat ned til ca. 10 km/timen, for 

ellers kunde vi ikke sidde i den. 

Ved to-tiden så vi røg i det fjerne. Det var 

en teltlejr. Her traf vi en englænder, helt 

alene med nogle indfødte. De borede efter 

vand og olie. Det var en flink fyr. Noget 

overrasket over at se os her ude i det øde. 

 

Vi fik da også nogle lunkne øller til at 

slukke den værste tørst med, for det var 

forfærdeligt varmt. Jeg tror den varmeste 

dag indtil nu. Inden vi forlod ham, for-

ærede han os 60 liter benzin, og vi fik li-

geledes fyldt op med vand. 

Men det smagte forfærdeligt, da der hav-

de været benzin i den beholder, han hav-

de haft vandet i. Men det fandt vi først 

ud af senere. 

 

Vi fortsatte så på den skrappe vej og var 

efterhånden helt ødelagt af varmen og 

"hopperiet", samt af det benzin-vand, vi 

lige havde fået. Men vi drak det dog alli-

gevel, da vi led af en forfærdelig tørst. 



46 

Torben Olsen  Slow-Boat to Kenya 

 

Ved 18- tiden begyndte vejen så at blive 

bedre igen. "Heldigvis, for ellers tror jeg, 

vi var blevet tosset!" 

 

Inden vi nåede Malakal passerede vi en 

negerlandsby, hvor vi så krigsdans. Det 

var et herligt syn. De indfødte her i Su-

dan har ingen tøj på, kun nogle farvede 

ringe hist og her og endelig ikke at for-

glemme deres flotte spyd. Der var mange 

flotte imellem, langbenede og næsten to 

meter høje  og det var sjovt at se, hvor de 

gik op dansen med liv og sjæl. 

 

Kom til Malakal kl. ca. 20 og kørte til di-

strikts-kommissæren. Han var en ny her 

på stedet, så han bad os komme igen næ-

ste morgen, så skulde vi møde hans chef, 

og så skulde vi få besked, om vi kunde 

fortsætte sydpå. 

Han vilde telegrafere og forhøre sig om 

regnen var startet. Var regnen begyndt, 

kunde vi altså ikke komme længere i 

vogn, så det var nogle lyse udsigter til i 

morgen. Men vi håbede jo på det bedste. 

 

Nu var vi det, man kalder trætte og snav-

sede. Så vi blev enige om, at køre op på et 

hotel, som lå ved flyvepladsen. 

 

Forresten det eneste i byen og vi mente 

nok, at den økonomiske side af sagen, 

kunde tillade denne flothed. 

Og som sagt så gjort. Vi fik noget godt at 

spise og et dejligt bad. Derefter nogle dej-

lige bløde senge og vi sov som en sten, li-

ge så snart vi havde lagt os. 

 

Vores vejviser havde vi dog forinden sat 

af i byen og han fik noget gammelt tøj, 

som betaling for sin hjælp. 

 

Han vilde dog gerne med længere sydpå, 

men nu havde vi fået nok af ham. 

Hvad han havde tænkt sig at lave i Mala-

kal. Det kunde jeg godt lide at vide, men 

det blev vi ikke klar over og det blev jo 

også hans egen sag. 

 
03-04-1950: 32.183 km 

Vi var ikke så friske til at stå op i dag.                                                                           

Men vi skulde jo rapportere til distrikts-

kommissæren kl. 8.30, så der blev ikke 

noget med at ligge længe. 

Fik dejlig morgenmad på hotellet og fik 

ligeledes fyldt op med frisk vand. Og det 

var godt at få noget ordentligt vand igen. 

 

Da vi kom op til distrikts-kommissærens 

chef og spurgte han om, hvem der havde 

givet os  tilladelsen til at køre gennem 

Syd-Sudan, da det var et lukket område 

og al kørsel var forbudt uden særlig tilla-

delse. 

Men den havde vi jo ikke. Vi havde kun 

tilladelse til at køre til Khartoum og der-

fra til Eritrea. 

Fra start af turen var det jo meningen, vi 

skulde være kørt over Abessinien, men 

da der var oprør i landet, havde vi jo kørt 

direkte syd gennem Sudan og vi var ikke 

blevet gjort opmærksom på, at det var 

lukket område og ingen havde stoppet os 

før. 

 

Vi viste ham nu skrivelse vi havde fået af 

ambassadør Guldberg i Cairo. 

 

Jeg ved ikke om han kunne læse den, den 

var jo skrevet på arabisk. 

 

Han var nu meget flink og sagde, at når 

vi nu var kommet så langt, måtte vi nok 
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hellere fortsætte til Juba. Men han sag-

de, at vi måtte sætte farten op, da de ven-

tede regnen, når som helst, og han var 

ikke interesseret i, at skulle ud i sumpe-

ne og lede efter os, hvis vi sad fast. 

 

Vi skulde så rapportere i en lille by   

midtvejs mellem Malakal og Juba og her 

skulde der være en felttelefon, som vi 

skulde benytte og ringe til en anden lille 

by, Bor, som ligger ca. 200  km før Juba 

og sige vi var på vej og fortælle dem, hvad 

tid vi ca. vilde ankomme. Det var, hvis 

regnen begyndte. Og hvis vi havde pro-

blemer, så kunde de nemmere finde os. 

Det stykke, der skulde eftersøges, var 

blevet mindre. 

 

Efter at have fået fyldt op med vand og 

benzin, startede vi så fra Malakal, ved et-

tiden middag. 

 

Efter ca. 30 km fra byen kom vi til en lille 

flod, hvor vi blev fragtet over med en lille 

flåde, som blev trukket over af nogle ind-

fødte. Det var en fin overfart og betalin-

gen var noget brød og så fik vi taget et 

billede af dem. 

Så kørte vi sydpå igen og det var en no-

genlunde vej. Den bestod af to dybe hjul-

spor, men ellers rigtig god. 

 

Efter 50 km, kom vi til et sted hvor vejen 

delte sig i to. Da vi ikke var klar over, 

hvilken der var den rigtige, kørte vi så ad 

den, der så bedst ud og det var selvfølge-

lig den forkerte. Efter ca. 100 km kom vi 

nemlig til en flod og efter kortet, var der 

ingen flod, så vi blev klar over, der var 

noget galt og måtte vende om. Det blev 

en sur tur, at køre de ca. 100 km tilbage 

til skillevejen. 

 

Kl. 18 var vi tilbage efter 200 km fejlkør-

sel. Nu skulde vi skynde os. Vejret så ef-

terhånden ud til regn og vi kunde se, det 

lynede længere sydpå. 

 

Vi stoppede og fik lavet os noget mad og 

så blev vi enige om, at vi nok hellere måt-

te køre hele natten. Så vi kunde få det 

stykke vej til Juba overstået. 

Så fik "Henry" fik lov at bestille noget. 

Vejen var meget dårlig, så vi fik nogle or-

dentlige hoppeture. 

 

Kl. ca. 1.30 kom vi til den lille neger-

landsby, hvorfra vi skulde telefonere. Vi 

fandt, langt om længe telefonen i en hyt-

te, men kunne ikke få forbindelse på det 

sene tidspunkt. Der var ikke andet at gø-

re end at fortsætte. 

Nu var himlen blevet kulsort og det lyne-

de ustandseligt, men regnen udeblev hel-

digvis, foreløbig! 

Det var spændende, om vi nåede igen-

nem. Det var ellers en interessant tur her 

gennem sumpene. 

Nogle steder var der tæt skov, rigtig 

jungle at se på, men helt udtørret, så det 

var noget spøgelsesagtigt i lyset fra vog-

nen. 

 

Kl. 4 stoppede vi og lavede os en kop kaf-

fe, så vi kunde holde os vågne. 

Vi så mange øjne lyse ude fra mørket og 

der var både leoparder og andre vilde dyr 

her omkring, så vi havde vores våben 

skudklare. 
 
04-04-1950 

Vi ankom til byen Bor  kl. 20.00 og rap-

porterede til distrikts-kommissæren. Han 

sagde, at vi hellere måtte se at komme af 
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sted med det samme, da de ventede reg-

nen, hvad øjeblik det skulde være og det  

kunde vi jo også selv se. 

 

Så vi fik fyldt  op med vand og benzin og 

så af sted igen. Kl. 22 holdt vi dog rast og 

fik lavet os lidt mad og kaffe. 

Derefter fortsatte vi på en meget dårlig 

vej, trætte og søvnige. 

 

Men nu var der kun 160 km tilbage til 

Juba og det var en god trøst. 

 

Himlen så stadig mørk og truende ud og 

ved to-tiden begyndte det så småt at reg-

ne. Men det blev heldigvis ikke rigtig til 

noget. Det tog kun det værste støv af ve-

jen. 

 

Kl. 2 om natten kom vi til en flod og på 

den anden side lå byen Juba. 

Vi blev færget over af en rigtig motorfær-

ge og på vejen over, så vi for første gang 

flere flodheste. 

På vejen fra byen Bor havde vi set store 

flokke af giraffer. Flodhestene var et flot 

syn. 

 

Da vi kom af færgen, fik vi en indfødt po-

litimand med. Han skulde følge os op til 

tolden, da byen Juba var nær ved græn-

sebyen til Uganda. 

Det var en flink toldbetjent. Han var me-

re interesseret i vores tur end i vores ba-

gage, så det fik vi hurtigt overstået. 

Men vi skulle rapporteres til ham igen, 

inden vi kørte fra byen. Der skulle nogle 

papirer på vognen for at få tilladelse til 

køre gennem Uganda. 

 

Så nu havde vi endelig god tid igen. 

 

Vi kørte så ind til byen og fandt det ene-

ste hotel, som hørte til flyvepladsen. 

Nu skulle vi have det rart med et dejligt 

bad og en god seng. Vi tillod os også den 

flothed, at spise en dejlig dinner til aften.  

Og så var det på tide, at komme til at lig-

ge ned og vi nød det. 

 

Nu kunne det regne, lige så meget det 

ville i Sudan, for vores skyld. 

Syd for Juba, for der er nogenlunde veje, 

som er farbare hele året rundt. 

Det blev vi fortalt næste dag, da regnen 

rigtigt var begyndt nord for Juba. 

Så vi var glade for, at vi nåede igennem. 

 
05-04-1950: 33.030 km 

Vi stod først op kl. 9 efter en dejlig søvn. 

Spiste morgenmad på hotellet og her traf 

vi en flink englænder. 

Han var chef på Sudan Railways' værk-

sted og han tilbød os at stå på hans værk-

sted for at gå gamle "Henry" set efter i 

sømmene. Den blev ligeledes smurt og fik 

skiftet fedtet i forhjulslejerne. 

Da dét, der var i2, var for tyndt hernede i 

varmen, vi fik også vulkaniseret den 

slange, som var punkteret. 

 

Kl. 14 var vi færdige og kørte til distrikts-
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kommissæren, for at få ordnet vores papi-

rer og pas til gennemrejse i Uganda. 

Det var også en flink mand og vi fik sa-

gen i orden uden videre vrøvl. 

 

Så gik turen til tolderen, hvor vi fik nogle 

papirer med for vognen, som skulde afle-

veres ved grænsen. 

Inden vi startede fra Juba, var vi tilbage 

på hotellet og spiste middagsmad. 

 

Her traf vi englænderen igen og han 

vekslede vores sidste dollars om til østaf-

rikanske pund og vi fik dem tilmed godt 

betalt. 

Derefter fik vi fyldt op med vand og ben-

zin og så gik turen tilbage over floden 

med færgen. 

 

Men nu kørte vi sydpå mod Uganda og kl. 

var da blevet fire. 

Vejen var forholdsvis god. Det var en 

hård jordvej og der var flere steder, den 

var ligesom et vaskebræt og så rystede 

det godt i den gamle "Henry". 

 

Da det var blevet mørkt, så vi i det fjerne 

mod syd på et mægtigt ildskær, men der 

gik et par timer, inden vi kom så nær, at 

vi kunde se, hvad det var. Det var en stor 

steppebrand, et meget flot syn her om 

natten, men det hindrede os dog ikke i at 

komme videre. 

 

I løbet af natten så vi flere leoparder, tro-

ede vi, og andre dyr springe over vejen 

foran os i lyset af vognens lygter. 

 

Kl. 23  kom vi til grænsebyen Nimule, og 

vi blev enige om at overnatte her. 

Vi fik vækket vagten og fik tilladelse til 

at blive her. 

De tilbød os først en af deres hytter, men 

vi syntes, der var for meget kryb på gul-

vet, så vi slog vores telt op og fik lavet 

lidt mad og te. 

Derefter krøb vi i poserne og fik lukket 

øjnene. 

06-04-1950: 33.235 km 

Vi blev vækket allerede kl. 6 af negerko-

nernes sang. Men vi lå dog og lurede en 

times tid til. Derefter stod vi op; blev va-

sket og fik lavet noget mad og te; den 

stod stadig på konserves ! 

 

Inden vi tog af sted fra grænsestationen, 

vilde vi have et par billeder af vagten og 

deres koner. 

Det var de også meget interesseret i, men 

de vilde først smuksere sig lidt. 

De løb ind i hytterne og lidt efter kom de 

ud igen. 

Men nu var det hele ødelagt, for pigerne 

havde nemlig taget kjoler på og så var 

der jo ikke noget ved dem. 

Vi tog dog et par billeder alligevel, men 

de så nu bedst ud med deres lændeklæ-

der på. 

 

Kl. 8 kom vi af sted og vejene var ret go-

de. 

Op på formiddagen trak det op til regn 

igen og vi fik da også et par gode skyller. 

 

Kl. 12 kom vi til byen Gulu, hvor vi skul-

de rapportere til distrikts-kommissæren, 

for at få ordnet resten af vores papirer. 

Vi kom lige i middagspausen, så vi måtte 

vente til kl. 14. 

Vi benyttede så tiden til at få fyldt op 

med benzin og fik også lavet lidt mad. 

Da distrikts-kommissæren kom tilbage, 

fik vi så  ordnet vores pas og papirer og 

fik forklaret os den bedste og nærmeste 

vej til Kenya. 

 

Så var vi på vej igen, på forholdsvis gode 

veje, gennem det grønne og frugtbare 

Uganda. 

 

Ved 18-tiden blev vi enige om at holde for 

i dag og fik slået teltet op i en fart. Da det 

så småt var begyndt at regne og det lyne-

de og tordnede også uafbrudt. 

Vi nåede det dog og så fik vi lavet noget 

mad og te i teltet. 
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Inden vi gik til ro, opdagede vi en stor 

flok myrer, som var på vandring og havde 

retning lige mod teltet. Så vi måtte ofre 

lidt af vores benzin og petroleum for at 

stoppe dem. Det hjalp også fint, især da 

vi stak ild til det. Så fik de det lidt for 

varmt ! 

Så var der ikke andet at foretage sig den 

aften, end at gå til ro. 

07-04-1950: 33.475 km 

Stod op kl. 7. 

Da vi kikkede ud, så vi en flok indfødte 

stående uden for, og de var meget inte-

resseret i den "tikken", de kunde høre fra 

det elektriske hegn. 

 

Men de blev dog hurtig klar over, det var 

noget de skulde holde sig fra. 
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Vi fik lavet lidt morgenmad og kaffe, og 

kl. 8.30 var vi klar til at køre igen. 

 

Var blevet enige om, at tage den med ro 

nu, da vi ellers vilde komme til Nairobi  

l.ste Påskedag. 

Men det var vi ikke interesseret i, da der 

jo ville være lukket overalt. 

 

Ved 12-tiden holdt vi rast uden at oplevet 

noget særligt. Også her kom der hurtigt 

en interesseret flok indfødte, for at se 

hvad vi foretog os. 

 

Efter et godt måltid fortsatte vi igen. Ve-

jene var stadig gode. Nogle steder var der 

dog en overflade, som mindede om et va-

skebræt. 

Vi fik et par skyller i løbet af dagen, men 

det blev heldigvis ikke til så meget. 

 

I byen Tororo, fik vi fyldt op med benzin. 

Det skulde så være sidste gang inden Na-

irobi. 

Nu var der heller ikke mange penge til-

bage i kassen. 

Vi havde en mærkelig og sjov oplevelse. 

Nogle vilde hunde - der var mindst 10 

stk. -  angreb os. 

De forsøgte at bide i hjulene. Så nu fik 

Vagn travlt med sin slangebøsse og gaspi-

stol. 

Han fik nogle fine træffere. 

Det var sjovt, at når han fik en træffer, 

bremsede hundene op og sad og gned øj-

nene med poterne. De tog jo ikke skade af 

det, men det sved et stykke tid. 

 

Ca. 20 km fra Tororo slog vi teltet op for 

natten, efter at vi havde fundet et for-

holdsvis tørt sted. 

Vi lavede derefter noget mad og kaffe. 

Ja, så var det blevet mørkt og snart sen-

getid. 

Vi sad og nød den dejlige afrikanske nat 

med alle dens lyde. Nu manglede vi kun 

ca. 50 km til grænsen, og så var vi i Ke-

nya - og "Henry" gik stadig som en drøm. 

08-04-1950: 33.764 km 

Vi kom ud af poserne kl. 8. 

I dag bestod morgenmaden hovedsaligt af 

bananer, som vi havde købt grønne dagen 

i forvejen og nu var de lige, som de skulle 

være. 

 

Kl. 9 startede vi så på det sidste stykke 

til Kenya. 

 

Vi passerede grænsen kl. 10.15. 

Her var der kun en bom over vejen og 

vagten skulde bare have nummeret på 

vognen og så var vi altså i Kenya. 

 

Ved 13-tiden holdt vi rast ved en by der 

hed Kakamega og fik noget mad. 

Derefter gik turen videre mod Kisum. 

 

Inden denne by skulde vi passere Ækva-

tor og have vores dåb. 

Men det blev altså ikke denne gang vi fik 

dåben. For når jeg skal være ganske ær-

lig, kunde vi ikke finde Ækvator. 

Den var jo ikke afmærket på vejen. Men 

efter vores udregning, skulde vi have pas-

seret den ved 14-tiden. 

 

Ved 15-tiden kom vi til Victoriasøen og 

det var et flot syn. Vi kom oppe fra høj-

landet og kunde se langt ud over søen. 

Nede i dalen ved bredden af søen lå byen 

Kisum. 

 

Vi sludrede lidt frem og tilbage, om vi 

skulde blive her, men blev dog enige om 

at fortsætte. 

Også da der var så mange moskitoer her. 

 

Ved 18-tiden, da det var ved at blive 

mørkt, fandt vi så en god plads, hvor vi 

kunde slå teltet op for natten. Vi måtte 

dog grave render uden om det, da der 

kom nogle kraftige regnskyl, ind i mel-

lem. 

Teltet var nogenlunde regntæt, det blev 

bare lidt fugtigt inden for på undersiden. 

Det var ellers et flot vejr at se på. Det ene 
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lynnedslag efter det andet, så himlen var 

helt oplyst. 

 
09-04-1950: 34.002 km 

Kl. 7 stod vi op. Fik lavet lidt morgenmad 

og te til en forandring. For nu var kaffen 

sluppet op. 

Derefter fik vi pakket vores grej sammen. 

Nu var der kun 300 km til Nairobi. Så vi 

havde god tid til det sidste stykke vej, det 

må gerne tage 2 dage på grund af hellig-

dagene. 

Vejen gik opad og "Henry" måtte slæbe 

bravt her i bjergene. 
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Her var meget smukt heroppe, men vejen 

var ikke videre god, men det var vi jo hel-

ler ikke forvænt med. 

 

Lidt før middagstid holdt vi rast for at 

nyde naturen. 

 

Nu kørte vi jo som turister. God tid til at 

nyde de smukke omgivelser. 

 

Da vi holdt passerede en bil os. Der var 

tre damer i den; de vinkede til os og de 

stoppede et stykke længere fremme. 

En ung pige steg ud og kom hen til os og 

tiltalte os på dansk. 

Hun havde set vognen var fra Danmark 

og da hun selv var dansker, ville hun ger-

ne have en sludder med os. 

Hun hed Else Petersen og boede hos sin 

broder Erik, som bestyrede en farm ca. 8 

km fra, hvor vi holdt. 

Hun inviterede os med hjem og vi fulgte 

efter op til farmen. 

Her hilste vi på Erik. Og det viste sig, at 

han også havde været i den engelske hær 

på samme tid som os. 

Vi  fik middagsmad med dejlige kolde øl-

ler og de bad os blive til næste dag, hvil-

ket vi ikke sagde nej til. 

Vi havde en dejlig dag, hvor vi var rundt 

og se på farmen. 

Den lå ca. 9000 fod oppe, så luften var 

meget tynd, men dejlig frisk. 

Det blev sent inden vi kom i seng og det 

var dejlig bløde senge, vi fik at sove i. No-

get bedre end den hårde og fugtige jord. 

 
10-04-1950: 34.078 km 

Vi sov til kl. 9,  hvorefter vi fik dejlig 

morgenmad. 

Så var vi ude at se på malkningen af kø-

erne. 

 

Kl. 11 sagde vi farvel og mange tak for en 

god behandling. 

 

På vejen mod Nairobi, passerede vi Soda-

søen ved Nakuru, og herfra fik vi en god 

asfaltvej, så "Henry" fik lov at strække 

lidt ud. 

Lidt længere fremme passerede vi 

"Flamingosøerne". Det var et flot syn. 

Vejen gik højt oppe i bjergene og søerne 

lå nede i dalen. Helt røde af flamingoer-

ne. 

Ca. 25 km før Nairobi blev vi stoppet af 

en østriger. Da han så vognen og blev 

klar over, hvor vi kom fra, ville han me-

get gerne høre om vores tur og få nogle 

gode råd. Hans store ønske var at køre 

samme vej, bare modsatte vej. 

 

Han hjalp os med vejen til Nairobi, hvor-

til vi ankom kl. 16.30. 

 

Men det var jo helligdag, i dag, så der var 

lukket overalt. 

 

Vi ville gerne have talt med konsul Bey-

er, men der var ingen som vidste, hvor 

han boede privat. 

Efter et par timers søgen, opgav vi så. 

 

Østrigeren inviterede os derefter ind på 

sit hotel, hvor han gav aftensmad med 

diverse drinks. Det var dejligt, da vi kun 

havde 10 shilling tilbage. 

Der var ikke penge til hotel, så vi måtte 

køre ud af byen igen og finde en plads og 

slå teltet op. 

Og som sagt så gjort. Og her krøb vi så i 

poserne efter vores første aften i Nairobi. 

Kl. var efterhånden blevet 24. 
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På en måde var det dejligt at vågne op og 

vide, at nu var turen slut og vi var nået 

vores mål. 

 

Fik lavet os lidt mad inden vi pakkede 

sammen. Det regnede og var et rigtigt 

surt vejr, men vi skulle ind til byen, hvor 

vi hurtigt fandt konsul Beyers kontor og 

fik en sludder med ham. Han bad os kom-

me tilbage, når vi havde været henne og 

talt med vores nye arbejdsgiver, Mac-

Gregor, som havde kontor og værksted 

næsten lige ved siden af. 

 

Hos firmaet Mac-Gregor blev vi vel mod-

taget, selvom Finn og jeg nærmest ligne-

de nogle værre vildmænd med vores lan-

ge skæg. Han var meget flink, da vi for-

talte ham om ombytningen af Preben og 

Vagn. 

Han tog os derefter med hen til emigrati-

onskontoret, hvor vi fik sagen bragt i or-

den. 

Han lovede yderligere at prøve på at 

skaffe os et sted at bo. 

Så kørte vi tilbage til konsul Beyer, som 

inviterede os til frokost i den danske klub 

 

Bestyreren her var "den store" Walter 

Larsen. 

Her mødte vi en hel del andre danskere. 

De var meget imponeret over vores tur 

fra København i en gammel bil, som 

"Henry". 

 

Så skulle det ske. Finn og jeg gik til frisø-

ren. Blev klippet og fik skæget raget af. 

Det var som at blive et helt nyt menneske 

igen. 

Vi skulle møde Beyer igen kl. fem. 

Han havde sagt, vi kunne sove ude hos 

ham og møde hans familie. Det var vi gla-

de for. 

Nu var det begyndt at regne igen og vi 

var ikke meget for at skulle slå teltet op. 

 

Vi fik dejlig aftensmad og havde en dejlig 

aften. Vi fik lov til at sove på gulvet i de-

res børneværelse. De havde også nogle 

andre danskere boende, så der var fuldt 

hus. 

 

Og hermed slutter turen Slow-boat to Na-

irobi. 

Det havde taget 47 dage. 

Vi havde kørt 10.874 km og vi havde 

brugt ca. 1.250 liter benzin. 

Ingen olie, kun almindelige skift, nogle 

små-reparationer og kun haft 1 punkte-

ring. 

 

Når vi nu sidder i Nairobi, med dejlige 

kolde øller på bordet og sludrer om vores 

tur hertil, er det dejligt, at kunne sige, vi 

havde haft et virkeligt godt kammerat-

skab hele vejen, både når det gik godt og 

skidt og så havde vi mødt en masse ven-

ner og bekendte og ikke at forglemme alle 

de venlige og hjælpsomme mennesker. 

Dem skylder vi en stor tak. Skål ! 

 

 

Vagn-Finn-Carlo 
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