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Club100s 14:e klubbresa var äntligen dags att påbörjas, efter ett år av planering. Tidigare 
klubbresor har gått till Andamanerna, Nordkorea, Solförmörkelseresa, Saudiarabien, 
Stanländerna, Palau, Bhutan, Västafrika, Sudan, Vitryssland, Haiti, Yemen och Transnistrien. Nu 
skulle klubbresan gå till det minst sagt instabila Centralafrikanska republiken. 2 januari 2020 var 
vi 7 personer som lämnade Arlanda tillsammans med Air Royal Maroc-flyget mot Casablanca. 
Alla medlemmar eller aspiranter i Club100. Efter mellanlandning i Casablanca äntrade vi planet 
för den sista sträckan till Bangui, via Kamerun. Tidig morgon kom vi så till den lilla 
internationella flygplatsen i Bangui där vår fixare Norbert mötte upp. Efter sedvanliga 
ankomstprocedurer var vi så småningom fördelade i 3 bilar som skulle ta oss in till staden för att 
ytterligare 2 Club100-vänner skulle ansluta, nämligen Michel och Anne som anlänt ett par dagar 
innan oss. Vi fick faktiskt sitta och vänta i våra bilar vid flygplatsen innan Norbert kom ut till oss 
med våra pass och våra visum. Så vi var under en kortare stund i landet utan giltiga 
resehandlingar. Det var en märklig känsla som kanske inte så många av oss reflekterade över. 

På det libanesiska Grand Café som jag även ett år tidigare ätit frukost på, sammanstrålade gänget. 
Efter lite omfördelning av bilarna och missförstånd vad gällde inköp av reseproviant rullade vi så 
mot nationalparken Dzanga Shanga Vi hann t  o m se nästan hela Bangui när vi sicksackade 
mellan växlingskontor, frukostställe och snabbköp. Att landets president kom i sin bilkortege var 
det mest exotiska inslaget. 

 
Om man fotar militärer och presidenten kan man få stora problemJ Men jag klarade mig. 
Michael fick dock betala höga böter till en korrumperad polis, för att Michael fotade i Bangui under dagarna de väntade in oss andra. 

Skillnaden mot mitt besök ett år tidigare var att vi denna gång skulle få lov att åka 80 mil istället 
för 53 mil för att ta oss till nationalparken. Detta för att 53-milsvägen var oframkomlig p g a allt 
för häftigt regnoväder några månader tidigare. Detta var en stor besvikelse för mig. För dels ville 
jag besöka den ryska militärbasen utanför samhället Pissa. Nu är det visserligen svårt att få 
komma in på militärbaser, men det var inte militärbasen utan att platsen var den f d diktatorn 
Bokassas presidentpalats. En staty över honom finns fortfarande kvar där. Med en artikel på 
ryska (som jag skrivit) från vår tidigare klubbresa till Transnistrien och att vi hade med en 
ryskspråkig medlem, var jag övertygad om att vi med lite charm skulle få komma in på basen och 
få se resterna av det forna diktatorpalatset. Några försvarshemligheter var vi inte intresserade av, 



så jag hyste stora förhoppningar om att vi skulle lyckas ta oss in där. Jag hoppades att vi på vägen 
åter till Bangui skulle kunna ta den vägen. För då skulle jag även kunna göra ett stopp i staden 
Boda där jag 2019 blev arresterad av berusade poliser/militärer, anklagad för spioneri och hotad 
med en skarpladdad AK47:a i ryggen. Inlåst över natten och ett rejält äventyr rikare. 

Nu blev det en längre väg ner till nationalparken. Inledningsvis såg det hoppfullt ut eftersom det 
var den relativt bra vägen som gick till Kamerun som vi åkte på. Vi visste dock att det inte skulle 
vara så hela resan. Så fort vi svängde av vägen mot Kamerun för att snedda ner mot 
nationalparken försvann asfalten och det redan efter cirka 20 av 80 mil. Fixaren Norbert hade 
lovat att alla tre bilar skulle vara betydligt mer komfortabla än den bil jag åkte i ett år tidigare. 
Han hade intalat mig att de skulle vara i toppskick och inte ha några fel. Däcken på den bil jag 
åkte i hade i a f sett sina bästa dagar. En punktering fick vi redan på asfaltsvägen. Det sinkade oss 
säkert över timmen, för allt bagage skulle lyftas ut för att komma åt reservdäcket. Domkraften 
verkade inte vara av den bästa kvalité, för däckbytet tog oroväckande lång tid. Det mest 
ödesdigra var dock att trots att vi hade ca 60 mil kvar och sedan 80 mil åter till Bangui, så 
stannade vi inte för att laga det trasiga däcket. De andra två bilarna låg före oss när vi fick 
punktering. Jag hade tagit med mig två walkie talkies för att vi skulle kunna ha radiokontakt 
mellan bilarna, men deras räckvidd var kortare än vad jag trott, så den säkerhetsåtgärden kunde vi 
lägga åt sidan.  

   
Eric försöker få kontakt med de andra bilarna via walkie talkie.             Thomas passar på att gå igenom packningen under däckbytet. 
 

När vi väl sammanstrålat var det dags för chaufförerna att äta. Enklare kött stekt på grillar precis 
bredvid vägkanten, är brukligt i CAR. Det var bara Kjell-Åke och Eric som gjorde chaufförerna 
sällskap i smaskandet. Alla andra nöjde sig med dricka i en bar och medhavd bröd från 
libanesiska cafét i Bangui. Bröd som för övrigt var hur dyrt som helst, mycket dyrare än i Sverige. 
Märkligt i världens fattigaste land, som CAR är. Men cafét var i o f s ett ”lyxställe” där mestadels 
biståndsarbetare, utländsk militär personal och inhemsk överklass gick och fikade/handlade. 

                                       
                                                                            En vägrestaurang (foto från min resa 2019) 

 



22 timmar efter att vi lämnat Bangui kom vi så äntligen från till Doli Lodge precis i utkanten av 
nationalparken Dzanga Shanga, mysigt beläget vid Sanghafloden. Först nattflyg ner till Bangui 
och sedan en natt ihopklämda i en bil, var man långt ifrån utsövd när vi kom fram. Bilen jag och 
Eric åkte i hade 4 passagerare plus chaufför. De andra två bilarna hade ”bara” 3 passagerare plus 
chaufför. Tanken från början var att vi skulle vara 4 passagerare i varje bil, d v s 3 stycken i 
baksätet. P g a två sena avhopp från resan blev det inte så i 2 bilar. Vilket var tur för dem i de 
bilarna, men tråkigt för de två Club100-vänner som missade klubbresan. Men efter denna 
mardrömsresa ner till nationalparken skulle vi på vägen hem göra en omfördelning så att de 
andra två bilarna fick alternera med att vara 4 passagerare genom att fixaren Norbert fick hoppa 
emellan de två bilarna. Så återresan skulle i a f utrymmesmässigt bli bekvämare för mig, Eric och 
Thomas. 

Bekvämt skulle det bli att få sova i en riktig säng på Doli lodge. Likaså var det underbart att få äta 
lite ”riktig mat” på lodgen, efter alla kakor, bröd och godis under nerresan. Det gällde dock att 
inte vila på hanen, så efter en lunch på lodgen, bestod programmet av ett besök i nationalparken 
där vi skulle få titta på elefanter.  

Efter en 30-minuterspromenad i gyttja, träsk och över ett litet vattendrag var vi så framme vid en 
terrass där vi kunde beskåda ett 70-tal elefanter. Ett skogssvin och några hjortdjur fanns även där. 
Det var en mäktig syn, men jag tror att de flesta var tagna av nerresan så vi gick ganska så snart 
åter till våra bilar och tog oss till lodgen. Det skulle bara bli en natt på lodgen, så det gällde att 
njuta av tiden där. Michel la sig i sin medhavda hängmatta och läste, Kjell-Åke som skulle njuta 
av öl på restaurangen somnade på sitt rum medan merparten bara återhämtade sig på 
restaurangens terrass med utsikt över Sanghafloden. Men var det utsikten eller att det där fanns 
WiFi som lockade mest? Kanske bådadera. 

    
Clu100-gänget på väg till elefanterna.                                             Framme vid terrassen varifrån vi beskådade elefanterna. 
 

   
Några av de 70-talet elefanter vi såg.                                                  En elefantmamma som matar sin bebis. 
 



Maten på Doli lodge bestod inte av några kulinariska höjdare. Fisken vi blivit lovade till middag 
blev helt sonika kött av något slag. Inte för att det gjorde så värst mycket, men det blir lite 
komiskt när de presenterar och lovar något så stort och så blir det något helt annat. ”This is 
Africa”. Det blev i a f ingen sen kväll för någon. Alla gick och la sig tidigt. Dagen efter väntade 
resans höjdpunkt. 

 
Middag på Doli lodge. Michael, Mikael, Kjell-Åke, Reine, Eric, Thomas, Lars Gunnar, Susanne och Anne. 

 
Resans höjdpunkt var nämligen att besöka de låglandsgorillor som finns i nationalparken. Tanken 
var att vi skulle dela upp oss på tre olika gorillafamiljer. Jag hade ett önskemål om att besöka den 
pygméby som jag besökt året innan, så för att hinna med det fick min bil åka till den gorillafamilj 
som skulle vara tidsmässigt närmast lodgen. Vägarna ut i nationalparken kan knappt benämnas 
vägar. Det var upp och ner över lerkullar. Väl framme vid en skogsvaktaranläggning fick vi en 
gorillaguide tilldelad och gav oss i väg. Ett par guider var redan ute i djungeln och hade spårat 
upp gorillafamiljen. Dagen innan hade gorillafamiljen varit precis i närheten av 
skogsvaktaranläggningen. Allt såg lysande ut. Men ack så fel vi fick. Vi gick och gick. Vi skulle 
smyga och inte prata. Vi började ana att det inte gick så bra eftersom tiden gick. Till slut 
sammanstrålar vi med de två guider som varit ute och lokaliserat gorillorna. Då förstod vi att de 
tappat bort gorillorna. Jag, Eric och Thomas fick vänta där i djungeln medan guiderna desperat 
fortsatte att leta efter gorillorna. När guiderna kommer tillbaka ser man direkt på deras 
ansiktsuttryck att det inte ser bra ut. De ursäktar sig med att det inte finns några gorillor och vi 
måste börja gå tillbaka efter 3 timmars resultatlöst sökande. Det var ett rejält antiklimax. Guiden 
sa att vi dock kunde åka till ett annat ställe och leta. Tiden rann iväg och jag kände att det skulle 
bli tufft tidsmässigt eftersom det var eftermiddag och att mörkret skulle infinna sig om några 
timmar. Vi gick rejält molokna åter mot bilen. Då ser guiderna färsk gorillaspillning och blir helt 
lyriska. De gör high-five och allt blir till glädje. Underbart tänker vi. Glädjen blir dock snabbt till 
smolk i bägaren. För de hittar inga gorillor och de går runt i cirklar. Jag känner att det vilar någon 
förbannelse över det hela.  

Jenny och Joel ställde ju in resan för att det var 15-årsgräns för gorillabesöket. Eric som är 12 år 
hade jag gjort en passförfalsknings-kopia för att att mygla in honom. Men till vilken nytta? Det 



fanns inga gorillor. Jag skulle ha lyssnat på Jenny och ställt in hela resan för hela familjen. 
Personligen har jag sett gorillor tidigare, nämligen i Kongo. Så detta var mest för Erics skull.  

Återigen förändras allt till glädje och eufori. Guiderna säger nu att de lokaliserat gorillorna. Jag 
frågar om det är 100 % säkert och det ska det vara. Vi skyndar oss efter guiderna. När vi väl 
kommer fram till gorillan som visar sig vara en stor gorillahanne, är det en grymt stor 
mäktighetskänsla som infinner sig. Jag som lånat med mig Jennys värstingkamera med ett rejält 
objektiv börjar fota. Jag har testat kameran tidigare så allt ska vara ok. Det jag inte testat, klantigt 
nog, är att fota i skumma miljöer. Så när jag fotar gorillan går blixten av. Guiden blir supersur, 
eftersom det är förbjudet att fota med blixt. Surast blir dock gorillan som rycker till och gör ett 
kort utspel mot mig/oss för att sedan lägga benen på ryggen och dra därifrån. Jag blir helt 
förkrossad. Ska min klantighet göra så att vi inte får se något mer av gorillan? 

 
Gorilla fotad med blixt i snårig terräng. 
 

        
Balansgång över vissa passager.                                                            Ett nöjt gäng efter gorrillautflykten.  
 
Här har jag turen med mig, för det visar sig att gorillafamiljen består av ett 10-tal gorillor och de 
befinner sig överallt runt omkring oss. I en timmes tid följer vi med dem och stannar upp och 
studerar dem. Gulligast är de små gorillaungarna som skuttar runt, inte alls långt ifrån oss. När 
gorillorna sitter stilla och njuter av bambun de tuggar på är också helt fantastiskt. Tyvärr törs jag 
knappt ta några fler bilder, så de mesta minnena har jag bara på näthinnan. Eric är grymt 
imponerad även han och det är någon mäktig overklighetskänsla som infinner sig. En timme går 
fort, för det är maxtiden för turistgrupper att beskåda gorillorna, eftersom de inte får störas allt 
för mycket. Endast två grupper per dag får en gorillafamilj ta emot enligt nationalparkens regler. 



Så det återstår inte mycket mer än att ta oss åter till skogsvaktaranläggningen och vår bil. Nu 
behöver vi inte smyga och gå tysta. Utan vi traskar på i rask takt, oerhört glada över att vi efter 4 
timmars letande till slut hittade gorillorna. Att jag trampade ner i en bäck på vägen dit och att vi 
fick åtskilliga myrbett när vi stod och väntade på guiderna är som bortblåst när vi lyriska går mot 
bilen. 

Tiden har dock runnit i väg så det står inte på förens mörkret infaller sig. Guiden säger att han nu 
kan ta mig till pygmébyn, vilket jag avfärdar. Det hinner vi så klart inte. De andra måste vara 
oroliga över oss och undrar vart vi tagit vägen. Samt att vi inte innan mörkret kommer hinna till 
den andra pygmébyn där vi ska övernatta. Mycket riktigt är de andra oroliga över oss, för i bilen 
på väg åter till lodgen kommer fixaren Norbert med föreståndaren för lodgen i en bil. De hade 
åkt ut och letat efter oss när de blivit oroliga. Väl på lodgen är det lite bistra miner, för de andra 
tror att vi sinkat programmet genom att jag varit allt för lång tid hos pygméerna jag träffade året 
innan. De får höra att så inte är fallet utan att vi nästan gått miste om resans höjdpunkt samtidigt 
som vi får vi höra deras historia. 

De andra två minigrupperna var oroliga för att vi satt på lodgen och väntade på dem. För de 
hade dels haft stora problem att ta sig till platsen där de skulle leta efter gorillor, p g a de 
undermåliga vägarna. Väl framme hade det varit ett enda stort strul då det visade sig bara finnas 
en guide och en gorillagrupp att besöka. Tvärtemot instruktionerna på morgonen. Att de fick 
invänta varandra för att se gorillorna var dock av mindre problem. De behövde bara gå i 20 
minuter innan de påträffade gorillorna, jämfört med våra 4 timmar. De fick också se gorillorna 
dels i sly som vi fick, men även ute på ett öppet fält. De kunde alltså studera gorillorna på ett helt 
fantastiskt sätt och deras bilder blev därefter – helt fantastiska. Det kändes lite att vi gått miste 
om det, men den stora glädjen var ändock att jag och Eric samt Thomas till slut fick se gorillorna 
i deras naturliga miljö. Inte på något zoo där djur inte ska behöva vara. 

När min minigrupp slängt i oss den försenade lunchen fick vi i all hast bege oss mot resans andra 
höjdpunkt. Nämligen besök hos pygméer. Vi skulle besöka dem i deras tillfälliga boplats någon 
mil från deras by utanför samhället Bayanga. P g a allt strul med gorillautflykten så fick vi vandra i 
djungeln i mörker ut till pygméernas tillfälliga boplats. Väl där slog vi upp våra medhavda 
lågbudgettält (som senare skänkte till vår guide så han i framtiden skulle kunna göra lite business 
på dem – hyra ut dem till nya turister). Någon sorts miniantilop (?) hade pygméerna fångat så det 
såg bra ut inför morgondagens nätjakt och även inför kvällens middag. Tyvärr hann jag och Eric 
inte med att provsmaka av miniantilopen (?) som grillades över öppen eld. Det var bara en i vårat 
Club100-gäng som hann med (eller som ville) att provsmaka. Eric var dock påtagligt irriterad 
över att han missade provsmakningen. Vi bjöds även på en dansuppvisning av pygméerna. 
Annars bestod kvällen av att gå runt bland de 50-talet pygméer som satt runt sina lägereldar och 
gjorde sina dagliga bestyr. Maglagning/grillning m m.  

    
Miniantilopen (?) förbereds inför grillning.                                      Eric och jag värmer Bullens pilsnerkorv. 



Efter en natt i tält, där pygméerna mitt i natten hade någon typ av seans och påkallade kontakt 
med naturgudarna, var det så dags att få ta del av pygmélivet i dagsljus. Vi fick en rundvandring i 
närområdet och de förevisade oss vad naturen kan bistå med i medicinform med hjälp av alla 
möjliga växter. Allt från huvudvärk, magsmärtor till fertilitetsproblem fanns det naturmedicin för.  

 

    
Pygmégänget som tog hand om oss ute i vildmarken.                                                  Pygmékvinnan som förevisade åtskilliga växter. 
 

   
Undertecknad dricker vatten ur en vattenrik avhuggen trädstam.             En av åtskilliga växtförevisningar: växt mot tandvärk. 
 

Vi skulle också få vara med på det som jag och Eric sett fram emot rejält. Nämligen nätjakten. 
Det var nog lika högt prioriterat av oss som gorillabesöket. Om nu gorillabesöket var nära att bli 
ett enda stort antiklimax så blev detta ett antiklimax utan dess like. Innan vi ens hunnit börja jaga 
på riktigt så avbröts jakten. Året innan hade jag fått lov att avbryta jakten efter ett par timmar för 
att jag skulle hinna upp till Bangui och flyget. Någon sådan stress hade vi långt ifrån nu. En 
lågoddsare är dock att någon i vår grupp bett guiden att utflykten skulle avbrytas vid 9 för att åka 
tidigt upp till Bangui. Därför återstod inte mycket tid till jakt. Så ska jag få vara med om nätjakt 
under lite längre tid än ett par timmar som år 2019 eller 10 minuter år 2020, så får jag åka tillbaka 
en tredje gång och tillämpa ”tredje gången gillt”. 

Det som dock hanns med under besöket hos pygméerna var att jag och Eric delade ut mängder 
med leksaker (och lite kläder) till dem. Erics skola hade haft en loppis strax innan vår resa. Det 
som inte såldes på loppisen erbjöd jag mig att ta med till CAR för att dela ut till behövande. På 
den vägen blev det. Spelkulor och leksaker i alla dess former samt även lite kläder delades ut. 



Eftersom jag även hann med att besöka pygmébyn som jag besökte året innan, kunde jag där ge 
kläder till en kvinna som jag träffat året innan och som en granne skickat med kläder till. 

  
Pygmékvinna 2019 som 2020 fick en stor klädkasse av mig, se nedan.     Nomadkivnna som fått kläder och leksaker. 

 

  
Eric delar ut hundratals spelkulor.                                              Undertecknad med två pygmékvinnor (systrar). Båda 3-barnsmammor 
 
Efter lunch på Doli lodge kunde vi mitt på dagen lämna Dzhanga Sahanga med siktet inställt på 
att dagen efter hinna med en rundtur i Bangui. Jag och Eric såg dock mest fram emot att ta det 
lugnt på hotellet och ligga i poolen. Jag som redan besökt Bangui visste att det inte finns så 
mycket att se där. Men varken rundtur eller poolbad skulle vi hinna med. En lång resa fick vi, 
med otroligt mycket strul. 

Bilen jag färdades i drabbades värst, men även de andra två bilarna hade sina problem. Min bil 
tappade stötfångaren fram, sedan ljuddämparen och även hela avgassystemet. Som oteknisk och 
okunnig vad gäller bilar så förstod jag inte ens hur bilen kunde köra vidare utan alla delar som 
ramlade av under bilen. Att åka utan stötfångare är så klart inga problem men utan allt det andra. 



Jag fattade ingenting. Alla dessa stopp när saker lossnade tog sin tid. För det skulle med snören 
knytas fast det som återstod.     

   
Stötfångaren som lossnade mitt i natten.           Avgassystemet som föll av.                              Upphängning med hjälp av snöre. 
 

Vi fick även problem med bensinen, för i den by vi skulle köpa bensin hade de ingen bensin, så 
med motorcyklar fick de åka och hämta bensin i grannbyn. Då passade jag på att dela ut saker till 
barn. De 3-4 barn jag började dela ut saker till var mot slutet en 60-70 stycken. När de är så 
många går det inte att dela ut något, för det blir bara ett enda stort kaos. Det blev det också, 
eftersom jag gjorde ett misstag. Jag gav en liten flicka som var väldigt nyfiken på Eric, en 
fotbollströja men då hoppade en annan kille på henne och stal tröjan, varpå en försäljare pryglade 
killen som stulit. Ett stort kaos. Allt slutade med att jag tog den lila flickan till Kjell-Åke som satt 
i skuggan lite längre bort. Han fick vakta henne medan jag gick och hämtade en ny tröja. Sedan 
var det en kvinna som sa att hon skulle ta hand om flickan när vi åkt, för det stod ett 20-tal ungar 
som gamar och bara väntade på att sno tröjan av flickan. Det intrycket kunde man i alla fall få. 

Att jag även delade ut fotbollströjor var att arbetskollegan Björn skänkt sin sons tröjsamling. En 
samling hans son samlat på sig under många år. Det var ett 20-tal fotbollströjor i olika storlekar. 
Originaltröjor, som nu kom våra chaufförer, köttförsäljare, nomader, pygméer och barn vi 
träffade på – till deras stora glädje. För är det något som är populärt att få så är det nämligen 
fotbollströjor, visade det sig. 

              
En av alla de personer som fick en fotbollströja. 



   
En glad kille som vet att han ska få en tröja.      Killen med sin nya fotbollströja.                Tjejen som blev bestulen fick en hel dress. 
 

Att det skulle vara svårt att få tag på bensin under vår 160 mil långa resa hade vi förstått eftersom 
vi hade med oss stora dunkar med extra bensin. I ett samhälle där vi skulle köpa bensin hade de 
något som liknade en bensinstation. Annars var det försäljning av bensin i PET-flaskor. 
Problemet i samhället var dock att bensinstationen stängt för dagen. En chaufför fick dock tag på 
en anställd som kom till bensinstationen. Då uppstod nästa problem. Det gick inte att få igång 
dieselaggregatet som drev pumparna. Men efter att ett bilbatteri plockats ur lyckades de få igång 
pumparna. Dieselaggregatet blev dock överhettat och la av innan vi lyckats fylla alla tre bilar.  

Under detta strul tog vi vara på tiden genom att ha en middag i mörkret vid bensinstationen. Jag 
hade tagit med mig Försvarets överlevnadsmat för att ha i nationalparken och hos pygméerna, 
men det blev aldrig att jag använde den maten där. Jag nöjde mig med medhavd Bullens 
pilsnerkorv. Så vi tillagade lite mat genom att hälla vatten i några påsar som gav en kemisk 
reaktion och maten kokades av sig själv. Imponerande och något helt annat än när jag för 30 år 
sedan gjorde militärtjänstgöring. 

 
Sen middag vid en bensinstation – överlevnadsmat á la high techJ 
 

Ofta blir det diskussioner kring betalning när man är i Afrika. I samband med bensinstrulet blev 
det en diskussion kring extrakostnader för den 80-milssträcka som vi till slut fick åka istället för 
den 53-milssträcka som var tanken från början. Fixaren Norbert hade nämnt en summa i mejl 



och sedan samlat in en lägre summa i Bangui. Nu sent en kväll när alla var trötta skulle han ha in 
penningskillnaden av oss, till hans favör. Det var som upplagt för strul. 

Det var dock bara förnamnet till vad som hände strax senare när min bil återigen fick punktering. 
Eftersom vi hade ett reservdäck med punktering sedan punkteringen på nerresan, blev vi 
bokstavligen strandsatta i en by mitt i natten. Byns däckreparatör gick inte att få tag på, för 
chaufförerna gjorde försök att få tag på honom. Till slut återstod inget annat än att vänta in att 
han skulle komma på morgonen. När han väl kom visade det sig att han inte sovit hemma hos sin 
fru under natten, vad det nu innebär.  

Att fixaren Norbert inte sett till att ha fixat däcket tidigare så att vi hade ett fungerande 
reservdäck gjorde att vi förlorade 5-6 timmar i och med punkteringen. Det kändes surt. För 
poolbadet för mig och Eric och stadsrundturen i Bangui för de andra såg vi försvinna iväg. 
Självklart fick jag/vi betala för reparationen för däcket. Norbert bad mig om ett lån på 20 Euro 
som han fick. Jag som samlat in ”extrapengarna” vid bensinstationen tidigare hade några Euro i 
kassan, så flera bidrog s a s. Men det man ger ifrån sig i form av pengar i många delar av världen, 
får man aldrig tillbaka. Det visste jag, men jag kunde ändå inte låta bli att ta upp det när vi kom 
till Bangui. 

Vi kom till Bangui sent på kvällen när mörkret lagt sig, efter en resa på 29 timmar. Alla var helt 
slut. På hotellet mötte Club100-medlemmarna Anders och Pyret upp. Vi skulle ha en gemensam 
middag, men tanken var ju att vi skulle ha hunnit tagit det lugnt i flera timmar innan middagen. 
Nu blev det en stress utan dess like. Mitt uppe i det säger fixaren Norbert att det uppstått lite 
problem. Han säger att bensinen i bilarna tagit slut så om chaufförerna skulle kunna skjutsa oss 
till flygplatsen dagen efter behövde vi betala lite extra. Det var droppen för mig. Vi hade förbetalt 
transfer till flygplatsen. Ett överpris till råga på allt. Sedan har Norbert mage att kräva mer 
pengar. Jag tog då upp att han redan var skyldig mig 20 Euro. Då skrattade han och sa att det var 
för däckreparationen. När jag och Eric inte heller fick ett rum med utsikt över Kongofloden som 
jag bett om och blivit lovad i förväg, utan ett rum i ett annex, då brast det lite för mig. Till Erics 
stora förvåning fick han se en annan sida av sin pappa. Jag slog näven i bordet och sa f-ordet på 
engelska och sa till Norbert att det fick vara nog och att vi minsann skulle ha ett rum med 
flodutsikt. Hux flux fick vi ett rum med flodutsikt trots att det precis innan var helt omöjligt. 
Likaså nämnde Norbert aldrig något mer om några mer pengar. Den diskussionen tvärdog. Det 
är inte av ondo att agera ut ibland. Piccolon som följde med oss till rummet, skrattade i hissen 
och härmade vad jag sagt flera gånger, så vi alla tre i hissen skrattade gott åt det absurda som 
precis inträffat. 

Det blev i a f en trevlig middag på en restaurang vid Kongofloden. Nu var vi 11 st Club100-
vänner när Anders och Pyret sammanstrålat med oss. De berättade om sina äventyr runt omkring 
Bangui. De hade bl a besökt en annan pygméby. Tanken var att jag skulle ha haft bokrelease för 
min bok, men eftersom allt med boken dragit ut på tiden, kunde jag bara skicka runt ett utkast av 
boken, som jag hade med mig i en pärm. 

Dagen efter lämnade vi Bangui och på vägen hem fick vi en natt i Casablanca där majoriteten av 
oss tog det lugnt på hotellet medan ett par besökte gamla staden och Hassan II:s moské. 

När vi åter var på svensk mark tror jag alla kunde instämma i det jag sa i mejl innan resan. 
Nämligen att ”ni kommer många gånger under resans gång ångra er över vad ni gett er ut på, men när ni väl är 
hemma kommer ni älska äventyret ni gjort och inte vilja ha det ogjort”. 

En bra sammanfattning av Club100s 14:e klubbresa:-) 



    

   
                                                                                                Den falska passkopian (som kopierades ytterligare en gång). 12-åring    
                                                                                                blev nästan 16 år och fick se gorillor. Maskerat vem passet lånades av.                            



           

           

                                             


