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Kenya 1993

Februar – Marts. Vi skal bestemme, hvornår vi vil have
sommerferie, så vi snakker om, hvad vi kan
tænke os. Vi vil til Afrika / Kenya i år. Det
gør ikke noget, hvis det først bliver hen på
efteråret, så vi tager ferie i uge 36 og 37,
dvs. først i september. Vi køber bogen ”Turen
går til Kenya og Tanzania” og går i gang med
at læse. Ligesom der læses læsestof på
biblioteket.

Juni. Vi kontakter de rejsearrangører, som er
anbefalet i bogen ”Turen går til Kenya og
Tanzania”, samt Master Travel i Randers, som
arrangerede vores billetter mm., da vi var i
Thailand i 1991. Vi vil på en arrangeret tur,
helst camping safari. Vi tror nemlig ikke, det
er så nemt at finde dyrene og de skønne
steder, hvis vi rejser på egen hånd.

Juli. Da vi har kigget brochurer et par uger,
bestemmer vi os for 14 dages safari med Stuart
Cunningham, arrangør ”Master Travel”,
rejseleder ALBATROS. Da en ekstra uge ved
Mombasa kun koster ca. 1800,- oven i, er vi
ikke sene til at tage en tredje uge med. I
korte træk er planen som følger – Afgang KBH
den 3/9 – safari starter lørdag morgen fra
Nairobi, hvor turen går mod Tanzania – Første
uge skal primært være i Serengeti National
parken – Anden uge i Kenya, i nærheden af
Mount Kenya og i de nordlige Nationalparker
Shaba, Samburu og Buffalo Springs – Safarien
slutter i Nairobi – Herfra flyver vi til
Mombasa, hvor der er dømt snorkel ferie den
sidste uge – Ankomst KBH den 24/9.

Nu hvor turen er bestilt kontaktes Serum
Instituttet i Århus. Vi skal vacciners mod Gul
feber, senest 10 dage før afrejse og de
anbefales at vi også vacciners mod smitsom
leverbetændelse og tyfus. Der foruden er der
to slags malariatabletter.

Da vi kun kan blive vacciners mod Gul feber i
Århus, bestiller vi tid til vaccination. De
øvrige vaccinationer er det nemmest at få hos
egen læge, så vi ikke skal køre til Århus mere
end højst nødvendigt. Vi skal vacciners mod
Gul feber den 6/8.

Flemming har været nede i byen og har købt 4
stk. kamera af 50,- kr./stk. Det er vandtætte
engangskameraer med 24 billeder. Vi skal bruge
dem når vi skal ud og snorkel den sidste uge.

4 August. Vi blev kontaktet af Dorete fra Master Travel.
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På grund af for få tilmeldte (kun os to) til
safariturens første uge, kan vi ikke regne med
at komme til Tanzania. Vi har to muligheder,
enten flytte ferien en uge eller fastholde
datoerne. Hvis vi fastholder datoerne, vil den
første uge af safarituren blive i Kenya og med
os to alene som deltagere. Hvis vi flytter
ferien, og der ellers er plads på den sidste
uge, så sparer vi 1000,- pr. næse. Vi skal
lige have undersøgt med flytning af ferie, så
vi lover Dorete at vende tilbage med svar
fredag.

6 August. Efter en vellykket polterabend med Hans og
Anette, tog vi ud på Serum Instituttet i Århus
og blev vaccineret mod Gul feber. Vi kontakter
Dorete og hele ferien bliver flyttet en uge.
Dette betyder at vi ikke kommer til Tanzania,
i stedet er planerne nu som følger. Afgang KBH
den 10/9 – Safari starter fra Nairobi lørdag
morgen – Vi skal besøge flere Nationalparker –
startende omkring Mount Kenya – dernæst
nordligere i Samburu og sidste ugestid vil
blive i det sydlige – nærmere betegnet Masai
Mara nationalparken. Den sidste uge er stadig
den samme snorkel ferie ved Mombasa.

10 August. Jeg var hos min læge for at bestille tid og få
de første vaccinationer. Vi skal også
vacciners mod meningitis, men som kompensation
er tyfus vaccinen nu 3 kapsler i stedet for et
stik. Jeg var noget stiv i nakken bagefter,
men havde det ellers fint. Så mangler jeg kun
gammaglobolin.

11 August. Flemming blev vaccineret mod meningitis og
smitsom leverbetændelse i dag. Det betaler sig
ikke at være sparsommelig, han fik feber og
gik tidlig i seng i næste par dage.

7 September. Så fik jeg den sidste vaccination, smitsom
leverbetændelse. Nu skal vi bare huske at æde
malaria piller hver dag. Så er vi vist ved at
være klar. Billetterne er kommet.

10 September. Så er vi ved at være klar. Jeg har sommerfugle
i maven og Flemming han driller. Vi skal med
toget til KBH kl. 10.00. Vi ankom til KBH ved
15-tiden, vi fik vores bagage i aflåst skab på
hovedbanegården. Vi fordrev tiden med at gå en
tur på strøget og i tivoli. Det var et lidt
kedeligt vejr, halv koldt og småregn. Vi fløj
fra Kastrup ved 20-tiden, mellem landede i
Stockholm og fik middag ved 23-tiden. Vi fløj
med en AIRBUS A310.

11 September. Ankomst Nairobi ved 8-tiden. Vi blev afhentet
af Stuart. De andre tre på turen er Hanne
(mormor – 67 år), Dan (barnebarn – 15 år) og
Bue (barnebarn – 13 år). Vi kørte ud til
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Stuart, for at få noget bagage læsset af, og
få lidt vand i hovedet. Efter et par sandwich
fik vi læsset bagagen på landroveren, og turen
gik nordpå mod Mount Kenya. Vi holdt en cola
pause i Karatina.
Da teltene var slået på, kørte vi en tur ind
til Mountain Lodge, et af de tre
Treetophoteller i Kenya. Her så vi de første
rigtige vilde dyr. Speciel flot er den sort-
hvide Colobus abe.

12 September.
Så gik turen videre nordpå gennem Naro Moru,
Nanyuki, Timau, Isiolo til Samburu
Nationalparken. De sidste par timer på en
modbydelig støvet og hullet vej. Hvilken trøst
! Vi skal samme vej tilbage, der er ikke
andre. Vi ankom til parken, slog teltene op
ved floden, før vi tog en ”Game Drive” rundt i
området. Allerede på vejen ind har vi set en
del dyr. Næsehornsfugle, vortesvin, zebra,
gerenuk, dikdik og elefanter blot for at nævne
nogle. Vi sluttede turen af med en cola på den
nærliggende lodge, hvor krokodillerne og
marabou storkene fordrev tiden i floden.

13 september. Vi stod op klokken 6. og fik en kop kaffe før
vi kørte en tur ud og se dyr. Solen står
hurtigt op og ned her ved Ækvator, ca. 30
minutter. Så er det helt lyst. Midt i Samburu
parken løber en flod, ved denne er
vegetationen meget grøn og frodig. Resten af
parken er meget tør og støvet. Der er mange
skærmakasier i parken. Ufatteligt at her kan
leve så mange dyr.
Havde vi ikke selv set geparden, så skulle
opløbet af 10 – 15 minibusser nemt kunne gøre
os opmærksom på den. Geparden var
tilsyneladende ligeglad med os, altså bortset
fra at vi tog en del af dens udsyn over
sletten.
Efter et par timers ”Game Drive” er vi tilbage
i lejren, hvor Peter har morgenmaden klar.
Midt på dagen kører vi hent til en lodge, og
får os en cola, før vi kører tilbage til
lejren og får sandwich. Ventetiden inden
”aften Game Drive” fordrives med et bad i
floden, lidt skrive dagbog og læse bøger.
Ved 15.30 tiden kørte vi ud igen. Vi holdt
længe og så en flok elefanter æde og bade i
floden. Stuart fortalte at hunnerne er
drægtige i 20 mdr. med hanner og 22 mdr. med
hunner. Gad vide om det er rigtigt. Vidste du
for resten, at det kun er mennesket, aber og
elefanten der har bryster mellem forbenene.
Næe…
Efter Peters velsmagende aftensmad, sad vi og
sludrede ved bålet. Vi hørte en del skud, ikke
så langt væk fra lejren – gad vide hvad der er
på færde.
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14 september. Vi stod igen op tidligt, for at se den flotte,
hurtige solopgang. Vi fik en kop kaffe og
kørte igen en tur i parken. Det er stadig lidt
ufatteligt at dyrene – elefanter, giraffer,
zebra osv. går rundt lige udenfor bilen. De
skud vi hørt i aftes skyldes, at en flok
elefanter var komet for tæt på den nærliggende
lodge, så man havde forsøgt at skræmme dem
væk. Efter morgenmaden pakkede vi sammen.
Turen gik nu tilbage til første dags lejr, ved
Mount Kenya. (Møj vej.)

Vi gik en tur gennem skoven op langs floden,
og tilbage igen hoppende fra sten til sten ude
i floden for at komme frem. Dejligt at komme
ud og røre sig en time til halvanden. Allerede
ved 18.30 tiden er det mørkt, så efter
aftensmad og en kop kaffe er vi klar til at gå
til køjs ved 21.30 tiden.

15 september. I dag skal vi  videre til den næste park. Så
efter morgenmaden blev der pakket sammen og vi
kørte mod Lake Nakuru, flamingosøen. Vi holdt
en lille pause i Nakuru, fik købt postkort og
proviant.
Vi var ude ved søen ved middagstid og kørte
halvvejs rundt om søen til vores lejr. Det
lugter noget, af  alle de flamingoer, det er
nu deres affald, der er værst.
Nationalparken Lake Nakuru er mere end blot
søen. Der er også næsehorn, zebra, giraffer,
antiloper osv. i parken. Dog er der ingen
elefanter.

Heldigvis nåede vi lige at slå teltene op, før
der kom en lille byge. Dejligt at få renset
luften og støvet lagt lidt ned. Igen havde
Peter dejlig mad klar, da vi kom tilbage fra
eftermiddagens ’Game Drive’.

16 september. Igen en morgentur, det er lidt koldt, måske
pga. duggen. Vi så tre næsehorn, men desværre
ikke så tæt på.  Det var også her vi så turens
eneste leopard. Den var ikke helt tilfreds
med, at vi forstyrrede dens jagt. Den lavede
skinangreb på bilen, mens vi ærgrede os over
at der ikke var flere billeder på filmen.
Efter morgenmaden slappes der af, læses,
vaskes, dovnes osv. Midt på dagen var vi på et
cola-besøg til Lake Nakuru Lodgen, der var
udsigt over søen fra Lodgen.

17 september. Stod tidligt op, fik morgenmad og pakkede
sammen. Vi skal sydpå mor Masai Mara i dag.
Stuart laver ruten lidt om pga. overfald på
den rute vi oprindeligt skulle køre. Det
bliver lidt længere, men hellere det end
risikere noget.

Det blev en lang køretur, især fordi vi
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valgte, at køre hele vejen til Masai Mara, i
stedet for at holde rast inden. Oprindeligt
skulle vi gøre ophold for natten, lidt syd for
Narok, men i stedet valgte vi at holde en
cola-pause, og så fortsætte turen mod Masai
Mara.

Efter mørkets frembrud ankom vi til lejren, så
i flagermuslygtens skær slog vi teltene op,
mens Peter lavede mad. Godt Stuart kendte
vejen, for det er ikke nemt, i mørke, at følge
et par hjulspor.

18 september. Vi sov længe. Der var morgenmad kl.
8. Vores lejr ligger lige i  nærheden af ikke
mindre end to ’flodheste pools’. Dvs. steder
hvor floden er så dyb, at flodhestene kan
dykke ned, oftest i et sving på floden. Ved
15.30 tiden kørte vi ud på en ’Game Drive’.
Masai Mara er større og har mere vidde end de
steder, vi hidtil har været. Der er mange
Gnu’er synes vi, men det er ingenting i
forhold til, hvad der var her for 2 – 3 uger
siden. De flest er vandret tilbage til
Tanzania.

’Hovedvejen’ som vi benytter os af til og fra
lejren er noget af en oplevelse. Ingen
almindelige biler kan komme frem her, tror vi
ikke. Men så kommer der pludselig to store
skolebusser op af vejen. Alle passagerer må
godt nok gå/skubbe, men alligevel kommer de
frem.

19 september. Igen en morgen ’Game Drive’ og hvilken tur. En
hel stor løvefamilie. Løvefar der holder
udkig, mens en yngre løve spiser zebra.
Løvemor dier fire killinger.
Før middag to vi en tur op til en lodge og fik
et par colaer. Jeg håber det kan stabilisere
min mave, for den har det ikke så godt. Firben
sprang rundt på klipperne ved lodgen, ligesom
der var klippegrævlinger der tog solbad. På
eftermiddagens ’Game Drive’ så vi en kæmpe
krokodille, vores gæt lyder på 6 meter, og så
var der en lille på 3-4 meter. Tænk sig 1000
meter længere nede af floden to vi bad i
eftermiddags. Vi skal nok huske, at vi kun må
stå på en sten og hælde vand over os med en
balje. Det er i øvrigt hyggeligt at tage bad,
når flodhestene ligger i vandet og grynter
tilfreds små 50 meter fra os.

20 september. Igen en tidlig morgentur. Vi var først omkring
flodhestepølen og fik dem alle vækket og sendt
i vandet. Vi så også løve familien igen, de
var åbenbart ikke færdige med zebra’en. Der er
mange store fugle i området. Det er flot at se
både gribbe og ørne, når de udnytter varme
luftstrømme og svæver rundt over os. Det er en
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anden type giraffer, der er her i parken end i
Samburu. Dem der er her har bredere lyse
striber end netgiraffen. Pletterne er formet
som stjerner og blade. Rotschilds giraffen har
tre – fire horn, mens Masai giraffen har to
horn.

I dag skal vi på heldagstur, så kl. 10.00
kører vi fra lejren. Vi kører rundt i parken,
det er tydeligt, at dyrene slapper af i den
varmeste periode af dagen. Det er kun fordi vi
forstyrrer, at de gider rejse sig. Vi holder
en sodavandspause ved Buffalo Camp.

Vi tog bad i floden, inden Peter tog os med op
til  den nærliggende Masai landsby. Vi blev
vist rundt af en ung fyr Jonathan. Masai’erne
bor i ovale hytter med fladt tag, hytterne er
lavet af ko-møj. Hytterne er placeret i en
kreds, med plads til dyrene i midten, så de er
beskyttet mod vilde dyr om natten. Landsbyen
bestod af 8 familier, 45 voksne, i alt 74
personer. De havde boet i byen i 8 år, og når
det ikke længere betaler sig at reparere
husene, så flytter de alle sammen og bygger en
ny by. Kvinderne i byen sang en velkomst sang
for os, før der var åbent for handel. Handlen
foregik i midten af byen. Ved hjælp af nogle
pinde hang de enkelte deres varer op, og så
kunne vi handle. Vi købte et skjold og en
stok, for at støtte Masai’erne lidt, så har vi
også lidt souvenirs at tage med hjem.

21 september. Vi forlod Masai Mara lejren kl. 8.00 og kørte
nordpå mod Lake Naivasha. Det var den samme
hullede og støvede vej, vi skulle tilbage ad,
for at komme til Fischermanns camp ved Lake
Naivasha. Så da vi havde pakke ud og slået
teltene op, var det dejligt med et bad. Da vi
havde spist, og det blev mørkt, kom der en
flodhest op på pladsen. Den begyndte at græsse
lige omkring vores telt, hvilket vi ikke var
helt trygge ved. Peter sagde, at vi bare
skulle lade den gå, så ville den ikke gøre
noget.

22 september. Vi stod tidlig op og gik en tur langs
søbredden for at se fuglene vågne. Efter
morgenmaden kørte vi ind til den nærliggende
Nationalpark Hell’s Gate. Hell’s Gate er den
eneste Nationalpark,  hvor det er tilladt at
færdes på cykel eller gå-ben. Dette benyttede
vi os af, og gik en tur ned gennem en kløft og
tilbage igen. Hanne og Stuart passede på
bilen, mens vi andre fik motion en times tid.
Ved 14.30 tiden sejlede vi en tur i en mindre
motorbåd til Joy Adamsons museum, som også
ligger ved Lake Naivasha. På turen derud
forsøgte drengene sig uden større held med en
fiskestang.
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Museet og især en film om Joy Adamson var
interessant, så har vi også været kulturelle i
denne ferie. Joy Adamson er kendt for sin kamp
for de vilde dyr, og især for sit arbejde med
løvinden ELSA. I tre bøger har Joy Adamson
fortalt, om arbejdet med at opdrage Elsa og
sætte hende ud i den frie natur igen. Og om
Elsa’s videre liv som vild løve, der med 3
unger stadig holder kontakten til Joy og
George Adamson, som skal læses, når vi kommer
hjem. Joy Adamson har også med sine mange
tegninger af Kenyas flora medvirket til, at
udbrede viden om alle de mange flotte planter.

Peter hentede os ved museet, og vi kørte
gennem Hell’s Gate på vejen tilbage til
lejren.

23 september. Nu er safarituren ved at være slut. Vi gik
lige en tur langs søen, inden vi fik morgenmad
og pakkede sammen. Kl. 8.00 afgang til
Nairobi, vi var hos Stuart ved 11.30 tiden. Vi
fik læsset af og hentet vores opmagasinerede
bagage, inde Peter kørte os ind til hotellet.
Vi gik en tur rundt i byen om eftermiddagen,
en lidt kedelig by.
Om aftenen var vi på Carnivore restauranten,
desværre kunne Stuart ikke komme med, så vi
var kun os fem og Peter. Carnivore betegnes
som et paradis for kødelskere, hvilket også
fremgik af menuen. Første en suppe, så diverse
dip og salat – dertil hvad vi kunne spise af
lammekølle – kylling – pølse – oksekød –
krokodille – koantilope – zebra – gris – alt
sammen tilberedt på en kæmpe stor grill. Der
var også en lille dessert, så vi kunne trimle
derfra. Heldigvis fik vi da lidt motion med at
skubbe bilen i gang. Tilbage på hotellet fik
vi en øl sammen med Hanne på ’Thorn Tree
Cafe’, i morgen skal Bohr’ familien hjem og vi
skal til vandet.

24 september. Vi stod tidligt op og pakkede, før vi gik ned
til en veldækket buffet. Kl. 8.30 blev vi
afhentet på hotellet af Florence. Vi blev kørt
til lufthavnen, hvor vi tog afsked med Hanne,
Dan og Bue. Turen til Mombasa foregik i en
Fokker 50, propel fly. Det er mere varmt og
fugtigt her i Mombasa. Vi blev afhentet i
lufthavnen i en minibus og kørt til Afrikana
Sea Lodge. Det er en helt anden verden vi er
kommet til. Et flot hotel, en fin hytte,
swimmingpool og lidt længere ude er de varme
Indiske Ocean. Badetøjet og solcremen findes
frem, nu skal der slappes af. Kl. 19.30 er der
middag og herrerne skal være iført lange
bukser, hvilket Flemming synes er uretfærdigt.
Det er et fint sted, 7 retters menu til aften.
Først en aperitif – suppe – en pastaret fra
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buffet – salat fra buffet – til hovedret, fisk
eller andet kød – en lille dessert – ost og
kiks fra buffet – kaffe eller te. Ja, vi
klager ikke, det tegner til en god uge.

25 september. Vi stod tidligt op, for at få et billede af
solopgangen, men vi kom alligevel for sent,
kl. 6.30 er solen oppe. Vi brugte dagen til at
slikke sol. På trods af byger og delvis
overskyet, lykkedes det mig at blive rød på
ryggen.

26 september. Vi prøvede igen, med solopgangen, men i dag
var der skyer i vejen. Vi tilbragte dagen med
at slappe af, nyde solen, snorkel mm. Jeg blev
endnu mere rød på ryggen. Flemming forsøgte at
sælge/bytte et af vore undervandskameraer til
en af ’gribbene’ på stranden for 3 træfigurer.
Da ’gribben’ forlangte 12.000 KSH (1.200 kr.)
i bytte, blev den handel hurtig opgivet. I
stedet for, købte vi ind på
træskærerværkstedet senere på dagen og fik 2
figurer for 600 KSH (60 kr.). Helle fik en
prøvetime i surfing, det er nogle meget
grundige instruktører de har her.

27 september. Efter morgenmaden begav vi os mod Ukunda (6
km, gå tur), for at se om vi kunne finde Diani
Car Hire / Sultan Kahn og måske leje en MC.
Efter nogen søgen, fandt vi hans private
bolig. Desværre var han ikke hjemme, så i
stedet lejede vi en MC et andet sted. 3.400
KSH for 2 dage. Vores lejede MC var en Cagiva
350 offroader, en cylinder, 4 ventiler, ingen
baglys, dårlig bagbremse, ingen starter,
mangler bagerste højre blinklys og ingen
oliepakning overhovedet. Vi kørte mod Shimoni,
vi ville se, om det ikke var billigere at
komme ud og snorkel derfra. (Billigere end 60
USD). På Shimoni Reef Lodge fik vi cola og
sandwich. Vi snakkede med en fyr, som skulle
have 4 med ud og dykke dagen efter. Vi måtte
godt komme med og snorkel. Pris 500 KSH + 300
KSH til Nationalparken. Vi skal bare møde op i
morgen kl. 8.30. Vi nød landskabet på turen
tilbage til Afrikana Sea Lodge. Ca. en times
kørsel, hvor de første 15 var på en  hullet
vej, og resten 45 km var på asfalt vej.
Tilbage på hotellet checkede vi med Guest
Service, om vore billetter var genbekræftet.
De havde glemt den sidste Frankfurt – KBH. De
prøver at få fat i SAS i morgen.

28 september. Tillykke med de 30 år brormand ! Vi stod
tidligt op, fik et par bananer før vi forlog
hotellet kl. 7.00. Vi fik en kop kaffe på
Shimoni Reef Lodge før vi tog ud og snorkel kl
. 8.30. Det er flot at svømme rundt mellem så
mange fisk. Vi så også 4 delfiner og et par
flyvefisk. Det var en god tur. Tilbage på
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Afrikana Sea Lodge, kørte vi en tur på MC’en,
den skal jo afleveres i morgen eftermiddag. Vi
kørte ind på det mest mondæne hotel vi kunne
finde, bare for at se hvordan det så ud. Der
var Casino og 7 restauranter. Der var ikke
mere at se på, så vi kørte tilbage til
Afrikana Sea Lodge, så vi kunne få vasket det
olie af benene, som den F…… MC smider overalt.
Guest Service kunne ikke komme i kontakt med
SAS, sikkert pga. et forkert områdenummer. Vi
har selvfølgelig ikke noget nummer på SAS. Så
vi aftaler, at de kontakter Florence i
Nairobie, for at høre om hun har et
telefonnummer til SAS.

29 september. Vi kørte ind med MC’en og gik tilbage til
hotellet langs stranden. Næsten tilbage var
der en ’grib’ . som ville bytte en figur/maske
med Flemmings beskidte – olieplettede Jyske
Bank strømper. OK sagde Flemming, og straks
måtte han af med strømperne, så fyren kunne
prøve dem. I bytte for en maske forlangte han
3.500 KSH. Uha ! den var af fin kvalitet.
Flemming forsøgte, at forklare ham, at det var
helt skudt over målet. Han kunne beholde
strømperne, for vi skulle ikke have noget så
dyrt. Enden på det hele blev, at vi gik, for
så at blive indhentet efter 20 meter, og at vi
fik en lignende maske for 250 KSH.
Vi hyrede en af de specielle både for 500 KSH,
til at sejle os ud til revet og snorkel et par
timer, bagefter aftalte vi med ’Kaptajn
Alfred’, at han skal sejle os til ’Robinson
Island’ i morgen formiddag. Det er nemlig
bedst at snorkel, når der er lavvande.

Vi slikker sol, før vi igen gik over for at
checke billetter. Damen havde snakket med
Florence, som sagde det skulle være OK med
SAS, så det håber vi på.

Om aftenen fik vi en velkomstdrink, onsdag er
åbenbart tyskernes skiftedag. En lille drink
og pindemadder, mens vi blev præsenteret for
den ledende del af personalet. Afrikana Sea
Lodge har 600 ansatte, så det er noget af en
flok. Det skal dog siges at ASL også
indbefatter et 22 – timers vaskeri, som vasker
alt for de fire Allinace hoteller.

30 september. Så er det ved at være slut. Vi tog ud med
’Kaptajn Alfred’, han hedder nu Ali. Robinson
Island er en lille ø, som ligger ud for
Robinson Lodge. Øen er kun fremme ved
lavvande. Vi snorklede 45 minutter på hver
side af øen, før vi tog ind igen. Ali fortalte
bl.a. at en almindelig løn som arbejder er
2.000 – 3.000 KSH/måned. Så han tjente godt,
da han fik en Jyske Bank T-shirt, en kasket og
700 KSH for turen ud til øen, en halv dags
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arbejde. De sidste timer fordrives i solen,
før der var tid for et bad og så de lange
bukser på.

Vi blev afhentet på hotellet kl 17.20, ca. 20.
min. Forsinket. Alligevel kom vi alt for
tidligt til lufthavnen, hvilket resulterede i
flere gange check-in. Vi kom først igennem de
forskellige skranker, efterhånden som
personalet mødte på arbejde.
- Først gennem check-in og bagage vejning
- Købe nationale toldmærker
- Stempel på toldmærker
- Sikkerhedscheck
- Blev hentet, for at få bagage transit, dvs.

udpegede bagage, som fik nye mærker.
- Vores pas blev checket
- Sikkerhedscheck
- Vi blev hentet igen, for at betale

international told
- Købte internationale toldmærker
- Stempel på disse
- Sikkerhedscheck
- Blev hentet igen, for at skrive udrejse

papirer
- Og stemple pas
- Sidste og fjerde gang gennem

sikkerhedscheck.

De må have en billig arbejdskraft.

Afgang fra Mombase kl 20.15 ca. I Nairobi gik
vi transit til næste fly, med afgang 23.30. Vi
brugte de to timer i Nairobi på, at se på
toldfri varer, man kan nemlig kun købe for
USD, og det ville vi ikke. Det blev dog til et
par cola’er og lidt chokolade.

1 oktober. Vi blev vækket kl 4.00. På grund af tekniske
problemer skulle vi lande i Cairo om 20
minutter. Tankerne flyver gennem knolden, er
det en rigtig nødlanding, eller hvad er der
galt ? Der er nu ingen panik, vi landede helt
almindeligt i Cairo kl 4.25. Nu skulle
mekanikerne kigge på den ene motor, vi ville
få besked, når de viste noget mere.

Vente – vente – vente.

Vi fik morgenmad, og besked om at man forsøgte
at skaffe os transit visum, så vi kunne komme
ind på et hotel. Imens skulle der komme
reservedele + mekaniker ind fra Nairobi, så vi
når nok ikke vores flyver i Frankfurt. Kl 9.00
fik vi adgang til lufthavnen.

Vente – vente

Kl. 10.30 afleverede vi vores pas, og skulle
så vente til de blev godkendt. Vi fordrev
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ventetiden, med at sludre med et par fra
Århus. Kl. 13.00 kunne vi få vores pas og
endelig blev vi kørt ud på Møvenpick Hotel. Vi
afleverede dog lige vores pas først.

Vi fik udleveret værelser, og der var
frokostbuffet i restauranten. Egypt Air
arrangerede det, så vi for 15 USD kunne komme
ud og se pyramider. Vi skulle jo slå tiden
ihjel med et eller andet. Det havde vi ikke
regnet med skulle ske – men så kunne vi da få
brugt de sidste billeder.
Vi så bl.a. Khefren pyramiden, Keops pyramiden
og den store Sfinx.
Khefren pyramiden, oprindelig 143,5 m høj, nu
136,5 m høj, grundareal 46.139 m2. På toppen
kan ses resterne af de oprindelige lag
dæksten. Disse dæksten var finpudset kalksten,
som er fjernet og anvendt til bygninger i og
omkring Cairo.
Keops pyramiden er større en Khefren,
oprindelige 146,6 m høj, nu 137 m høj,
grundareal 53.076 m2. Der er brugt 2,5 mio.
stenblokke med en gennemsnitsvægt på 2,5 ton.
Den store Sfinx, med løvekrop , mandehoved og
kvindehår. Napoleons folk har ødelagt næsen på
Sfinx, ved at bruge den som skydeskive. Den er
73 m lang, kroppen er ca. 20 m høj, ansigtet
4,15 m bredt, næsen 1,7 m lang og munden 2,32
m bred.

Efter et besøg på papyrusmuseet, hvor vi hørte
om fremstilling af papyrus, sluttede vi af hos
en parfume-essens fremstiller. Der kunne
selvfølgelig købes essens til fx Chanel No. 5,
som så bare skulle blandes med 90% alkohol.

Efter 4 – 5 timers rundvisning var vi tilbage
på hotellet, hvor der var spisning i
restauranten. Vi sludrede med Else og Carsten
Bølling fra Århus. I receptionen fik vi
oplyst, at der var afgang fra hotellet kl.
00.30 mod lufthavnen. Vi tog et tiltrængt bad,
mens vi ventede. En skam at vi ikke har noget
rent tøj. Det blev også til en lille time på
øjet. Kl. 1.30 var vi klar til afgang mod
Frankfurt. Vi som med det samme flyveren
lettede.

2. oktober. Kl. 4.30 blev vi vækket, så vi kunne få
morgenmad før landing i Frankfurt. Efter lidt
problemer med at åbne døren, blev vi modtaget
af en fra Lufthansa, som ville være os
behjælpelig i lufthavnen, såfremt vi måtte
have problemer. De oplyste, at vores bagage
ville blive overført transit. Selvfølgelig
blev vi væk fra de andre, så vi henvendte os
til en Lufthansa skrank, for at få ordnet
vores billetter. Vi blev henvist til en anden
skrank, for igen at blive henvist til SAS. Her
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fik vi oplyst, at vore billetter ikke var
bookede om til en ny dato ! Heldigvis var der
plads, men hvad så med vores bagage, Tja !
Efter en henvendelse hos Lufthansa, kunne SAS
personalet oplyse, at sandsynligvis ville
vores bagage komme med samme flyver som os.
Kl. 8.00 Afgang fra Frankfurt – kl. 9.25
ankomst KBH, endelig. Vores bagage dukkede
også op. Strømperne trængte til en vask. Vi
tog ind på Hovedbanegården og tog det første
tog til Silkeborg. Afgang kl . 10.55, ankomst
Skanderborg ca. kl 15.00. Vi købte en avis og
hyggede os med den, imellem de små lure vi
tog. Der var ingen taxi på banegården, så vi
benyttede os af Niels og Hannes tilbud og
ringede efter dem.

Endelig hjemme, vi er trætte, trænger til et
bad og lidt søvn.

Det har været en stor oplevelse.


