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”Der kommer en bjørn!”. ”Hvad gør der?”, spurgte 
jeg mistroisk. Steffen havde hørt en gren knække, 
mens han rodede efter mad i rygsækken. Han 
havde ikke reageret, før han hørte et fnys, og 
noget der lød som en stor hund, der ryster sig. Da 
han vendte sig om, stod der en bjørn fem meter 
fra ham - en to meter høj grizzly-bjørn!

Alt imens Steffen fortalte sin historie, kom 
bamsefar luntende ind i lejren. Vi konstaterede 
hurtigt, at vi ikke kunne komme væk fra den 
halvø, vi stod på. I stedet trak vi ned til floden, 
så der var omkring 50 meter mellem bjørnen og 
os. bjørnen foretrak heldigvis først at undersøge 
vores rygsække. Med hovedet dybt begravet 
i sækken, hev den systematisk tingene op én 
efter én, mens vi overvejede situationen. At 
krydse floden ville være den sikre død. Den var 
alt for bred og iskold og strømmen for stærk. I 
stedet kunne vi krydse en lille vig på ca. 20 meter 
og komme op i skoven længere nede ad floden. 
efter 10 minutter mistede bjørnen interessen 
for rygsækkene - og begyndte at vandre ned 
mod os! Den havde ikke taget mange skridt, før 
vi sprang ud i floden. Stønnende og prustende 
svømmede vi over til den næsten lodrette klip-
peside og kravlede op i skoven. bjørnen span-
kulerede ned til stedet, hvorfra vi var sprunget 

i floden. Her rejste den sig på bagbenene, satte 
sin fede bjørnetryne i sky og svingede hovedet 
fra side til side, mens den forsøgte at få færten 
af os. Gudskelov var den åbenbart tilfreds med 
at have lejren for sig selv – i hvert fald skulle den 
ikke bade lige nu og gik tilbage mod vores telt, der 
var helt tomt. Den kiggede lidt på det, rejste sig 
på bagbenene og væltede så ind over det for at 
rulle sig i det. bagefter var det rygsækkene, der 
fik en tur. Pludselig kunne vi ikke se den mere. Vi 
var bange for, at den var gået op i skoven for at 
finde os, så vi tog benene på nakken og løb ind 
i vildnisset. efter en halv times tid stoppede vi et 
sted langs floden, hvor vi forberedte os på at blive 
resten af natten. Det var sen aften, og ingen af os 
havde lyst til at gå tilbage lige med det samme. Alt 
vores tøj var drivvådt, og vi kunne se frem til en 
nat med temperaturer tæt på frysepunktet. Men 
heldigvis fik vi hurtigt gang i et bål med hjælp fra 
tændstikker og stearinlys i den nødpakke, som vi 
altid havde på os.

bålet varmede skønt, og vi tørrede vores tøj. Først 
næste morgen besluttede vi os for at gå tilbage til 
lejren, hvor vi kunne konstatere, at bjørnen var 
væk. Men hvilket syn, der mødte os. Udstyret lå 
spredt for alle vinde. Rygsækken, teltet og Steffens 
sovepose var flænset, maden var blandet med 
bjørnesavl, og et kamera var tygget helt i stykker. 
Vi fortsatte videre til vores kano, der lå ca. én kilo-
meter længere oppe ad floden. Vi havde ikke nået 
at bære kanoen udenom et strømfald og ned til 
lejren dagen før, men nu var det lige før, vi helt 
havde mistet den. bjørnen havde også været her 
forbi, flænset en redningsvest og skubbet kanoen 
halvt ud i vandet.

Som sendt fra himlen kom der pludselig tre 
kanoroere til syne på floden. Det var en cana-
disk gruppe med en guide, som hurtigt forstod 
situationen. Vi fik at vide, at vi bare skulle bære 
kanoen ned til lejren, så ville de sejle igennem 
strømfaldet og møde os for enden. lige før vi 
nåede frem, hørte vi et skud, og nede ved floden 
stod guiden med en rygende skræmmepistol. Da 
de var kommet om hjørnet, havde kræet siddet 
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oppe i skovbrynet og set olm ud! Hurtigere end 
en bjørn kan nå at tænke, fik vi smidt resterne af 
det ødelagte udstyr op i kanoen, og snart sad vi 
på floden.

om aftenen slog vi lejr sammen med gruppen, 
som hjalp os med at sy teltet og få brændt alt 
det ødelagte udstyr, der stank af rovdyr. Guiden 
fortalte, at det pga. andre folks sikkerhed var 
nødvendigt, at vi hurtigst muligt kom ned til park-
grænsen, der lå 180 km sydpå. Her skulle vi slå 
alarm, så parkbetjentene kunne sejle op og rense 
pladsen – og evt. fjerne bjørnen. Vi måtte højst 
bruge to dage; gruppen kunne i øvrigt heller ikke 
undvære mad til flere dage. Vi nikkede bare uden 
at sige så meget. Det hele virkede så uoversku-
eligt. I snart to døgn havde vi ikke fået søvn eller 
noget mad af betydning, og teltet stank infamt af 
bjørn. og nu skulle vi samtidigt slå rekord i mara-
tonroning.

næste morgen, mens vi gjorde os klar til første 
etape på 90 km, hørte vi pludselig en overra-
skende motorlyd. Det var parkbetjentene, der 
kom forbi i deres motorbåde! Tilfældigvis foretog 
de deres månedlige inspektion af floden i denne 
uge, hvilket blev vores svineheld. nu fik vi mad til 
flere dage, og vi kunne tage det lidt mere med ro. 
Da vi senere mødte parkbetjentene igen, kunne 
de fortælle, at bjørnen havde været der, da de var 
kommet. De havde skudt den med noget bedø-
vende og tilkaldt en helikopter, der havde fløjet 
den et par hundrede kilometer væk. Faktisk var 
det første gang i nationalparkens historie, at de 
havde haft så store problemer med en bjørn – og 
så skulle det selvfølgelig ske, da to danske teen-
agere for første gang prøvede kræfter med den 
canadiske vildmark!
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Jeg synes som de fleste rejsende nu gør, 
at jeg har stået i nogle rimeligt åndssvage 
situationer rundt i forskellige håbløse lande 
fra tid til anden. 

Jeg er blevet sigtet for narkosmugling i en 
bus i Paraguay, hvor nogen havde gemt 14 
kilo kokain nede på toilettet. Jeg er blevet 
jagtet rundt af liderlige mænd i hele bolivia, 
fordi jeg spillede karnevalets dronning i et 
turnéteater. og jeg har haft diarré i otte 
lange måneder efter at have spist en røget 
rotte i laos.

Men den 8. august sidste år tog tingene 
en drejning og førte til en situation, som 
bare ikke måtte ske. Jeg var i Somalia, på 
rejse for at samle information ind til fore-
drag og for at filme. Jeg var blevet inviteret 
til hovedstaden Mogadishu af præsidenten 
for landets overgangsregering trods hårde 
kampe i byen. og ”regering” skal lige forstås 
med et gran salt. Somalias ledelse udgøres 
ikke af ret meget mere end en slags statsmi-
lits, som for tiden er stærkere end de andre 
militser, der kæmper om magten i det 
stakkels land. Men via en række garantier 
fra regeringens sikkerhedschef og et tæt 
parløb med den danske ambassade i nairobi 
var det kommet i stand, at jeg kunne rejse 
til Mogadishu og være der i ti dage under 
forudsætning af, at jeg konstant skulle være 
i dialog med regeringen og samtidig være 
beskyttet af lejesoldater for at forebygge 
kidnapninger og andre uheldige situationer. 
lidt presset, men ok. 

Den 8. august havde jeg været i Mogadishu 
i fem dage. Jeg havde fotograferet ruinerne 
i gaderne, mødt folk på markederne og 
interviewet en krigsherre. Det med lejesol-
daterne havde fungeret skræmmende godt 
og havde samtidig vist sig at være absolut 
nødvendigt. en svensk journalist var blevet 
dræbt i måneden op til mit besøg. Han 
havde været uden beskyttelse.

nu ville jeg så gerne ud af byen og besøge en 
række flygtningelejre nord for Mogadishu. 
Turen derop ville gå gennem ret lovløst 
land, så det var nødvendigt at opjustere 
min lille hær til otte lejesoldater. Fire af dem 
blev venligt doneret af guvernøren for den 
region, lejrene lå i, og de andre fire skulle 
jeg selv hyre privat med tilladelse fra rege-
ringen, som jeg plejede. 

Men så lavede jeg en eklatant fejl. og det 
førte til, at jeg havnede i den absolut mest 
pressede situation, jeg nogensinde har 
været i på en rejse. 

Jeg glemte simpelthen at checke op på ven/
fjende-relationerne mellem regeringen og 
guvernørens folk. Alt i Somalia er baseret 
på klanforhold, og tilhørsforholdene afgør 
næsten altid, på hvis side man kæmper i 
krigene dernede. og nu havde jeg ufor-
varende spillet to forskellige klanledere ud 
mod hinanden. Somalias præsident var ikke 
just venner med guvernøren. Pis.

Dette gik op for mig, da jeg tog hen til 
regeringens sikkerhedschef, en gammel 
krigsherre, der indtil nu havde tildelt mig 
de lejesoldater, jeg skulle bruge fra dag 
til dag. Mr. Darwish hed han. og han var 
RASenDe.

”Allah Akbar”, og hvad fanden jeg bildte mig 
ind at gå udenom statsmilitsen og arrangere 
besøg op i fjendeområder. Jeg var ikke andet 
end en tarvelig parasit, der forsøgte at gå 
bag om ryggen på præsidenten og udnytte 
min invitation til at fortælle dårlige historier 
om regeringen (det er bl.a. pga. regerin-
gens kampe, at en million folk er flygtet ud 
af Mogadishu...). Summa summarum: Jeg 
skulle forlade hans område øjeblikkeligt, 
invitationen fra regeringen var ophævet, 
og jeg havde ikke længere adgang til hans 
lejesoldater. Samtidig ville han stoppe mit 
samarbejde med guvernørens folk. Jeg 

skulle i det hele taget rejse fra Somalia så 
hurtigt som muligt og var indtil da overladt 
100% til mig selv.

Med den besked gik jeg rystende ud på 
gaden og begyndte at fatte alvoren af, hvad 
der lige var sket. Jeg var alene i, hvad nogen 
kalder verdens farligste hovedstad, uden 
beskyttelse, og mit fly ud gik først om fem 
dage. Det var fandeme ikke sjovt.

Der bliver nødt til at være en vej ud af det her, 
tænkte jeg, det er der altid. Jeg fandt min 
pickup og kørte så hurtigt som det kunne 
lade sig gøre gennem ruingaderne tilbage til 
mit hotel, der var nogenlunde sikkert. Her 
var jeg heldigvis ikke smidt ud endnu, og 
på mit værelse havde jeg to mobiltelefoner 
samt numre på alle de folk, der havde været 
med til at arrangere mit besøg, inkl. den 
danske ambassade i nairobi. De næste fem 
timer brugte jeg 120 USD taletid på at ringe 
til stort set alle de somaliske kontakter, jeg 
havde i både Danmark, england, Kenya og 
rundt i resten af Somalia. Jeg forklarede alle 
situationen og var så ydmyg, som jeg aldrig 
har været: ”Undskyld, undskyld, undskyld, 
jeg har ikke været ude på at snyde nogen...
jeg var bare dum...undskyld..”. Jeg svedte 
koldsved, mens natten sænkede sig over 
Mogadishu.  

Men opringningerne virkede. næste dags 
eftermiddag var der blevet trukket i trådene 
udefra, regeringen var blevet kontaktet, og 
sikkerhedschefen indvilgede i at tale med mig 
igen og forlænge mit besøg. lejesoldaterne 
var tilbage, og jeg kunne vove mig ud på 
gaden igen efter et af de mest ubehagelige 
og nervepirrende døgn i mit liv.

Aldrig igen skal jeg gå udenom en klanba-
seret regering.

De tog min hær
aF rasMus kraTh
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