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Paris - for en del år siden:

Som nyudnævnt direktør for en 
dansk koncerns forretningsaktivite-
ter i Frankrig havde jeg aftalt møde 
med direktøren for den lokale afde-
ling af Crédit Lyonnais på Avenue 
Charles de Gaulle, tæt ved Porte 
Maillot og centrum af Paris. Det 
var en fredag i januar, og klokken 
var lige knap to om eftermiddagen. 
Jeg ankom til stedet, parkerede bi-
len, trak min regnfrakke over mig 
og lagde penge i parkometeret - til 
klokken tre, det burde kunne gøre 
det - hvorefter jeg bevægede mig 
hen mod banken.

Det var mit første møde med 
direktøren, og ud over en præsen-
tation af mig selv havde jeg planlagt 
at tale drift, fremtidsudsigter og 
investeringer med vedkommende. 
Banken - Frankrigs største - var i 
øvrigt en af hovedaktionærerne i 
den danske koncern, jeg arbejdede 
for, og alene af den grund var mit 
møde med direktøren vigtigt.

Da jeg trådte ind  i banken, gik jeg i 
mine egne tanker. Det var knap, jeg 
ænsede, at der var mennesketomt i 
lokalerne, men min underbevidst-
hed havde sikkert allerede registre-
ret, at det nok bare var de fandens 
til franskmænd, der jo altid strej-
kede! Eller holdt tidlig weekend! At 
der tilsyneladende heller ikke var 

nogen strøm i lokalerne, anfægtede 
mig åbenbart ikke. For pokker, jeg 
var et par uger tidligere netop vendt 
tilbage til ”civilisationen” efter 14 
år i Afrika, hvor vi jo dagligt havde 
strømudfald, så hvad var mere na-
turligt?

En person sad lige inden for dø-
ren ved en lille pult med en telefon 
foran sig. Han sagde ikke noget, 
men hans blik virkede nervøst, og 
han gjorde nogle forsigtige tegn til 
mig. Hvad var det, han forsøgte at 
fortælle mig? Det var sikkert blot en 
af de emsige strejkevagter!

Jeg slog det hen og fortsatte uan-
fægtet ned gennem lokalet - jeg 
havde jo for pokker møde med 
bankdirektøren - hallo! Et skilt på 
væggen viste, at direktørens kontor 
lå for enden af lokalet.

Pludselig lød et kvindeskrig  bag mig, 
og øjeblikket efter lå jeg udstrakt på 
gulvet med en person over mig, og 
et revolverløb stukket op under ha-
gen. Jeg kiggede forbavset på man-
den, men det eneste, han sagde, var: 
- Dette er et bankrøveri!

Wow, tænkte jeg. Du er sgu hav-
net midt i optagelserne til en spille-
film med Alain Delon og Jean-Paul 
Belmondo i hovedrollerne, Jan. 
Fedt! Så dét var altså forklaringen. 

Men jeg skulle hurtigt blive klo-
gere: - Et ord fra din mund, og du 
bliver skudt, truede bankrøveren 

mig samtidig med, at han vred ar-
mene om på ryggen af mig. Han så 
ud, som om han mente det.

Den anden bankrøver havde slået 
en ældre dame ned med sin gevær-
kolbe, og hun lå nu bevidstløs på 
gulvet lige bag mig. Hun blev slæbt 
hen ad en lille gang og ind på et 
nærliggende toilet, hvor hun blev 
placeret på gulvet med hovedet 
nede i kummen. Personen ved pul-
ten samt en anden yngre mandlig 
kunde og jeg selv fulgte efter. Tre 
mand og en bevidstløs, ældre dame 
klemt inde på et toilet på én kva-
dratmeter, hvor der ikke var noget 
vindue, ejheller lys eller ventilation, 
eftersom der ikke var nogen strøm. 
Det var nok at stramme den lige 
lovligt meget!

- Et ord fra jer, og I bliver alle skudt, 
sagde den ene af bankrøverne, mens 
han viftede sit våben truende foran 
os. Derefter låste han døren, først til 
toilettet og dernæst fra gangen og 
ud til banklokalet.

Den første tanke, der for igennem 
mit hoved, var: Fandens også! Det 
kommer til at koste en parkerings-
bøde, dette her.

Den næste tanke var: - Vi bliver 
kvalt her, længe inden de skyder os - 
fire mand på én kvadratmeter uden 
ventilation!

Vi stod klinet op ad hinanden og 
turde ikke sige noget. Forsøgte at 
finde råd eller trøst eller opmun-

Jeg var gidsel  
i et bankrøveri

Han har levet et hæsblæsende 
liv i erhvervslivets frontlinje. 
Altid i lederstillinger og oftest 
i lande som Liberia, Rwanda, 
Frankrig - og så selvfølgelig i 
Danmark. I Odense.

Jan Larson, der er man-
den bag denne sommerserie, 
er søn af tidligere rådmand 
og Venstre-politiker Lennart 
Larson.

I udlandet har han beskæfti-
get sig med så forskellige ting 
som varmdriksautomater, 
kasseboner og etiketter. Han 
har arbejdet med huder, skind, kaffe, kakao og palmeolie. 

I dag er Jan Larson 65 år og bor sammen med sin hustru i Nice i 
Frankrig.

I de senere år har Jan Larson udgivet fem spændingsromaner in-
spireret af sit eventyrlige og turbulente liv. Den sjette bog ”Den ulti-
mative hævn” udkommer til august på forlaget Siesta.

Men i den serie af fortællinger, som Fyens Stiftstidende bringer 
hen over sommeren, er intet opdigtet. Her får du historien præcis 
som Jan Larson oplevede den - forrygende, barsk og utrolig.

Her følger fortælling nummer to: 

En erhvervsmands  
fortællinger (2)
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tring i hinandens øjne. Men der var 
ikke andet end frygt. Vi fornem-
mede, hvordan alle var skræmt fra 
vid og sans, kunne velsagtens lugte 
det på de rystende kroppe, som alle 
svedte tran og dampede af adre-
nalin og frygt. Hvor ville det have 
været rart at kunne sætte sig på pot-
ten der, men den var optaget af den 
ældre dames hoved.

- Er du bange? spurgte bankman-
den mig med en skælvende hvisken. 
Jeg nikkede blot, men havde ikke 
lyst til small-talk. 

Pludselig vågnede  den ældre dame, 
og hun begyndte at råbe som en af-
sinding. 

- Hold din kæft, hviskede jeg til 
hende, - ellers bliver vi skudt.

- Jeg er lige glad med at dø, flæbe-

de hun, - jeg er alligevel gammel.
- Fint nok, snerrede jeg lavmælt, 

- men det er vi andre ikke, og nu 
knytter du den. Det havde været 
fristende at sende hende tilbage på 
en lille lur mere.

I den foruroligende stilhed kunne 
vi svagt høre, når der bag den knit-
rende lyd blev kommunikeret på 
bankrøvernes radioforbindelser, og 
lyden af de mange svejseapparater i 
kælderetagen nåede også op til vo-
res lille interimistiske opholdssted.

Pludselig blev der dødsensstille 
overalt, og det var lige før, vi ikke 
turde trække vejret - eller det lidt, 
der var tilbage af det. Det var, som 
om verden var gået i stå. Vi var 
overladt til os selv og vores egen, 
altfortærende frygt.

Efter hvad der føltes som en evig-
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hed, blev stilheden afbrudt. Vi hørte 
nogle folk inde i banklokalet. Der 
blev banket på døren ind til gan-
gen, og en stemme råbte: - Er der 
nogen?

- Ja, brølede jeg uden at tænke 
nærmere over det. Så hørte vi, 
hvordan brandvæsenets økser kom 
i brug, og man fik brudt døren ned. 
Kort efter fik man også døren til 
toilettet op, og vi kunne alle træde 
ud i friheden.

Resten var et spørgsmål  om afhøring, 
håndtering af presse og snak med 
de andre medgidsler. Da jeg klok-
ken ca. fem om eftermiddagen gik 
fra banken - efter en tre timers ud-
marvende oplevelse - gik jeg direkte 
ind på den nærmeste café, bestilte 
en demi (Carlsberg Elefant fadøl) og 

hældte den indenbords på, hvad der 
måtte have været rekordtid. Jeg gik 
tilbage til min bil, rev parkerings-
bøden, der sad under viskeren i for-
ruden, i stykker og nåede netop til-
bage til kontoret, som ikke lå langt 
derfra, før mine medarbejdere gik 
på weekend. De fik historien med.

Jeg pakkede mine ting sammen 
og ringede til min hustru, som jeg 
havde for vane. Fortalte hende, 
hvornår jeg ville være hjemme og 
spurgte, hvad middagen stod på? 
Hun havde egentlig ikke tid til at 
snakke med mig, fortalte hun, da 
hun netop fulgte en live-tv-ud-
sendelse fra et stort bank-holdup i 
Paris.

- Nårh dét? sagde jeg, - det kan 
jeg fortælle dig en masse om, når jeg 
kommer hjem. Jeg var der jo selv.

Hun fik et chok og sov ikke meget 
den nat.
Banken var lukket  de næste to uger. 
Dels skulle man gøre status og slik-
ke sine sår, dels skulle der ved ind-
gangspartiet etableres den senere så 
brugte buffer-sikkerhedszone.

Et nyt møde med bankdirektø-
ren blev aftalt efter tre uger. Han 
så stadig slemt medtaget ud, var 
kronraget og havde en kæmpestor 
forbinding over hovedet.

Det første jeg gjorde, var at gøre 
ham opmærksom på min utilfreds-
hed. Her var jeg for tre uger siden, 
helt som aftalt, troppet op i banken 
til det aftalte møde. Og hvad sker 
der? Ingen direktør, ikke et øje, men 
til gengæld blev jeg gudhjælpemig 
låst inde på et toilet med tre andre, 
ukendte personer. Fandens til kun-

depleje, lod jeg direktøren forstå.
Manden stirrede totalt vantro og 

måbende på denne underlige dan-
sker, han havde siddende over for 
sig. Hvilken planet mon han kom 
fra? Han fik rystet og næsten ude af 
sig selv fremstammet, om ikke jeg 
vidste, at der havde været et bank 
hold-up? 

- Nårh, det var dét, svarede jeg 
med min platte humor: -så kan jeg 
bedre forstå.

Så grinte vi begge.

Hvad var det,  der skete, og hvorfor 
var det ved at gå så grueligt galt?

Alt det blev jeg naturligvis klogere 
på, da jeg efter røveriet var til afhø-
ring på stedet af kriminalpolitiet, fik 
snakket med pressen og især drøftet 
nogle detaljer med den bankmand, 

som havde været anbragt ved pulten 
og telefonen, og som jeg ufrivilligt 
havde delt toilet med i over en time.

Det skulle vise sig, at bankrøverne 
var rigtige proffer. Ved at være stil-
let ind på politiets kortbølgesendere 
havde de konstant et overblik over, 
hvor politiet befandt sig, og hvornår 
det var om at komme ud af hullet. 
De var otte mand i alt, som havde 
skaffet sig adgang til banken under 
frokostlukningen. Alt personale 
- med undtagelse af manden ved 
telefonen - var blevet gennet ned i 
kælderetagen, hvor bankboksene 
befandt sig. Det gjaldt også den 
vrangvillige direktør, som var blevet 
slået bevidstløs og slæbt med ned, 
medens det blødte voldsomt fra 
et stort åbent sår i bunden af hans 
kranie. Strømmen i lokalerne havde 
bankrøverne afbrudt, og de seks af 
dem var straks gået i gang med at 
bryde boksene i kælderen op ved 
hjælp af deres medbragte svejseap-
parater. 

En bankmand var som sagt sat 
til at passe omstillingen i stueeta-
gen, således at folk, der ringede ind, 
ikke skulle fatte mistanke. Han var 
blevet anbragt tæt på indgangen, så 
han samtidigt hurtigt kunne ekspe-
dere nye kunder over til de to bank-
røvere, der med skarpladte våben 
stod gemt lige inden for døren.

Da jeg dukkede op, troede te-
lefonmanden - og altså også den 
ældre dame, der blev holdt op bag 
døren - at jeg var en kriminalbetjent 
i civil. Hvad pokker skulle de ellers 
tro - jeg opførte mig jo tilsynela-
dende som en sådan? Derfor lod 
telefonmanden mig fortsætte ned 
gennem rummet, men havde altså 
forsøgt at gøre mig forståeligt, at to 
af de svært bevæbnede bankrøvere 
stod gemt bag døren.

Da jeg ikke standsede op, men 
fortsatte ned mod enden af lokalet, 
var det, den ældre dame flippede 
ud. Hun vred sig løs af bankrøver-
nes greb - de havde tilsyneladende 
rigeligt at gøre med at observere, 
hvad det var for en stodder, der helt 
umotiveret bevægede sig rundt i 
lokalet - og hun stak i et skrig og 
rendte mod mig.

Så var fanden løs! Det eneste, der 
ikke må ske under et hold-up, det 
er, at der går koks i bankrøvernes 
planer. Så er der stor risiko for, at 
det hele ender kaotisk - og ofte kræ-
ver ofre.

Med til historien hører,  at alle 
bankrøvere slap derfra efter at have 
tømt bankboksene, og før politiet 
ankom. I mere end en time havde 
de været på jobbet!

At blive taget som gidsel  i et bankrø-
veri i Paris et par uger efter, at man 
efter 14 hårdt prøvede år havde for-
ladt det afrikanske kontinent - med 
alle dets voldsomheder, borger-
krige, statskup, udgangsforbud og 
undertiden også svære personlige 
prøvelser - var fuldstændig grotesk. 
Ja, det grænsede vel nærmest til det 
latterlige. Og så ovenikøbet i et af 
de største bankrøverier i Paris’ hi-
storie. Jeg blev den gang, kort efter 
episoden, ved med at overbevise 
mig selv om, at noget sådant vel kun 
kunne overgå sådan en som mig - 
uden egentlig selv at forstå logikken 
af et sådant ræsonnement.



2. Fanget af banditter i junglen 
(Zaïre, 1973) 
 
En dag modtog jeg en telex fra Ambassaden i Zaïre (DR Congo), hvoraf fremgik, at et lille 
tomotorers fly med 7 danske personer om bord var meldt savnet under indflyvning til Goma i 
den østlige del af Zaïre. Der var tale om to danske familier, begge med tilknytning til F.L. 
Schmidt i Kinshasa, Zaïre, som med deres børn var på vej på ferie i vulkanområdet i et lejet 
fly. Ambassadøren bad mig om øjeblikkeligt at sætte mig i forbindelse med lufthavnen i 
Goma, de congolesiske myndigheder samt den danske honorære konsul på stedet. 
 
Min forlovede Jeanne og jeg pakkede straks vore kufferter og tog af sted i bil med vores 
chauffør, Ramazani. 
 
Lufthavnsmyndighederne i Goma bekræftede, at flyet havde opgivet sin position og anmodet 
om landingstilladelse, hvorefter forbindelsen med flyet gik tabt. 
 
Den danske konsul på stedet, en belgier som drev en lokal transportforretning, bekræftede, at 
han selv havde været i forbindelse med Ambassaden i Kinshasa og allerede havde taget 
initiativ til og forberedt en undersøgelse i området.  
 
Jeanne og jeg deltog i samme, men uden resultat. Vi rejste tilbage til Kigali og 
indrapporterede til Ambassaden. 
 
Nogle dage efter indløb en besked fra Ambassaden, at lokale øjenvidner havde indberettet til 
myndighederne, hvad de mente var et flystyrt. En større delegation blev udrustet og nåede 
under ledelse af konsulen frem til det angivne sted. 
 
Det viste sig rigtig nok, at et fly var styrtet i afgrunden. Stedet var totalt ufremkommeligt, 
men alligevel lykkedes det for et par mand at nå så tæt på, at det nedstyrtede udbrændte fly 
med god vilje kunne identificeres. De to nåede dog aldrig helt ned til flyet, det var praktisk 
umuligt. Kun to ting blev bjærget fra området: en forkullet barnehånd og et nøglebundt. 
 
At dømme efter flyvrag og omgivelser var teorien, at danskernes lejede fly over en bakketop 
var fløjet ind mellem to enkeltstående træer og havde fået vingerne flået af og derefter var 
eksploderet  i luften. Iflg. den danske konsul i Goma syntes dette yderligere at være påvist af 
det faktum, at højdeangivelser på flykort over det pågældende område forekom urigtige. 
 
Længere følte man ikke, man kunne komme i undersøgelserne, og uden yderligere håndfaste 
beviser lukkede de congolesiske myndigheder sagen. Flyet med de danske passagerer var 
styrtet i afgrunden, og der var ingen overlevende. På den baggrund blev dødsattester udstedt. 
 
Efter drøftelse med de omkomnes pårørende i Danmark og de berørte myndigheder i Zaïre 
ville begravelsen finde sted på den katolske mission, der lå nærmest ulykkesstedet. Af 
praktiske årsager ville de danske pårørende ikke kunne rejse til stedet før flere uger senere. 
 
De danske myndigheder bad undertegnede om at være vort lands repræsentant ved  
begravelsesceremonien og i den forbindelse attestere, hvad der i realiteten blev stedt til hvile. 
Nemlig en enkelt lille kiste indeholdende en lille pose med den forkullede barnehånd og 
nøglebundtet. 
 



Eftersom vi for at nå frem til den katolske mission skulle igennem to hundrede kilometers 
regnskov på Zaïre-siden, besluttede Jeanne og jeg os for ikke at køre i min store Volvo med 
vimpel og diplomatplader men i stedet tage af sted i en lille VW fra værkstedet. 
 
Det skulle vi aldrig have gjort. 
 
                                                                       * 
 
Ramazani blev sendt af sted dagen i forvejen, så Mamie og jeg kunne stige om bord på et lille 
lejet etmotors fly fra Kigali til Gisenyi. Vi kom ud over et så voldsomt uvejr, at piloten ved 
landingen vendte sig mod os og sagde. ”Puha, det var lige ved. Så voldsomt et vejr har jeg 
ikke prøvet i mange år.” 
 
Vi var lykkelige, da vi med skælvende ben stod ud af maskinen. Uvejr over Tropebæltet i et 
lille fly hører ikke til de allermest spændende udfordringer. 
 
Vi blev hentet i lufthavnen af chaufføren og begav os straks på vej. Vi kørte over grænsen til 
Zaïre og derefter ind gennem Goma by. 
 
”Hvad mener I?” spurgte Ramazani, da han pegede mod resterne af en nedbrændt bygning fra 
hvis gløder, der stadig stod røg, og hvor folk var stimlet sammen. ”Hotellet nedbrændte i går.” 
 
Tak skæbne! tænkte jeg. Der var tale om Gomas bedste hotel og det eneste af europæisk 
standard, som Jeanne og jeg tidligere havde overnattet på. 
 
Vi tog vejen sydpå langs den vestlige side af Kivu-søen og ind i junglen. Vejens beskaffenhed 
var acceptabel, men min Volvo ville ikke have brudt sig om de mange vandhuller. 
 
Det tog os knap tre timer at nå frem til den katolske mission, hvor alt var gjort klart og mange 
lokale mødt op. Ud over de to missionærpræster var jeg den eneste europæer. 
 
Den første officielle pligt bestod i at bevidne tilstedeværelsen af de genstande, der skulle 
begraves, nemlig den forkullede barnehånd og nøglebundtet. Det var et tyngende morbidt syn. 
Jeg attesterede dokumentet, som jeg fik en genpart af. Derefter fulgte selve 
begravelsesceremonien, der sluttede med gravøl og en lille sammenkomst i Missionen. 
 
Det hele virkede surrealistisk: Der var ingen vished for, hvem der var omkommet. Der var 
ingen lig, der skulle stedes til hvile. Der var syv navne på en enkelt gravsten. Ingen pårørende 
var til stede, og ingen af de tilstedeværende havde nogen forbindelse eller noget kendskab 
overhovedet til de afdøde. Endelig var der tale om begravelse af syv danske protestanter, der 
blev stedt til hvile på en katolsk Mission dybt inde i Afrikas jungle. 
 
Under gravøllet fik jeg lejlighed til at snakke lidt med den ene af de belgiske missionærer. Det 
var en speciel oplevelse. Personen var naturligvis totalt opslugt af sit kald. 
 
”Hvornår var du sidst i Europa?” spurgte jeg. 
 
”I 1928,” svarede han. 
 
                                                                       * 



Mørket faldt på, og det var tid at køre derfra. Vi tog afsked med missionsfolkene, og på vegne 
af de danske pårørende samt de danske myndigheder takkede jeg alle involverede for 
arrangement og højtideligheden. 
 
Det var bælgmørkt i regnskoven, og der var ikke meget trafik, hverken med- eller 
modkørende.     
 
Pludselig så vi en vejbom foran os, og chaufføren huggede bremserne i. 
 
Fandens!         
 
Der stod tre militærfolk rundt omkring bommen. Eller rettere: Tre folk i militærbeklædning 
ved en noget interimistisk opsat bom, som ikke havde været der tidligere på dagen. 
 
Vi blev bedt om at stige ud. 
 
”Denne vej!” kommanderede den ene, mens han viftede faretruende med sit gevær mod mig. 
 
”Jeg går ingen steder!” sagde Jeanne. ”Heller ikke jeg!” istemte chaufføren. 
 
Militærmanden trak på skuldrene og gennede mig ind i skoven fulgt af en af de andre 
militærfolk. Den tredje blev stående ved bilen og holdt Jeanne og chaufføren op. 
 
Hundrede meter inde i regnskoven lå et lille skur, hvor jeg blev puffet ind. I midten af skuret 
var et lille bord med en enkelt, vakkelvorn stol. På bordet stod en osende olielampe, stedets 
eneste lyskilde. 
 
Militærmanden gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig. Derefter lagde han geværet tværs over 
bordet med løbet pegende mod min mave. 
 
”Så kan vi snakke,” sagde han som en anden skrankepave på Sygekassekontoret. 
 
Jeg begyndte. Jeg fortalte, at jeg var Dansk Konsul i Rwanda og netop havde været til 
begravelse på Missionen. Og så videre. 
 
Det imponerede ikke manden synderligt. I øvrigt var hans franske ikke særligt godt, men på 
det tidspunkt havde jeg allerede indset, at det ikke var militærfolk, vi her havde med at gøre. 
Det var rendyrkede banditter - landevejsrøvere - som havde iført sig noget tilfældigt militært 
outfit. 
 
Jeg vidste, hvad klokken var slået. Banditterne var primært interesseret i bilen og de 
eventuelle værdier og penge, vi måtte have på os. Bagefter ville de skille sig af med os. Der 
var ingen hjælp at hente noget sted. Vi var fortabt. 
 
Jeg kunne mærke på det hele, at vi var ved at nærme os det kritiske punkt.  
 
Pludselig fik jeg en idé – vel vidende, at det bedste forsvar var angreb. 
 
”Nu skal jeg sige jer noget,” sagde jeg til dem i en påtaget aggressiv tone, som jeg håbede, de 
ikke kunne gennemskue. Samtidig fiskede jeg begravelsesattesten op af min lomme og 



kastede et kort blik på den. ”Kender I denne person?” Jeg langede arrogant papiret over mod 
dem, og de studerede det kort. Den ene kunne tilsyneladende læse, og heldigvis for det. 
 
”Det er Militærguvernøren i Goma, ikke sandt?” spurgte jeg hovmodigt. 
 
Ham, der kunne læse, nikkede ja. 
 
”Nu er det sådan,” fortsatte jeg, ”at Militærguvernøren sidder på sit kontor i Goma og venter 
på, at jeg dukker op med denne attest.” Jeg samlede dokumentet op fra bordet og viftede 
truende med det. ”Og er jeg ikke fremme om” – jeg tjekkede skødesløst mit ur – ”om en time, 
så bryder helvede løs her. Tag mit ord for det!” 
 
Det virkede! De to udvekslede et par nervøse blikke og fjernede skyndsomst geværet fra 
bordet. 
 
Fem minutter senere var vi alle tre - uskadt - på vej væk fra stedet, med livet i behold men 
rystede i vores grundvold. 
 
Men her stoppede problemerne ikke. 
 
Vi nåede frem til Goma en halvanden times tid senere. Da hotellet imidlertid var nedbrændt 
dagen i forvejen, måtte vi over på Rwanda-siden for at tjekke ind på det eneste hotel der, 
’Hotel Edelweiss’, som vi i øvrigt kendte rigtig godt. Det eneste problem var bare, at klokken 
nu var så mange, at der på Rwanda-siden var udgangsforbud. 
 
We’ll cross that bridge when we come to it! tænkte jeg filosofisk. 
 
Vi nåede frem til grænsen. 
 
Den var lukket! Det var jo langt over tidspunktet for udgangsforbud i Rwanda, så der var 
ingen grund til at holde bemanding på nogen af siderne af grænsen. Det sagde vel sig selv? 
 
Heldigvis var der en vagtmand på stedet.  
 
”Ham klarer jeg!” sagde den handlekraftige chauffør. Han bad om nogle penge, hoppede ud af 
vognen, gik hundrede meter ned til det nærmeste lille udskænkningssted og købte en kasse øl. 
Den fik vagtmanden, og han sørgede for, at vi kom over grænsen og ind i Rwanda. 
 
Som sagt var der udgangsforbud her. Blev vi opdaget af militærfolk, risikerede de at skyde 
først og spørge bagefter. 
 
Vi besluttede os for at køre hele vejen gennem Gisenyi og til ’Hotel Edelweiss’ med slukkede 
forlygter. 
 
Det holdt! Vi kom frem uden at være blevet standset eller antastet af militærfolk! 
 
På hotellet havde vi så dagens sidste problem! Da hotellet i den congolesiske by på den anden 
side jo var nedbrændt, var ’Hotel Edelweiss’ naturligvis fully booked – alle congolesiske 
gæster var troppet op her! 
 



Nå, vi kendte heldigvis værtsparret rigtig godt – de var schweizere – og de indlogerede os i 
deres private gemakker. 
 
Det blev uden sammenligning den værste, den mest oprivende, den mest emotionelle og den 
mest vanvittige dag i hele mit lange liv. 
 
                                                             
 
 
 
 


