


Att kora bil varlden over ar en drom manga
nar. Tyvarr ar det ofta dyrt och komplicerat
Att kopa sig en plats i en expeditionsresa
arrangerad av folk som redan har erfarenheten
ar ett vettigt alternativ. Vi har provat.
TEXT ROBERT MOLDEN (.• FOTO ROBERT MOLDED. 4X4 EXPEDITION.SE

ag hade en plan. Jag skulle
med egen bil, en Nissan
Terrano II fra n 2004, kora
nertill Ghana dar jag skulle
spendera vintern som
volontararbetare och sedan
skanka bilen till barnhem-

met. Hur enkelt som heist. Trodde jag.
Jag borjade googla for att hitta informa-

tion och fann 4x4expeditions hemsida som
inneholl allt och lite till som var bra att
veta infor resor som den jagtanktmig. Jag
insag snabbt att det var mycket, mycket
mer att tanka pa an jag kunnat forcstalla
mig. Att jagdessutom helt saknar meka-
nikerkunskaper, vilkct var narmast en
forutsattning, grusade mina drommar
totalt. Jag skulle inte kora en egen bil.

4x4cxpedition.se hade inte bara infor-
mation utan arrangerade ocksa resor dar
man kcipte sig en plats i deras bilar och
delade pa korningen.

MJna ogon fastnade pa en femveckors-
expedition till Ghana dar datumen
sammanfoll val med mina ataganden och
jagbokade in mig. I regelbundna mail

berattade Ronnie Bergfelt, som tillsam-
mans med sin sambo Lena Wallner driver
foretaget, att han arbetat cirka tolv timmar
per dag for att fa trc nyinforskaffade Nissan
Patrol GR expeditionsklara. Jag kande att
jag fattat ett bra beslut att inte kora egen bil.

KORNINGEN GENOM Europa var varken
trakig eller upphetsande. Mer en lagom
ovningskorningsstracka i helt frammande
bilar befriade fran ESP, ABS och andra
hjalpmedel. Nar vi stannade for lunch
strax norr om Madrid upptackte vi att
oljenivan gatt upp kraftigt pa var bil och
Ronnie konstateradc att dieselolja triingt
in i motoroljan. Ett snabbt kladbyte senare
lag han under bilen och bytteolja,stallde
ned dieselpumpen en aning och bytte
spridarna. Lena hjalpte Ronnie med meek-
andet och vi andra lagade lunch.

Med hopp om sol och va'rme efter
atskilliga natter i minusgrader rulladc vi
ombord pa fiirjan till Afrika.

Nagon vidare va'rme mottes vi inte
av i Marocko, daremot bjod landet pa
en oerhort vacker natur i Reef- och

>• Ett av manga matstopp och
en av manga fantastiska vyer
nar man bilar genom Afrika.



j4X4expeditions Nissan
'Pajfrql GR tar sigframjj ,
princffioverallt.

> En get med
sin nyfodda
unge. Mitt i
trafiken.

Atlasbergen samt en hapnadsvackande tra-
fikkultur. Vagar med stup pa uppemot ett
hundratal meter helt utan racken dar barg-
ningsbilar stod uppstallda titt som tatt med
vinschlinorna nere som fiskare star pa broar.

Efter nagra dagar i bergen motte vi oknen
vid Ait Benhaddou, aven kand som filmstaden
dar bland annat Gladiator spelades in.

Nar kvallen narmade sigfragade vi over
komradion om vi inte kunde aka upp pa en
kulle for att ata middag och se solgangen i det
vackra landskapet. Ronnie och Lena svangde
genast av vagen och ropade over komradion:
"I med fyrhjulsdrift, lagvaxel och diffsparr.
Folj vara spar om det inte ser ut att ga at hel-
vete for oss". Och bilarna klattrade upp for
en kulle som var snarlik ett stenros och troli-
gen hade orsakat vilken stadsjeep som heist ett
langt verkstadsbesok.

VI FORTSATTE sydvast och mcllan Vastsahara
och Mauretanien radde ingenmansland.
Den tre kilometer langa strackan mel-
lan gransposteringarna var totalt laglos

Vi hade hort om kleptomanbabianerna
som tog aiit i sin vag och att det var
viktigt att bilarna alltid var iasta.

och jag uppskattade antalet bilvrak till na'ra
200 stycken pa den korta strackan. En och
annan gul DHL-lastbil holl pa att plockas
i delar och kanslan av obchag var patag-
lig. Lena klargjorde via komradion att vi
skulle lagga i fyrhjulsdriften for "harvill vi
INTE bli staende". GPS:en varnade dcssutom
"Landmines in this area".

Nar vi passerat Mauretaniens huvudstad
Nouakchott stannade vi for att leka i sanddy-
nerna. Lufttrycket i dacken maste a'ndras: "1,2
bar fram och 1,4 bak blir bra. Fyrhjulsdrift och
lagvaxel, forsok ligga mellan 3- och 4 000 varv.
Fastnar ni sa fortsatt inte gasa, backa sa brukar
det losa sig. Och en sak till. Lutar del at vanster

sa styr for Guds skull inte at hoger."
Efter lite donande med lufttrycket (alia tre

bilarna liar kompressorer under huven) satte
vi av mot sanddynerna och har gav 4x4ex-
pedition verkligen skal for namnet. Vilken
upplevelse! Sanden sprutade at alia hall och vi
for upp och ner for vad som kandes som lod-
rata backar utan att bilarna protesterade det
minsta.

Fran Kiffa i sodra Mauretanien till Kayes
i norra Mali valde vi cirka 35 mil oasfalterad
"vag". Korning over stock och sten och genorn
floder och flodbaddar gjorde att den korta dis-
tansen tog oss 19 timmar. Men vi hade inte
brattom. Vidgransengickalltingvaldigt »

> Enastaende vyer vid oken-
staden Ait Benhaddou.
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* Nyfikna blickar ar det gott
om langs hela resan.

SONAX
- det syns
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Varning for minor! Ibland far
man tanka sig for var man kor.

> Det galler att tanka och
proviantera nar tillfallc ges.
Det ay ingen bra ide att bli

es utan soppa i oknen.



smidigt. Ma'rkligt var dock att gransstationen
inte var utmarkt pa kartan, och inga skyltar
farms heller. Man var belt enkelt tvungen att
ha GPS-koordinaterna i forvag for att ens ha en
sportslig chans att hitta tuH- och poliskontor.
Jagpaminde mig sjalv om hur smart det ar att
aka med en serios expedition istallet for att irra
runt i det vilda pa egen hand.

INORRA Ghana besokte vi Mole nationalpark
som tyva'rr var nagot av en besvikelse. Vi hade
hoppats att fa se bade elefanter och lejon men
bada lyste med sin franvaro. Da vi ledsnat pa
djurtorkan spenderade vi mycket tid vid poo-
len fran vilken man har god utsikt over parkens
storsta vattenhal. Nar det var som lugnast en
eftermiddag hordes plotsligt en femaring ropa
"myyy cooookies" samtidigt som ett gang babia-
ner sprang i full fart fran platsen.

Ronnie och Lena hade berattat om klep-
tomanbabianerna som tog allt i sin va'g och
att det var viktigt att bilarna alltid var lasta,
annars tog de sig in. Kakorna? De sag femar-
ingen aldrig roken av igen.

De sista dagarna pa resan sysselsatte vi oss
med att gora absolut ingenting pa Dcscrtrose
Lodge vid kusten.

Den 30 december kom och vi blev avslappta

pa flygplatsen efter ett kanslofyllt farval till
Ronnie, Lena och bilarna.

RENT EKONOMISKT lonar det sig definitivt
att kopa en plats i en bil. Utover grundpri-
set pa 19 000 kronor tillkommer omkring
2 500 kronor i vaccinationskostnader, 3 500
kronor i visumkostnader ocb cirka 1000 kro-
nor i veckan i fickpengar, till middagar och
campingkostnader.

Totalkostnaden for femveckorsa'ventyret
blev saledes omkring 30 000
kronor, en siffra som

a'r valdigt svar att komma i na'rheten av med
egen bil.

Innan du bestammer dig for att gora en resa
av den har typen kan det vara bra att ka'nna
rill foljande. Forst och fra'mst a'r trafiksituatio-
nen i Afrika belt annorlunda an den i Europa
och god korvana a r ett maste. Aven om hoger
var den sida man enligt lag skulfc kora pa i de
lander vi passerade verkade det inte alltid vara
den sida som ga'llde. Du blir omkdrd pa stal-
len du aldrig skulle drdmma om att kora om
pa och boskap befinner sigkonstant pa vagen
i vissa lander. Nasta sak att kanna till a'r att
resan kan ta slut redan i Danmark. Intraffar
en olycka som gor bilen/bilarna okorbara
sa ar resan slut och inga pengar aterbetalas.
Slutligen ar det stor skillnad socialt mot att
kora egen bil. Du som valjer att delta kommer
att spendera all din tid under resan med nagra
fa manniskor du troligen oldrig traffat forut,
pa gott och ont. En grupp med tio olika viljor
resulterar givetvis i beta diskussioner ibland
och kompromisser till foljd utav dem, nagot du
slipper i egen bil.

Enkelt sammanfattat ar resan med en expe-
dition en kompromiss mellan a ena sidan
charterresans bekvamlighet att slippa byra-
krati och ekonomiskt risktagande och andra
sidan aventyrsresans frihetskansla av att
kunna aka, a'ta och sova precis hur som heist,
nar som heist och i vilket land som heist. O


