
PROSJEKT
GRENSELØS





PROSJEKT
GRENSELØS

- En reise til land som ikke er land

JØRN BJØRN AUGESTAD



4

© Ajax Forlag AS
Tekst og bilder: Jørn Bjørn Augestad
Omslagsdesign: Den vandrende mand,
Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Danmark
Frontispiece: Hutt River, Australia
Trykket i Latvia

ISBN: 978-82-93715-40-5

Takk til det norske helsevesenet.

Denne boken ble for det meste skrevet på en mobiltelefon underveis på
reise og ferdigstilt i en sykeseng ved Stavanger universitetssykehus.

Helsetjenester er noe jeg aldri vil ta for gitt.



5

Innholdsliste
Kommentar: “Reis varsomt”

Introduksjon: Tom for land, eller kanskje ikke?

Del I:
En tilfeldig oppdagelse av ikke-eksisterende land

Kapittel 1: Hjem til Finnøy etter en lang, lang reise ............................16
Kapittel 2: Innenriksfergen fra Europa til Afrika ....................................19
Kapittel 3: Kryssingen av “Ingenmannsland” i Vest-Sahara..................23
Kapittel 4: Haratinfolket, med lang vei til frihet.....................................29
Kapittel 5: Ulovlige immigranter i Casamance ......................................35
Kapittel 6: Mandinkaenes rike og matriarkatet på Bijagosøyene........41
Kapittel 7: Separatistbevegelsen i Vest-Afrikas ferieparadis................47
Kapittel 8: Svalbard med grensene åpne for alle..................................53

Del II:
Søken etter land som har vært, eller en gang kan bli

Kapittel 9: Starten på å søke etter land som ikke er land.....................58
Kapittel 10: Øyhopping ved kongeriket Patani......................................61
Kapittel 11: En frivillig slutt på en frigjort stat .......................................67
Kapittel 12: De stengte dørene til mikrostaten Hutt River....................73
Kapittel 13: En reise til det som skulle bli verdens nyeste land............81

Del III:
Verden som raste sammen på grunn av et virus

Kapittel 14: En ufrivillig pause fra livet som loffer..................................86
Kapittel 15: Lykkeland, det nye Talossa?................................................89
Kapittel 16: En natt på Det uruguayanske konsulatet på Færøyene....93
Kapittel 17: Bohemlandet Christiania.....................................................97



6

Del IV:
Den åpne reiseruten til Asia, gjennom land som ikke er land

Kapittel 18: Sommeren da verden begynte å åpne opp.....................102
Kapittel 19: Stolthet og tradisjonsrik kultur i Bayern...........................105
Kapittel 20: Venezia og det ukjente venetianske riket........................109
Kapittel 21: Jugoslavias autonome Vojvodina.....................................113
Kapittel 22: På flukt fra politiet i Liberland...........................................117
Kapittel 23: På hippie-camp i Albania..................................................125
Kapittel 24: Verdens største statsløse nasjon.......................................129
Kapittel 25: Et eget land, på nesten alle mulige måter.......................133
Kapittel 26: Jakten på Babylons hengende hager...............................139
Kapittel 27: Første gang som cruiseturist på Nilen.............................145
Kapittel 28: Et uventet bryllup i Punjab................................................149
Kapittel 29: Kampen om Kashmir, en evigvarende konflikt?..............155
Kapittel 30: En tur til Waziristan, også kalt verdens farligste sted......159
Kapittel 31: Karbala, litt som en vatikanstat?.......................................167

Del V:
Det stadig forandrende nasjonalitetsbildet i Europa

Kapittel 32: Normalen som endelig var på vei tilbake........................174
Kapittel 33: Kunstnerrepublikken Užupis..............................................177
Kapittel 34: Transnistria, en pro-russisk enklave?.................................181
Kapittel 35: Gagauzia, med mulighet til å igjen bli uavhengig..........185
Kapittel 36: Grever og prinser i Transylvania........................................189
Kapittel 37: Spliden mellom Flandern og Vallonia..............................193
Kapittel 38: På haiketur gjennom Lille-Britannia..................................197
Kapittel 39: Ulmende separatiststemning på Korsika.........................201
Kapittel 40: Frihet etter Vest-Europas siste væpnede konflikt............205
Kapittel 41: Catalonia, på vei ut av Spania?.........................................209
Kapittel 42: Mafiastyrte Sicilia................................................................213
Kapittel 43: England, bare en delvis selvstyrt del av Storbritannia?. .219
Kapittel 44: Økende selvstyre i Wales...................................................223
Kapittel 45: De uavhengige britiske kanaløyene.................................227
Kapittel 46: Nord-Irland: Kan det hele bli historie?.............................231



7

Del VI:
Løsrivelsesbevegelsene fra nord til sør i Amerika

Kapittel 47: En siste kjøretur langs den
panamerikanske hovedveien.................................................................236
Kapittel 48: Quebec, et forsøk på å være
mer fransk enn Frankrike selv................................................................239
Kapittel 49: Indianerne som fikk sitt eget land....................................245
Kapittel 50: Texit, kunne det bli det nye brexit?..................................249
Kapittel 51: Zapatistarebellene i Chiapas.............................................253
Kapittel 52: En annerledes julefeiring i Nicaragua..............................261

Del VII:
Nye land i skyggen av Midtøstens mangel på stabilitet?

Kapittel 53: Min voksende kjærlighet til det kompliserte...................268
Kapittel 54: På reise i fotsporene til IS..................................................271
Kapittel 55: Det irakiske Sunnistan........................................................277
Kapittel 56: Et land som forsvant og aldri kom tilbake.......................283
Kapittel 57: En sufistisk festival i det kurdiske Iran..............................289
Kapittel 58: Azerbajdsjanerne i Iran......................................................293
Kapittel 59: På tur med nomader i Khuzestan......................................299

Del VIII:
Eksempler fra vårt eget nabolag

Kapittel 60: Et skritt frem, og to tilbake ...............................................306
Kapittel 61: Heller fristad enn røverstat................................................309
Kapittel 62: Den perfekte løsningen for land som ikke er land?........315

Avslutning: Kan vi få en enighet om hva som egentlig er land?
Tillegg: En oversikt over andre land som ikke er land

Takk



8

Som reisebokforfatter Erika Fatland så fint sa, så er det med grenser
litt slik som med pølser; man vil alltid få reaksjoner ved å snakke om
hvordan de ble til. Slik er det med denne boken også.

Jeg prøver ikke å si at innholdet i denne boken er pølsevev, men at
dette med grensenes opprinnelse kan være et vanskelig tema å
snakke om. Det kan være et sårt tema for noen, eller veldig
engasjerende for andre. Det kan bringe både skam og stolthet å høre
om kriger som har blitt kjempet for å flytte grensenes plassering. Det
kan røre ved vår identitet. Ved selve fundamentet for hvordan vi ser på
oss selv i forhold til verden rundt oss. Det blir sagt at grenser er som
arr stående igjen på jordens ansikt, vel vitnende om hvilke makter som
fikk gjennomslag i historien. Grensene er fortsatt noe som legger
grunnlaget for hvem som får fortsette å dominere. Grensene kan
separere et land hvor folk flest har masser av goder, fra et annet land
hvor mennesker sulter.

Som forfatter av denne boken har jeg en oppfordring til deg som
leser: Ta denne boken som du ville tatt mine ord under en samtale
hos meg på middag. Gjerne også etter et par glass vin. Jeg ønsker å
fortelle mine historier slik jeg ville fortalt den til mine venner, og ikke
på et foredrag for Norges Historieforbund. Historien stikker dypere
enn det jeg har lært, og det lille jeg får plass til å fortelle i en liten
kaffebordbok hvor nesten halvparten av boken er bilder.

Reisen jeg har vært på for å drive research, har gått over flere år og
gjennom flere land. Jeg har snakket med utallige mennesker og fått
et ubeskrivelig antall inntrykk. Da sier det seg selv at ikke alle detailjer
vil kunne stemme hundre prosent med slik de faktisk var. Jeg har gjort
mitt beste for å skrive etter minnet, men minnet mitt er ikke perfekt,
eller ikke alltid så veldig bra, for den saks skyld. Jeg har heller ikke
samlet statistiske data fra hele befolkningen i landene jeg besøker, og
forklarer enkelt og greit situasjonen i landene basert på egne inntrykk
og samtaler med mennesker jeg møter.

Reis varsomt
FORORD/ KOMMENTAR FRA FORFATTER
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Jeg er ikke statistikkarbeider, ikke historiker, ikke politiker, journalist
eller statsviter. Jeg er bare en reisende som opplever verden gjennom
mine egne øyne, med en kulturell sekk på ryggen hvor jeg bærer egne
erfaringer og verdier, som fargelegger hvordan jeg ser det jeg ser og
hører det jeg hører. Til syvende og sist er denne boken bare en
samling med reisehistorier.

Historiene fra menneskene jeg møter bør nok også tas med en liten
klype salt. Fra Taliban til zapatistarebeller: I denne boken har jeg lyttet
til mange mennesker som har en annerledes virkelighetsoppfatning
enn min egen. Jeg har snakket med folk som er villig til å kjempe og
dø for det de tror på, og historiene de deler kan godt være klang fra
ekkokammer som de selv befinner seg i. Det at jeg reiser og snakker
med alle sider betyr ikke at jeg støtter dem, men jeg mener at man
alltid bør kunne lytte, for å prøve å forstå hvorfor folk tenker slik som
de gjør. Ytterpunkter kan også brukes for å få en balansert forståelse
av konflikter, så lenge man har i bakhodet at slike meninger bare er en
av flere mulige forklaringer.

Jeg ønsker med dette å ta deg med på en reise til land som tidligere
har eksistert, til land som kun er delvis anerkjente som egne land og til
land som muligens en dag vil kunne oppstå. Jeg sier som min mor
alltid ville sagt; reis forsiktig og kos deg masse på reisen.
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Tom for land, eller
kanskje ikke?

Som 29-åring ble jeg nødt til å finne meg selv på ny. Selve
personligheten, meningen med det jeg holdt på med og planene
mine for fremtiden hadde blitt satt spørsmålstegn ved. Jeg hadde
tilbrakt de siste ti årene av livet mitt på det jeg trodde skulle være mitt
livs kall og mitt oppdrag. Målet hadde vært å besøke alle verdens 193
FN-land, og da jeg landet på Seychellene den 13. mars 2019 så var
målet mitt allerede nådd. Jeg hadde gått tom for land. Trodde jeg den
gang.

Følelsen som hadde møtt meg da jeg hadde nådd mitt livs mål, var en
slags tomhet. Dette til tross for at landet jeg hadde kommet til var et
sant paradis på jord. Strendene var silkemyke, sanden var hvit som
finmalt hvetemel og vannet var en beroligende turkis farge. Allikevel
følte jeg meg ikke tilfreds. Det var noe som manglet. Det kjentes som
om det var selve meningen med det hele som var borte. Som om den
hadde forsvunnet på reisen hit, eller dratt sin vei da jeg ankom. I det
øyeblikket føltes det som om den var helt borte, men i realiteten var
den fortsatt der ute i verden, hvor den lå og ventet på meg.

Det er ikke alltid så lett å finne mening, tenkte jeg der jeg satt for meg
selv på stranden kalt Petit Anse, på hovedøyen, Mahé. Mening var noe
som hadde kommet og gått i livet mitt, men når jeg først hadde den,
ja, da var jeg villig til å ofre alt for den. Om jeg var blakk, trøtt eller
sulten så hadde det ikke så mye å si, så lenge det fantes en mening i
livet. Det nyttet ikke at jeg her hadde alt jeg kunne ønske meg. Jeg
hadde kostet på meg et finere overnattingssted og gikk alene på
restauranter for å feire for meg selv. Fortsatt befant jeg meg i en slags
tomhet, der jeg satt og kikket ut på det store havet.

Jeg tenkte tilbake på ganger hvor jeg hadde funnet motivasjon
tidligere, som da naboen min Sjur hadde invitert meg på et møte med
en radikal politisk gruppe kalt Sosialistisk Ungdom. Folkene der var

INTRODUKSJON Mars 2019



krigere. De såg urettferdigheten i verden og var villig til å ofre både
svette og blod for å bekjempe uretten som fantes i samfunnet. De
snakket om å sabotere multinasjonale oljeselskaper,
eiendomsutbyggere, høyreekstreme, ja, til og med suverene stater
som USA og Israel, som de mente drev imperialistisk politikk med vold
og aggresjon. For en utenforstående som meg selv så hørtes det først
voldsomt ut, men medlemmene hadde fått meg til å forstå hva de
kjempet for. Det begynte etter hvert å gi mening. Jeg fikk bli med
dem på debatter, vært med i demonstrasjoner, vervet medlemmer,
hengt opp plakater og vært med på en konferanse på en hytte hvor vi
skøyt med luftgevær og lekte spøkefullt med tanken om å starte en
væpnet revolusjon. Engasjementet var på topp. Det hadde boblet i
blodet mitt hver gang vi var sammen, helt til det en dag plutselig ikke
lenger gav mening. På samme måte som da jeg valgte å slutte i SU, så
føltes det nå som om futten med reise plutselig hadde forsvunnet helt.

Istedenfor å kjempe mot urettferdigheten i verden, så var jeg i dag
mer opptatt av å prøve å forstå den. Det var klart at verden ikke var
delt opp i land som var gode eller onde. Verden var ikke svart-hvitt,
men fargerik og nyansert. Jeg hadde lært at en mann som ble sett på
som en frihetskjemper, kunne fremstå som en terrorist i en annen
manns øyne. Jeg var ingen frihetskjemper selv, ei heller noen terrorist,
men å prøve å forstå mennesker som var ulike meg selv, det var noe
jeg var blitt mer og mer interessert i.

Kanskje jeg burde prøve å oppsøke noen for å prøve å forstå deres
engasjement? Kanskje historiene deres kunne hjulpet og smittet over
på meg? Om så bare en liten gnist? På mine reiser hadde jeg erfart at
det var mange land med minoritetsbefolkninger, hvor minoritetene
kjempet for sine rettigheter. Noen steder var det også folk som
kjempet for å få sine egne land. Mennesker som var født og oppvokst
på et sted hvor de ikke følte at de hørte til. Mennesker som hadde en
annerledes identitet enn majoriteten. Disse kunne det vært interessant
å besøke, tenkte jeg.

Jeg begynte å tenke på steder hvor disse menneskene kunne finnes.
Det måtte være på steder hvor grensene kanskje kunne vært satt
annerledes enn slik de var tegnet opp på kartet i dag. På steder som
hadde en annen historie og kultur enn resten av landene de var en del
av. Steder med opprørsgrupper. Folk som kjempet for å få sitt område

12



anerkjent som et eget land. Folk som bor på steder som er helt
forskjellige fra resten av landet.

Jeg visste at det fantes flere steder i verden som hadde delvis
selvstyre, men ikke fullt. Det fantes steder som hadde vært egne land
før, men som ikke var det lenger. Mulighetene var mange, men dette
ville alle være steder som hadde en fellesbetegnelse; de ville alle være
steder som kunne betegnes som land, som for øyeblikket ikke var
egne land. Det fantes derimot ingen enighet blant folk i verden om
hva som egentlig kunne regnes som land, og hvilke steder som ikke
var det. Alle hadde sin egen definisjon.

Tanken pirret meg. Dette var ikke noe jeg bare skulle finne ut av på
nettet. Jeg måtte ut dit. Snakke med folk, lytte til dem. Da får jeg et
helt annet engasjement og forståelse på et mer medmenneskelig nivå,
tenkte jeg. Og, i tillegg kan jeg med det kanskje gi en stemme til
mennesker som ikke føler de blir hørt.

Med disse stemmene i hodet begynte ting plutselig å gi litt mer
mening. Dette var noe jeg ville. Jeg ville bruke min tid og min nokså
skrale økonomi på dette prosjektet. Det kunne være mitt nye oppdrag
og mening. Det kunne være mitt kall. Jeg skulle ut og besøke land
som ikke var land.

Prosjektet måtte ha et navn. Passende for et prosjekt uten en ende.

Jeg valgte å kalle det “prosjekt grenseløs”.
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En tilfeldig oppdagelse av
ikke-eksisterende land

DEL I
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Hjem til Finnøy etter en
lang, lang reise

Det kjentes merkelig å komme hjem til Norge etter flere måneder med
uavbrutt og intens reising. Som vanlig hadde det vært en berg-og-dal-
bane av følelser, hvor jeg i det ene øyeblikket følte at alle venner og
familie, og selv tv og radio var interessert i å høre historier. Spørsmål
som “hvor i verden likte du deg best?” eller “hvilket land er din
favoritt?” ble ofte repetert, helst med et ønske om at jeg skulle kunne
klare å svare med kun en setning. Noe som kjentes unaturlig,
overfladisk og rett og slett urettferdig overfor kompleksiteten av
virkeligheten. Alle menneskene jeg hadde møtt, alle situasjonene jeg
hadde befunnet meg i, både på godt og vondt. Alle opplevelsene.
Det var ikke matematikk. Det fantes ikke noe riktig svar. Ingen svar
som kunne føles riktig for meg selv, ihvertfall, men jeg lærte meg å gi
folk et svar som de kunne være fornøyd med. “Jeg liker meg best i
Afrika”, sa jeg. “Etiopia er mitt favorittland”, ble mitt standardsvar når
jeg ble spurt, selv om jeg visste at det var løgn. Det var ikke mulig å
koke ned svaret til en favoritt. Jeg hadde likt alle land i verden på hver
sin måte, men med alle forutinntakelsene og synsingen som fantes i
blant folk så visste jeg at det ikke var et svar som ville blitt akseptert.

Etter et par uker hadde omtrent all interesse dødd ut, og samtalene
blant mine venner på Finnøy gikk over til det som foregikk på TV, eller
til sladder om folk og fe. Jeg kjente meg mildt sagt lite stimulert og
lite engasjert i det som foregikk rundt meg. I tillegg kjente jeg meg
konfrontert av normer, og merket at måten jeg tenkte på var for
annerledes til at jeg klarte å føle særlig tilhørighet.

På Finnøy var det ikke mye som hadde forandret seg. Noen venner
hadde fått barn og nye jobber, men måten å leve på og tenke på
hadde ikke forandret seg. Fortsatt så kjentes alt annerledes. Fordi jeg
hadde blitt annerledes, tenkte jeg. Jeg var ikke lenger omgitt av folk
som tenkte slik som meg. Våre livserfaringer var blitt vidt forskjellige.
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Spørsmålene jeg ble stilt begynte å gå over til det de fleste egentlig lurte
på. «Skal du få deg en skikkelig jobb nå, hvor du kan begynne å
opparbeide deg pensjon? Hva er planen din? Skal du ut å reise igjen?»
Dette var spørsmål som passet til normene som fantes hjemme på Finnøy.
Normer som satte det tradisjonelle behovet for sikkerhet først, hvor man
skulle gå på skole, jobbe, kjøpe hus og få kone og barn. Etter det kunne
man pensjonere seg, og kanskje reise etterpå.

Heldigvis var jeg vant med slike spørsmål. Fremfor alt hver gang jeg
besøkte bestemoren min, som attpåtil mente jeg kunne ha godt av en
hårklipp. Det hele var godt ment, vel å merke. Selv om jeg tenkte
annerledes, så kunne jeg forstå hvordan hun tenkte. Jeg visste med meg
selv at jeg var lykkeligst borte fra denne sikkerheten, og så lenge jeg visste
hva jeg ville og fikk gjøre det jeg ville, så var alt greit for meg. Jeg kjente
meg ganske så sikker på at det alltid ville finnes en vind som kunne blåse
meg en vei, og den tenkte jeg å følge. Ikke visste jeg da at det var her på
Finnøy det skulle blåse opp. En vind som kom i form av en e-post fra et
lokalt forlag, som lurte på om jeg ville utgi en bok hos dem.

Ideen pirret meg. Dette var virkelig noe jeg hadde lyst til, så jeg heiste alle
mine seil og jobbet intenst med skriving, samtidig som jeg var guide i
hjembyen min, Stavanger. Jeg planla også en foredragsturne, som skulle
gå Norge rundt for å promotere boken, i tillegg til en kjøretur som skulle
gå nedover vestkysten av Afrika. Ofte kunne jeg sitte oppe til midnatt for
meg selv på dataen, deretter følge min mor til Stavanger da hun dro på
jobb klokken seks om morgenen, for så å gjenoppta arbeidet på pc-en
min når jeg kom hjem i stua til foreldrene mine på Finnøy på kvelden. At
jeg ikke fikk så mye søvn eller at jeg ikke hadde noe sosialt liv utenom
jobb, gjorde meg ingenting. Gjennom å skrive og fortelle historier så
føltes det litt som om jeg reiste uten fysisk å reise. Jeg elsket det jeg
jobbet med, og jeg visste at det ikke ville bli lenge til jeg skulle ut på nye
eventyr igjen. Det jeg ikke visste da, var at reisen jeg skulle ut på ville ta
meg hinsides tid og sted. Til historiske land som en gang hadde fantes, og
til nye land som en gang kunne oppstå. Verden var i konstant bevegelse
uten at jeg selv nødvendigvis merket noe til det. Enhver reise ville være en
opplevelse av historien, samtidig som den gikk seg til, tenkte jeg.



18

Navn: Gibraltar
Hovedstad: Westside
Uavhengig: Aldri
Nå en del av: Storbritannia (UK)
Flagg: Gibraltar
Språk: Engelsk



19

Innenriksfergen fra
Europa til Afrika

Sommeren var kommet, og alt var klart for å starte en tre måneders
kjøretur gjennom det nordvestlige Afrika. En tur jeg hadde planlagt
sammen med Tom, som satt ved siden av meg. Tom var fra Canada og
hadde i 2016 kjørt med meg hele veien fra Europa til Sør-Afrika. En tur
som hadde tatt over seks måneder. Nå satt vi i hver vår campingstol
på Spanias solkyst og nøt følelsen av at vi snart skulle ut på langtur
igjen, denne gang med over 20 andre reiselystne, som hadde meldt
seg på forskjellige etapper av turen vi var i ferd med å organisere.

Dagene i forveien hadde vi brukt på å utforske områdene rundt
Malaga, hvor det var spesielt ett sted som hadde fascinert meg. Den
britiske enklaven kalt Gibraltar. Å besøke lystårnet på Europa Point
hadde virkelig fått meg til å innse at jeg var på vei til å legge Europa
bak meg, og reise inn i en helt annen verden. Afrika lå der og ventet
på oss, bare femten kilometer unna stedet vi hadde befunnet oss på.
Selv om London lå nesten to tusen kilometer unna, så føltes det mer
britisk enn noe annet. Røde telefonkiosker stod gatelangs og velkjente
toetasjes busser kjørte forbi oss. Valutaen som ble brukt var det
gibraltiske, og ikke det britiske pund, men fortsatt var Gilbraltar britisk.

Flystripen var vis-à-vis grensen mellom Gibraltar og Spania, bare få
meter unna stasjonen hvor grenseformalitetene ble gjennomført.
Dermed var Gibraltar kanskje det eneste landet i verden som
bokstavelig talt måtte stenge ned hver gang det kom et fly, noe som
skjedde rundt 15 ganger daglig.

Besøket vårt i Gibraltar skulle vise seg å ikke bli vårt eneste
enklavebesøk den uken. Jeg hadde gjort min research og funnet ut at
når vi om få dager skulle ta fergen over til Afrika, så ville vi gjøre det
helt uten å krysse en eneste grense. Fergen som skulle gå fra Algeciras
i Spania, ville ta oss til en spansk enklave kalt Ceuta, og dermed skulle
vi altså reise grenseløst fra Europa til Afrika, med en innenriksferge.

KAPITTEL 2 Juli 2019
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Ceuta var visstnok også en skattefri sone, slik at mange brukte fergen
fra Spania til å reise på harryturer for å sikre seg billige sigaretter og
alkoholvarer. Mat, kultur og språk var ganske blandet, selv om landet
var et oversjøisk spansk territorium hvor folkene som bodde der hadde
spansk nasjonalitet, selv om de gjerne snakket berbisk, fransk og den
marokkansk-arabiske dialekten kalt darija, slik de gjorde i Marokko.
Gibraltar og Ceuta var begge bare såkalte semi-enklaver i Marokko og
Spania, samtidig som de var eksklaver tilhørende henholdsvis
Storbritannia og Spania. Da jeg fikk høre at Ceuta i tillegg hørte til
Spania, men ikke til Den europeiske union, gikk det i surr for meg. Det
enkleste var nok bare å akseptere at det hele var ganske så komplisert.

Det jeg lærte, derimot, var at grunnen til at Storbritannia og Spania i
hundrevis av år hadde fått styre disse eksklavene, langt fra sine egne
land, var ganske så enkel. Med status som å være blant de største
stormaktene i Europa og verden, så ønsket de å ha kontroll over alle
skip som seilte inn til Middelhavet. Om de noen gang kom til å bli
egne land, slik som andre enklaver og eksklaver hadde blitt, var
fortsatt en mulighet. Enn så lenge var de ikke det, selv om de riktignok
kunne føles som de var det.

Afrika kalte på oss. Kontinentet hvor flere av grensene hadde blitt
tegnet med linjal av kolonimaktene. Der ville det også finnes grenser
som var nokså kompliserte, skulle det vise seg.

Gibraltar er det eneste stedet i Europa med ville apekatter.
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Reiseruten gjennom Afrika skulle ha tre etapper på en måned hver.

På toppen av verden, klar for eventyr. Knapt et ord ble utvekslet før solen var oppe.

Vi sov en natt på stranden i Cannes. Alltid livlig med 9 seter i den ene bilen.

Det var nok av fine steder å bade. Med kjøkkenutstyr var vi selvforsynte.
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Navn: Vest-Sahara
(Sahrawi Arab Democratic Republic)
Hovedstad: El Aaiún, Laayoune
Uavhengig: 1976 til 1991
Nå en del av: Marokko
Språk: Hassaniya arabisk, spansk


