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Reisen. Den 24. januar startet to jenter og to gut-
ter i «Team Brainstorm» på et av verdens morsom-
ste billøp: Budapest-Bamako – «The Great African 
Run». 

Fra kjøpet av en hengslete Nissan Patrol 1985-mo-
dell, via ombyggingen av den til et eventyrkjøre-
tøy, og forhåpentlig helt til de når målet i Banjul i 
Gambia (Bamako er for utrygt) nå søndag 9. febru-
ar, kan vi følge dem på Facebook. 

Ifølge den ungarske initiativtageren Andrew Sza-
bo oppsto ideen til løpet i 2004. Etter å ha blitt sit-
tende fast på grunn av flytrøbbel i Conakry, hoved-
staden i Guinea, leide han en liten Suzuki Samurai 
(en annen vaklevoren firehjulstrekker) med sjåfør. 
Sammen kjørte de 26 timer for å komme fram til 
Bamako i Mali. 

«Jeg var helt overveldet,» sa Szabo til nettstedet 
Race-Dezert i juni 2013. «Jeg ville bare ha mer av 
Afrika.» 

Full rulle
søndag skal en 30 år gammel Nissan-bil 
fra budapest ankomme banjul i Gambia. 
er det nykolonial eksotisisme? eller en 
reise som forener?

oPTiMisMe: 
ved oppstart i Budapest. 
FOTO: NTBSCANPix

Afrique-Europe-Interact 
mener det humanitære 
skallet bare er der for å 
beskytte en nykolonial 
rikmannsholdning til «det 
ville Afrika».

Planen var der-
for å melde seg på Pa-

ris-Dakar-løpet, der den norske 
motorsykkelkjøreren Pål Anders Ulle-

vålseter har deltatt flere ganger. Men da utgiftene 
bare for å melde seg på blinket mot Szabo, den 
gang radiovert til daglig, forsto han at eventyr-
momentet ikke var der lenger. «Jeg ønsket meg et 
mer involverende og givende eventyr gjennom 
Afrika,» legger Szabo til. 

Ved juletider i 2004 kjøpte han og to venner 
et kart og begynte planleggingen. Ett år senere 

var løpets 

første utgave i gang. Løpet, 
eller «B2» som det også kal-
les, skulle være åpent for 
alle typer folk og kjøretøy og har 
to kategorier: med eller uten innlagte utfordringer 

underveis. 
I dag er B2 verdens største amatørrally med over 

600 deltagere på sitt meste. Og det i konkurran-
se med det britisketablerte «the banger chal-
lenges», der rutene til å begynne med endte i 
Dakar, men som nå, i likhet med B2, har byttet 
endestasjon på grunn av politiske uroligheter.

road trippin’. Åtte år senere følger Team 
Brainstorm en kjent logikk for å oppdage ver-

den. Mange cruiser langs «Route 66» i USA. 
Andre våger seg ut på den skrekkinngytende 

«Camino de las Yungas» mellom La Paz og 
Coroico i Bolivia (også kjent som Dødens 
vei). Noen følger den kinesiske mur, 
slik Peter Hessler gjør i boka Country 
Driving. A Chinese Road Trip fra 2010. 
Hans skildring av den kinesiske kapita-
lismens menneskelige konsekvenser er 
skremmende og fascinerende på en og 
samme tid.

analYserT av Hans erik nÆss
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Full rulle
Alle forenes de av en opple-

velse som ikke ligner noen an-
nen. I Bruken av verden, Nicolas Bouviers 
reiseskildring fra Sveits til Afghanistan på 
1950-tallet i en liten Fiat, finner vi en for-
klaring på populariteten: «Båret frem av 
motorens sang og landskapet som glir forbi, 
strømmer reisen gjennom deg og klarner opp 
hodet ditt. Ideer du har båret på uten grunn for-
later deg, mens andre ideer tvert imot tilpasser seg 
og forsoner seg med deg som steiner i et elveleie. 
Ingen grunn til å blande seg inn; veien gjør jobben 
for deg.» 

knusing av stereotypier. Langs denne veien 
Bouvier snakker om møter man mennesker man 
ellers ikke ville møtt. Ruta som B2 har lagt opp til. 
er basert på GPS-koordinater, men i tillegg er det 
«analoge dager». Her får deltagerne et start- og 
målpunkt, samt en liste på 10-12 landsbyer. Gjen-
nom å besøke disse landsbyene kan man ifølge 
Szabo få en sjanse til å komme seg ut av bilen, ta 
en prat med lokalbefolkningen, og å oppleve «det 
ekte, uberørte Afrika».

Til tross for denne lett påtvungne eksotismen, 
samt det miljøforurensende faktum at mange av 
bilene dumpes i Bamako, tyder løpets populari-
tetsutvikling på at Szabo har lyktes i sin målset-
ting. Løpet er riktignok ikke fritatt for kritikk. 
Aktivistorganisasjonen Afrique-Europe-Interact 
mener det humanitære skallet bare er der for å 
beskytte en nykolonial rikmannsholdning til «det 
ville Afrika».

konfliktene. Andre mener at bistandsprosjektene, 
både organisasjonens egen og deltagerne sine, fak-
tisk virker. Under overskriften «Le rallye solidai-
re», 16. desember 2010, lovpriser avisen «Journal 
du Mali» et norsk misjonærteam fra et tidligere 
løp som skaffet midler til å bygge en landsbyskole 
i Kourmikouru, nordøst i Mali. 

På Facebook kan vi lese at Team Brainstorm har 
nådd det afrikanske kontinentet med humøret i be-
hold. Likevel, i 2015 blir det foreløpig siste utgave 
av B2 arrangert. Politiske konflikter gjør at løpet blir 

MåleT: Banjul i Gambia. 
FOTO: NTBSCANPix

sTarTen: i Budapest, Ungarn, 24. januar. målet er 
Banjul, Gambia, 8100 kilometer unna. Og målet er å 
samle inn penger til utdanning i fattige land.
FOTO: NTBSCANPix

Hesslers skildring av den 
kinesiske kapitalismens 
menneskelige 
konsekvenser er 
skremmende og 
fascinerende på en og 
samme tid

uforsvarlig å gjennomføre, en utvikling Szabo selv 
oppgis å være mektig lei av. 

Slik sett er det en trist slutt sammenlignet med 
Bouviers lyriske rulling østover, der grensepatruljer, 
for ikke å snakke om politiske konflikter, bare er et 

rusk i øyet før man kjører videre. ■

Hans Erik Næss er stipendiat i sosiologi ved 
Universitetet i Oslo. Og forfatter av boka Planet Norge 
(Aschehoug, 2011), basert på en serie globografispalter 
i Ny Tid.
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