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Afrika - som det var engang Erik Nørgaard Hent PDF Forlaget skriver: Vi er i Afrika i 1950´erne.
• En dansk tandlæge trænger dybt ind i Ituri regnskoven for at studere tandsætningen på Pygmæerne.

• Tusind km mod syd er en dansk læge på storvildtsjagt for at skaffe føde til patienterne på det hospital, han
har opbygget i det indre af Congo.

• Efter arbejdet med at bygge dæmning over Nilen beslutter en ung tømrer sig for at køre hjem til Kvistgaard i
sin gamle Morris – tværs gennem Sahara.

• Langt oppe i Nigeria skal en dansk dyrlæge løse en alvorlig konflikt og undgå blodsudgydelser, hvis han
kan bekræfte alderen på en gammel kamel.

• På højlandet langt mod syd sadler en lille pige sin hest for at ride de ti km til sin skole hver dag.

Dette er blot nogle af beretningerne fra medlemmer af Det Danske Afrika Selskab om en svunden tid. Om et
Afrika, der bød på store udfordringer længe før fax, emails, mobil telefoner og charterrejser gjorde det til et

ganske almindeligt udflugtsmål for turister.
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