
GÖTEBORG Han har haft tungt beväpnad eskort i konfliktdrabbade länder, ätit torkad apa 
med pygméer och blivit mörbultad av en elefant. I år lyckades Christer Danielsson med sitt livs 
mål – att besöka alla världens länder. Tobias Kjellberg 19:34 - 13 feb, 2018 

 Det är svårt att göra Christer Danielssons upplevelser rättvisa i en text – av de tusentals 
möten med människor och nya kulturer som han har varit med om de senaste 35 åren får 
GP ta del av ett axplock. 

– Det mest intressanta är de möten med människor man får vara med om när man är ute 
och reser, säger Christer Danielsson. 

I dag bor han med sin familj i Mölndal och jobbar på bank. Sista landet att kryssas av på 
listan var Östtimor – som Christer Danielsson besökte tillsammans med sin son över julen. 

– Vi återvände till Bali där övriga familjen väntade på oss och då kunde vi fira nyår och att 
jag varit i världens alla 195 länder, säger Christer Danielsson och skrattar. 

Målet uppfyllt 
Han minns när han reste runt i genom Somalias huvudstad Mogadishu, med fyra tungt 
beväpnade vakter ständigt hack i häl. Han minns det speciella Nordkorea – där man inte 
tilläts gå runt på egen hand. Men en av de upplevelser som ligger honom närmast hjärtat 
var då han besökte i tält pygméer i Centralafrikanska republiken och fick äta torkad apa. 

– Dels är det oerhört svårt att nå de här människorna. De lever ju ett naturfolksliv som man 
kan tänka sig att folk gjorde i princip på stenåldern, så det ligger väldigt långt ifrån vår 
kultur. 

Nu känns det tomt, berättar han. Under en stor del av sitt liv har han varit på resande fot – 
de senaste tio åren har han varit på jakt efter att bli en av de få i världen som besökt 
vartenda land på jorden. Men han har tur som fortfarande har livet i behåll, menar han. 

– Det är inte så många som har överlevt en elefantattack, säger Christer Danielsson. 

  

Elefantattacken 
Det var 29 år sedan. Christer Danielsson bodde i ett läger i en nationalpark i Kenya 
tillsammans med sin fru och bestämde sig en morgon för att tillsammans med några 
turister för att gå ut på savannen och titta på en flock vilda afrikanska elefanter. 

– När vi väl är vid elefanterna så kommer de helt plötsligt emot oss. Då blev det lite panik 
bland oss, vi var tre-fyra stycken. Vi sprang åt olika håll och två av elefanterna fortsatte att 
leta efter oss. 

  



De andra resenärerna lyckades gömma sig – lika tur hade inte Christer Danielsson. Han 
berättar att han sprang för livet, men elefanten var snabbare. 

– Så den grep tag mig runt midjan med snabeln och kastade upp mig i luften, först en gång 
och sedan ytterligare en gång. I och med att den kastade upp mig i luften så hamnade jag på 
marken. Då täckte elefanten över mig med grenar och jord och gick iväg, och tack vare det 
överlevde jag eftersom jag var medvetslös och inte rörde mig. 

Christer Danielsson fördes till sjukhus i huvudstaden Nairobi med flygplan. Senare fick han 
förklarat för sig av experter att elefanterna i området var jagade av tjuvskyttar, och att hans 
kameraobjektiv kan ha misstagits för ett kikarsikte. 

– Det är inte en sådan konstig reaktion om man sätter sig in i elefantens situation, säger 
Christer Danielsson. 

En förändrad person 
Alla resor och upplevelser har fått Christer Danielsson att känna sig tacksam och uppskatta 
det vi har hemma i Sverige. 

– Man tar mycket av den tryggheten vi har för givet, och det är klart att man tänker mer på 
det när man ser elände i världen. Vi är lyckligt lottade här i Sverige med tanke på konflikter 
och naturkatastrofer. 

Men samtidigt är det inte bara elände och problem man får se, förklarar Christer 
Danielsson. Läser man nyheter här hemma får man lätt en orealistiskt negativ bild av 
omvärlden. Inte minst gäller det Afrika, menar han. 

– Afrika ligger på ett vis närmast hjärtat. Det skrivs bara mycket om elände i Afrika, men så 
är det ju inte. Det är mycket glädje, musik och fest som man stöter på när man är ute och 
reser med lokalbuss och träffar folk ute i byarna. 

Det är svårt att sammanfatta Christer Danielssons yttre och inre resa i en text. Nu sållar han 
sig till det hundratal människor i världen som lyckats med samma bragd som honom. I 
framtiden funderar Christer Danielsson på att skriva en bok. 

– Jag har inte hunnit tänka så mycket på det än, men jag har funderingar om att göra det i 
framtiden. 

 

Tobias Kjellberg" 

Göteborgsposten 2018-02-13 

 



 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 


