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Det er med tilfredshed, at vi kan se tilbage på året der gik. Vi afholdt flere interessante og spændende 
arrangementer og foredrag, vi fik udgivet bogen om Afrika – som det var engang, og vi fik oprettet en 
aktiv hjemmeside. 
 
Alt sammen initiativer, der også smittede af i en god tilgang af nye medlemmer, alle medlemmer der har 
noget på hjerte vedrørende Afrika. 
 
Generalforsamlingen sidste år foregik den 10. september i den historiske Admiral Gjeddes Gård og 

temaet var Congo. Efter generalforsamlingen og en god middag i den gamle kro, så vi først en af Jonas 
Konnild’s berømte film fra Congo i 1950’erne.  TV2 havde året før fulgt vort nu afdøde æresmedlem 
Immanuel Bitsch-Larsen på hans sidste mission til hospitalet i Tunda i Congo, og journalisten Majbritt 
Bach fortalte om rejsen og oplevelserne dernede. 
 
Vores store bog projekt nåede sin afslutning og Afrika – som det var engang, blev præsenteret for 

offentligheden ved en succesfuld Book Launching Party i Cafe K i Zoo den 30. november. Enkelte 
forfattere fortalte lidt om udvalgte afsnit af deres beretninger, og der var god gang i salget af bogen. Til 
dato er der vel solgt og udleveret ca. 250 eksemplarer. 
 

Danmark fik en ny udviklingsminister i år 2010, og det var en stor glæde, at Søren Pind allerede i sit 
første år afsatte tid til at besøge vort selskab den 11. januar. Mødet afholdtes i det smukke Asia House 
– atter takket være Carsten Dencker Nielsens goodwill.   Efter en velsmagende Thai menu holdt Søren 
Pind en inspirerende og informativ tale om planerne for dansk udviklingsbistand i hans minister periode. 
Om man er enig eller ej med Søren Pind og hans politik, så var det som altid en stor oplevelse at lytte til 
hans markante synspunkter.    
 

Forårsmødet stod i Øst Afrikas tegn og afholdtes derfor passende på Karen Blixen’s Rungstedlund den 
7. april. Efter middagen så vi Konnild’s film fra Øst Afrika i 1954, og derefter var der spændende Story 
Telling af Carsten Dencker Nielsen, der meget humoristisk fortalte om de tidlige år i Tanganyika og 
Kenya for ØK. Vort nye medlem, Anders Nielsen, der er en dygtig forfatter og fotograf af artikler om 
Afrika rejser, underholdt også med et fantastisk lysbilledshow fra nogle af sine rejser i Afrika. 
 

I år nåede vi også at arrangere en sommer udflugt, Safari tilbage til Stenalderen, den 20. august. Vort 
medlem Villy Falk har samlet en imponerende samling af stenalderfund fra Europa og Afrika i sit privat 
ejede museum nær Slangerup. Vi mødtes først ved den interessante Slangerup Kirke, Kingo’s kirke og 
fik en omvisning af kirketjeneren, før vi drog ud til Stenhuset. Her fortalte Villy levende og interessant om 
stenalderredskaber, og han fremviste unikke fund fra hans mange rejser, især i Vest Afrika. Deltagerne 
nød deres medbragte frokost i de dejlige landlige omgivelser på Villys bondegård. 
 

Vi er nu nået frem til dette års Generalforsamling, og efter middagen glæder vi os til at lytte til aftenens 
to foredragsholdere. Vort medlem Ejgil Overby, der for nogle måneder siden så levende fortalte os om 
årene i Nigeria, vil i aften fortælle om sin tid i Etiopien. Holger Bernt Hansen, der vel nok må anses for at 
være The Grand Old man of Danish Development Aid, vil derefter causere om sine erfaringer og 
oplevelser fra Afrika.   
 
 
 

 



 

 
 

En vigtig begivenhed i årets løb var, at vi indledte et samarbejde med det højt estimerede Royal African 

Society i England. Vi betragter dem nu som ”Sister organisations”, selvom de nok, med over 1.000 
medlemmer, med Dronning Elizabeth som Protektor og et budget på over 3 millioner kr., må betragtes 
som storesøster og vi blot som lillesøster.  
 
Om fire år fejrer Det Danske Afrika Selskab 50 års jubilæum. Jeg har i arkiverne læst et notat fra vores 
stifter Konnild, da han officielt registrerede selskabet ved Foreningsregisteret i 1965.  Registratoren 
fortalte ham dengang, at levealderen for et selskab af denne art er på 25 år! Vi har ikke blot overskredet 
udløbstiden, men selskabet er endda i stærk vækst. Alene i dette år har vi optaget 12 nye medlemmer, 
en vækst på 25%, så vi er nu nået op på 54 medlemmer.  
 
 
Skal jeg vove et kik ind i fremtiden, så tror jeg faktisk, at Afrika er på vej til en renæssance, til at indtage 
sin rette plads i verden. Økonomisk er der flere steder større fremgang end i andre verdensdele. Der er 
bedre forståelse for værdien af at beskytte det unikke dyreliv, der er spirende tegn på en afrikansk form 
for demokrati. Der er desværre også flere steder, hvor radikal islamisme prøver at trænge frem, men der 
er også eksempler på, at det standses. Afrikanerne er generelt fornuftige folk, der har overlevet mange 
prøvelser. Der er nu også kommet mere fokus på den ødelæggende korruption, selv om der er lang vej 

endnu at gå. Her er Mo Ibrahims indsats for Better Governance f. eks. et lyspunkt.  
 
Så med disse lettere optimistiske ord om fremtidens Afrika vil jeg slutte min beretning, om året der gik i 
Det Danske Afrika Selskab.1 
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1 Præsidentens tanker om Selskabets aktiviteter og fremtid er vedlagt separat 


