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Jag hade den stora turen att få ett MFS stipendium för att göra ett projekt i Botswana för min 
biologiexamen. Projektet handlade om träden och djurens interaktioner kring de artificiella 
vattenhålen i Chobe nationalpark i norra Botswana. Vi var tre stycken som tillsammans under tre 
månader skulle samla in data till våra masterarbeten  och de andra två hade jag inte träffat tidigare. 
De studerade vid det norska universitet som vår handledare, Christina, jobbar vid, och som jag fått 
kontakt med genom professorerna på mitt hemuniversitet. 
 
I slutet av januari kom jag till huvudstaden Gaborone och blev emottagen av min handledare som 
skulle stanna med oss i 10 dagar för att hjälpa oss att komma igång med arbetet. Snart träffade jag 
också mina blivande kollegor och ”sambos”. De första dagarna var fulla av nya intryck, dofter och 
insikter. Den lugna atmosfären i det Afrikanska samhället klingade illa med Christinas höga tempo. 
Det var ju viktigt att så snabbt som möjligt inhandla all utrustning vi kunde tänkas behöva och klara 
av alla förberedelser inför de tre månader i vildmarken vi hade framför oss. Men vi fick istället 
snabbt lära oss fenomenet ”African time” där en minut kan vara allt från 60 sekunder till en vecka. 
Allt tar längre tid i Afrika än vad man kan föreställa sig även om man är riktigt tidspessimistisk av 
naturen. 
 
Christinas underbara gamla Toyota hilux 4x4 som skulle bli vår trogna men ingalunda pålitliga 
kompanjon under Botswanaäventyret fick sig en rejäl genomgång av ett par mekaniker som var mer 
snabba än skickliga. Sedan bar det av! Under ett dygn körde vi tvärs genom hela landet, från 
huvudstaden i söder till Kasane i norr.  
 
Kasane, en liten stad med en huvudgata, ligger vägg i vägg med Chobe nationalpark. Detta reservat 
är inte inhägnat och djuren kan ströva fritt in och ut. I Kasane kan man därför höra många 
fantastiska berättelser från invånarna, som den gången en flock lejon gick längs gatorna, eller de 
elefanter som kommit in för att äta frukter från intet ont anande fruktförsäljare utanför Choppies 
supermarket. Närheten till det stora Chobe visar sig också på mindre dramatiska vis av de vårtsvins- 
och babianfamiljer som slagit sig ner permanent i staden. Dessa verkar varken störa eller bli störda 
av kasaneborna själva när de passerar varandra på trottoarerna.  
 
Vi stannar i Kasane någon dag för att proviantera och inhandla de sista småsakerna innan vi ger oss 
in i Chobe. Den dagen fick vi det första smakprovet på kommande resors aber. Efter någon timmes 
körning på de djupa, torra sandvägarna längs Chobefloden, med alla de djurarter som var nya för 
mig, ellipsvattenbock, kudu, impala, elefanter, den vackra lechwen, en mängd olika sorters gamar, 
örnar och andra fåglar, gick bilen sönder för första gången... Det var något fel med kopplingen och 
efter någon halvtimmes stretande lyckades vi hoppa igång bilen på första växeln. Men sedan kunde 
vi naturligtvis inte växla upp utan fick köra hela vägen tillbaka till Kasane på första växeln, en 4 
timmarsresa. Denna älskade bil hittade under alla tre månader på nya problem åt oss som vi inte 
alltid utan sveda och verk fick finna lösningar på. 
 
När vi äntligen kom fram till Savuti i mitten av Chobe, som skulle bli vår hemstation under 
vistelsen hade vi alltså redan fått en försmak av vad som komma skulle. Vi satte upp våra små 
kupoltält på den icke inhägnade turistcampingen och började bekanta oss med omgivningen och 
med de parkvakter som var stationerade i Savuti och som skulle hjälpa oss både med arbetet och 
andra vardagliga saker.  
 
Dagarna börjar flyta ihop i varandra. Vi jobbade ute i fält alla dagar utom söndag. Varje dag tog vi 
oss med hjälp av en GPS till platser på bestämda avstånd från vattenhålet och märkte ut en ruta på 
50x50 meter. Däri samlade vi sedan in data på alla träd och buskar samt vilka djur som lämnat spår. 
Dagarna var heta och solen stekte våra näsor röda, men vi fick också se otroligt mycket under dessa 
dagar. Vilda djur på nära håll, stora ormar, elefanter i hundratal, och naturligtvis det underbara 
landskapet. Vi hade alltid med oss en av parkvakterna ut på fältet, beväpnad, av säkerhetsskäl.  
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På kvällarna gjorde vi upp lägereld och lagade middag tillsammans. Sedan satt vi runt elden och 
hade det så där mysigt man bara kan ha det vid levande eldar. Nätterna i tältet var däremot mindre 
rofyllda. Vi kom till Botswana mitt under regnsäsongen och alltså var där inte många turister. 
Alltsomoftast var vi ensamma på campingen och därför sökte sig alla djur till vårt läger om natten 
för att leta matrester. Nästan varje natt, strax efter vi dragit oss tillbaka till våra tält kom hyenorna 
tassandes. Vi kunde höra dem sniffa runt tälten och hade vi glömt att diska  ur kastruller och 
tallrikar blev det ett fasligt liv i campet. Även andra djur besökte oss under nätterna, elefanter, 
leoparder, och till och med lejon men fastän det ofta var ganska skrämmande var det aldrig någon 
av dem som på alvar hotade oss. 
 
Varannan vecka åkte vi in till Kasane för att fylla på matförråden och för att sitta några timmar på 
något internetcafé och uppdatera oss med omvärlden. Sanningen att säga så hade jag inte mycket till 
hemlängtan alls under dessa tre månader. Jag trivdes så bra i det lugna och ostressiga livet i parken 
och med de otroligt vänliga, hjälpsamma och roliga Batswana (Botswanska folket). Var man än 
kom fick man snabbt nya vänner.  
 
Jag har lärt mig massor under resans gång och inte bara de olika afrikanska träden och djuren, men 
en hel del annat också. Både generella överlevnadskuskaper som att hantera fyrhjulsdrift, köra i 
djup sand och lera, och göra upp eld i vått och torrt men också väldigt mycket om Botswana och 
dess Batswana. Alla upplevelser, bra som dåliga, känner jag mig lyckligt lottad att få ha upplevt.  
Vad jag tar med mig hem från Botswana är den där härliga känslan av Afrika som jag inte kan 
beskriva i ord. 


