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Mokolodi Nature Reserve, Botswana, 30 jan-17 mar -08 
 
Efter att ha varit både i Gambia och i Tanzania trodde jag att jag hade en liten aning om vad som 
väntade mig på mitt äventyr i Afrika. När jag landade på Gaborone flygplats eftermiddagen den 31 
januari 2008 kastades dock alla mina förutfattade meningar omkull.  

 
Jag blev hämtad av vår handledare Christina Skarpe på flygplatsen och vi körde iväg i hyrbilen ut till 
Mokolodi Nature Reserve, där vi skulle bo och arbeta de närmaste veckorna, ca 15 km sydväst om 
Gaborone, huvudstaden i Botswana.  Det var som att färdas på vilken europeisk landsväg som helst. 
Inga kvinnor i färggranna kläder promenerade på gatan med hinkar eller korgar på huvudet, inga 
åsnor som drog kärror fulla med frukt och luften var heller inte mättad av kryddiga dofter. 
  
När vi kom ut i naturen förändrades dock bilden något. Här var ju savannen! Mycket buskigare och 
lägre än jag väntad mig, men jag kände åtminstone igen akaciornas utbredda trädkronor . Första 
natten tillbringade vi i volontärhuset. Ett hus som skulle kunna jämföras med vilken uppsaliensisk 
studentkorridor som helst, lite mer musik, lite mer insekter, lite mer skit i hörnen och lite mer matos, 
men annars ungefär samma. Detta hus skulle två veckor senare bli vårt hem, men först var det dags 
för lite bushboende. Närmare bestämt ett av de traditionella runda husen som låg längre in i parken, 
där man från terrassen hade utsikt över ett vattenhål. Dit kom vi andra dagen och Christina gick ut 
hårt med att genast börja inpränta de sydafrikanska trädens namn i mig. Det visade sig vara ett 
mycket klokt val, för träden var många och tiden ganska knapp.  
 
Senare den kvällen bar det av till flygplatsen igen för att hämta upp Andrea, min blivande 
arbetskamrat för tiden på Mokolodi. Hon hade dock haft strul med sitt anslutningsflyg från 
Johannesburg och kom först nästa dag. Detta förstod vi dock först efter en mängd oroliga frösök till 
telefonsamtal från bägge håll.  Lördagen den 2 februari förenades vi lyckligt alla tre ute på Mokolodi 
och vi kunde inviga Andrea i vårt boende och det arbete vi utfört fram till dess.  
 
Sedan följde två hektiska veckor, innan Christina var tvungen att bege sig hem till Norge igen. Vi 
besökte Wildlife Department i Gaborone för att hämta ut forskningstillstånd, vi handlade saknad 
utrustning, som kompasser och linjaler och vi hann även med 2 besök på UB, University of Botswana, 
för att träffa vår handledare, den mycket sympatiske Dr. Rra Moffat Setshogo. Christina var en 
mycket bra guide i Gaborone efter att hon faktiskt bott där i nästan 6 år från och till, och visade oss 
många mysiga smultronställen och bra shoppingstråk. (Det var tur att vi hann kolla på centrum 
tillsammans med henne, för när hon åkt hann vi aldrig med det igen.) Vi var även ute i fält nästan 
varje dag och pluggade in nya arter och ju närmare vi kom det 50-tal vi skulle kunna utantill desto 
svårare blev det såklart att hålla isär dem. Vi hann även med lite turer runt om i parken för att kolla in 
våra inhägnader (plottar) och passade samtidigt på att spana vilt! Christina visade sig vara en mycket 
skicklig ”bushchaufför” och ratade lugnt vår lilla röda folka mellan de värsta hålen och stenarna. En 
punktering med påföljande däckbyte blev det dock, men det hör väl till när man är på savannen! 
På kvällarna hann vi med lite grillning och datainförsel, trots att vi somnade någon gång mellan 
klockan 20 och 22. Christina pikade både Andrea och mig för att vi verkade lite väl trötta och 
slutkörda, men är man van att sitta i skolbänken så är ett MFS på savannen något helt annat, något 
som tar rejält på krafterna. Och tur var det väl att vi sov, för uppstigning var det klockan 06:00 varje 
morgon i 15 dagars tid. Det var bra att vi vande oss vid det för det arbete som sedan följde, men det 
var vi vid det här laget fortfarande lyckligt omedvetna om! 



Den 14 februari lämnade Christina Skarpe Botswana, och i och med det lämnade Andrea och jag 
”Bekvämligheten” i Chalet i utbyte mot ett lite mer spartanskt boende tillsammans med 4 Batswana 
tjejer i Volontärhuset. Om fördelarna med detta boende var snabbräknade, möjligen de mer 
bekväma gångavstånden till receptionen, bussar och andra människor var nackdelarna desto fler! Jag 
har nog aldrig någonsin tidigare sett ett så snuskigt boende, och då har jag ändå levt väldigt enkelt på 
många av mina tidigare resor, lukterna i köket slog i mot oss och de första dagarna lagade vi inte ens 
ordentlig mat i köket, utan nöjde oss med att bara värma lite vatten i vattenkokaren till våra nudlar. 
Apotekets alcogel blev vår bästa vän och konsumtionen var hög! En stor anledning till detta var den 
såkallade städkvinnans syn på städning. Hon kom klockan 08.00 och gick därifrån klockan 16.00 men 
hann ändå under dessa 8 timmar inte så mycket som att torka av vare sig bordet, golvet eller 
köksbänkarna. Spisen hade nog t.ex. inte blivit rengjord sedan den inköptes, förmodligen redan då 
begagnad. Däremot hann hon med väldigt mycket tv-tittande, tvättande av egna kläder, laga mat, 
duscha, sminka sig osv. Förmodligen det skönaste jobb hon kunde ha. Våra grannar var musikälskare 
av värsta sorten och gillade amerikansk r´nb på högsta volym klockan 06:30, särskilt 
söndagsmorgnar… Dock vande vi oss ganska snabbt med både huset och våra grannar, och efter ett 
par dagar lagade t.o.m. jag min första riktiga måltid i köket. Grannarna lugnade även de ner sig, 
kanske ville de bara visa vilka det var som bestämde när vi var nyanlända.  Dessutom fick vi lite annat 
perspektiv på vårt boende efter att ha varit på besök nere i rangerkomplexet….där luktade det så att 
till och med de invanda rynkade på näsan. 
 
Att åka in till Gaborone och handla utan bil var ett litet äventyr i sig. Som tur är(?) har det nyligen 
byggts ett stort köpcenter halvvägs till centrum från Mokolodi sett och där kan man hitta allt man 
letar efter. Dit togs man sig lättast genom att få skjuts av någon som var på väg åt rätt håll. Att lifta är 
ytterst vanligt och Andrea och jag fick ganska snart sätta upp gemensamma regler för vilka vi kunde 
acceptera lift ifrån eftersom man oftast fick bestämma sig rätt fort när bilar saktade in och ville 
erbjuda skjuts. Tog man istället bussen fick man först gå ca 2 km ut till stora vägen och där helt 
sonika vänta tills bussen kom, eller nej, man fick vänta tills en buss som ville stanna och plocka upp 
en kom! Vissa bussar åkte glatt förbi, trots att det stod ”Gaborone” på dem, trots att vi vinkade 
frenetiskt, och trots att de inte var överfulla. Vi förstod aldrig riktigt varför men hade tur med skjuts 
från äldre par och vänliga damer! (De var de som föll innanför ramarna för acceptabla chaufförer)  
 
Behöver man istället ta sig in till centrum, vilket vi endast gjorde en gång för att åka till Wildlife 
department, efter att Christina och bilen lämnat oss, så måste man byta buss på okänt ställe, alt. ta 
en taxi för att komma rätt, vi valde taxialternativet. Stan är stor och platt och det gör det svårt att 
orientera sig när man väl är därinne. Annars påminner centrum om nästan vilken svensk småstad 
som helst, första gången jag stod på ”stortorget” kändes det lite grann som att vara på besök i 
Eskilstuna, Västerås eller Örebro. 
 
Vi fann det ganska svårt att träffa kompisar. Volontärerna som vi bodde med var fåordiga tjejer som 
svarade med högst 2 eller 3 ord om man frågade någonting, de verkade inte heller förstå vår 
engelska särskilt bra och inbjöd aldrig själv till konversation. Vänskapsbanden knöts däremot ett par 
dagar senare när vi träffade Tiny, en tjej som jobbade i giftshopen på Mokolodi. Hon var raka 
motsatsen! Redan första gången jag kom in i butiken bubblade frågorna ur henne och ett par dagar 
senare blev både jag och Andrea bjudna till hennes systers babyshower! Vi åkte dit en lördag 
tillsammans med hennes kollega Julia och hade den trevligaste kvällen under hela vistelsen, girls 
only, ev. pojkvänner och äkta män fick sitta och vänta i sina bilar utanför på gatan efter att de släppt 
av sina tjejer. Jag hade kanske förväntat mig att batswana tjejerna skulle ha lite mer rytm i blodet än 
vad jag själv har och ändå ville de att vi skulle börja dansa först, men när vi väl gjorde det fylldes den 
lilla gårdsplanen snabbt med gungande tjejer. Även här mest amerikansk r´nb med inslag av ett och 
annat sydafrikanskt band. Vi lärde tjejerna att leka limbo och det blev en mycket uppskattad aktivitet 
som utfördes under mycket skratt! 
 



Någon vecka efter att vi flyttat in i volontärhuset flyttade även ett holländskt par in, de hade varit 
volontärer ett år tidigare och bestämt sig för att lämna sina liv i Holland för en mer exotisk variant i 
Botswana, ett mycket intressant val för ett mycket intressant par . De blev ett par väldigt 
uppskattade grannar och med dem tillbringades en stor del av den resterande tiden i volontärhuset.  
 
Till andra intressanta personligheter som höll till på Mokolodi hörde ”the snake couple”, ett par 
engelsmän som även de lämnat allt hemma i England för att bygga upp en reptilpark på området. De 
hade 10-tals lådor och burkar hemma i sitt sovrum fyllda med ormar, spindlar, skorpioner och 
sköldpaddor. Tillsammans med dem fick vi vara med om mycket spännande, bl.a. chipsmärka en 2,8 
meter lång pytonorm och mata en ännu större krokodil! 
 
Mitt bästa djurmöte var dock vare sig med pytonormen eller med krokodilen, utan mötet med 
geparderna! Mokolodi är nämligen hem till två halvtama geparder, som tagits om hand efter att 
deras mamma blivit skjuten av en tjuvskytt, och nu fungerar som ambassadörer för rasen i 
reservatet. Tidigt en morgon åkte jag och Brian, ännu en volontär som blivit kvar, ut till gepardhägnet 
och möttes av två sömniga, prickiga bjässar! Jag hade hört att geparder i fångenskap inte blev lika 
stora som vilda djur, men nog var de stora så det räckte alltid! De började spinna när de såg oss och 
när de reste sig och kom oss till mötes reste sig håren på mina armar. Vi hade en basketboll med oss 
då Brian brukade leka med dem ibland, men just den här morgonen nöjde de sig med att ta en 
promenad med oss runt hägnet. Det blev många häftiga bilder att visa för barn och barnbarn! 
 
Men trots dessa avbrott för nöjen flöt arbetet på bra, och trots lite problem med assistenternas sena 
ankomster lyckades vi någorlunda hålla vår ganska strama plan för hur mycket vi skulle hinna varje 
dag. Arbetet försvårades dock lite dels av värmen, som varken jag eller Andrea klarade särskilt bra 
och dels av det höga gräset, som gjorde det stundtals omöjligt att hitta de 10 cm höga metallpeggar 
som var nerkörda i backen, och markerade hörnor för våra plottar och subplottar. Dessutom hade vi 
vissa dagar, framförallt i slutet av vistelsen, problem med ihållande hällregn som gjorde att vi 
antingen fick avbryta arbetet eller också avvakta på hemmaplan tills regnet lättade. Promenaderna 
på mellan 2,5 och 7 kilometer till våra arbetsområden, som vi oroat oss mest över var kanske ändå 
det minsta problemet och efter ett par veckor var inte kroppen och fötterna lika trötta på kvällarna 
längre. 
 
Om Mokolodi Nature Reserve skulle jag kunna skriva mycket. Framförallt tycker jag att det påminner 
mer om ett zoo än ett naturreservat. I ”the Sanctunary”, som skall fungera som någon slags djurakut 
för skadade vilda djur i omgivningarna, är det mycket handmatning och gullande och klappande hit 
och dit, och djur som kanske ev. skulle kunna sättas ut i det vilda efter att de kurerats från diverse 
åkommor blir istället handtama knähundar. Även de vilda djuren har stödmatats i omgångar när 
torkan varit svår vilket lett till att stora noshörningar söker sig upp mot receptionen till för att leta 
efter sin ”matbil”, även i tider av 2 m högt frodigt gräs. Att sedan boka en aktivitet i receptionen är 
en helt annan sak, det är inte: 
- ”åh vad kul att du är intresserad, det ska vi ordna!” om man anmäler sig till någon av deras 
organiserade aktiviteter, utan snarare:  
-”Hmm….nattsafari…..nja…jaaa…hmmm….jag vet inte….hur många är ni…?” Lite tråkig inställning, jag 
hoppas att de beter sig annorlunda med turister som kommer utifrån, annars kommer de nog få lite 
svårt med besökarantalet i framtiden. För övrigt blev de få aktiviteter vi lyckades boka in oss på 
antingen försenade eller helt enkelt inställda och även om anledningen var organisationsproblem 
från reservatets sida var det ett gitter att få sina pengar tillbaka! Det som med ovana ögon verkade 
vara det som funkade bäst var ”the education center” som tog emot skolbarn och undervisade dem 
om naturen omkring dem. Vi gick på skoj på en föreläsning en söndagsmorgon och den var både 
mycket utbildande och underhållande. 
 
 


