
Reseberättelse Botswana 2010 
Av Elin Orvendal och Mia Sklenar 

 
Fram tills juli 2010 var Botswana ett land i Afrika vi inte visste så mycket om. Vi förknippade 
det främst med böckerna om Damernas detektivbyrå av Alexander McCall Smith. Men nu 
skulle vi tillbringa 3 månader här för att göra fältarbete till våra examensarbeten om 
kuduantiloper. Vi var mycket nervösa när vi väl stod där på Arlanda och skulle säga hejdå till 
föräldrar och pojkvänner. Även om detta var något vi sett fram emot undrade vi nu vad vi 
hade gett oss in på. Tre månader i ett främmande afrikanskt land är lång tid! Flygresan gick 
dock bra och vi träffade vår handledare Christina på det sista flyget från Johannesburg till 
Gaborone. Väl framme tog vi in på ett jättefint hotell för de första två dagarna. Det var skönt 
att få en liten mjukstart på afrikavistelsen! Efter lunch på en kinarestaurang gick vi till 
handelsträdgården där Christinas bil står under tiden hon eller hennes studenter inte är i 
Botswana. Efter en trevlig fika med de svenska ägarna gav vi och den gamla Toyota Hiluxen 
oss iväg för att besöka Mokolodi, naturreservatet där vi skulle bo det närmaste tre månaderna. 
Där blev det en trevlig middag medan vi spanade på noshörningarna som hade kommit för att 
äta hö precis vid restaurangen.  
 
Dan därpå fick vi smaka på hur lynnig den gamla Toyotan var. Den ville inte starta på 
morgonen, alltså blev det till att ringa till verkstan och sysselsätta sig med annat under dagen. 
Dan därpå var bilen lagad och vi kunde flytta ut till Mokolodi på riktigt. Vi bodde i de fina 
chaleterna precis vid ett vattenhål och kunde spana på djur från verandan, vilket inte var helt 
fel. Nu fick vi dock trubbel med bilen igen, motorn kokade två gånger under dagen. Enligt 
killarna i workshopen på Mokolodi var det nog vattenpumpen som läckte, så det var bara att 
boka tid på verkstaden igen. Mitt i allt detta bilkaos försökte vi också lära oss lite träd som vi 
var tvungna att kunna för vårt projekt. Det var inte det lättaste med alla nya intryck att hålla 
reda på! Under Christinas överinseende provade vi under de följande dagarna att göra 
kuduobservationer och plottar. Vi hann också träffa en av våra handledare, Shimane, som var 
Christinas gamla doktorand.  
 
Innan vi visste ordet av var det dags för Christina att åka hem och vi skulle klara oss själva. 
Vi flyttade nu in på volounteer centre, ett hus med en massa små rum där volontärer, men 
även folk som jobbade på Mokolodi, bor. När vi flyttade in bodde där 3 killar i vår ålder och 
en lite äldre man. De visade sig vara jättetrevliga och redan två dagar efter vi flyttat in blev vi 
medbjudna till utbildningscentret i reservatet, dit det kommer många botswanska skolklasser 
för att få utbildning i djur och natur. Två av killarna som bodde i vårt hus jobbade där, och 
skolklassen som var där för tillfället hade en liten uppvisning med traditionell dans och musik. 
Det var superduktiga och det var fantastiskt att se!  
 
Nu började vårt arbete på allvar, och det var riktigt tufft i början innan man fick in vanan och 
tekniken. Fältarbetet bestod i att vi körde runt i reservatet och spanade efter kudu som vi 
sedan observerade. Vi mätte även träden på det ställen där vi sett kudu beta. Efter några dagar 
fick bilen ovanan att inte starta på morgonen. Det visade sig att växelströmsgeneratorn var 
trasig och vi var tvungna att lämna den på verkstaden igen, vilket var ett äventyr i sig. Men vi 
var tvungna att ta ytterligare hjälp av killarna på workshopen i Mokolodi för att få bilen att 
funka som den skulle. Vi är dem evigt tacksamma för att de hjälpt oss med allt från punka till 
byte av batteri! Vi var stamkunder där och lärde också känna en av killarna riktigt bra. Snart 
gick fältarbetet bättre och dagarna med kuduobservationer och trädmätning började flyta ihop. 
Vi var lediga ungefär en gång i veckan och åkte då in till Gaborone för att handla mat. Oftast 



såg veckorna lite olika ut eftersom bilen gick sönder då och då och man blev ofrivilligt 
ledig…  
 
Innan vi lärt oss de vanligaste träden i reservatet ordentligt var Lincoln vår klippa.  Han är 
conservation officer på Mokolodi och fick hjälpa oss när det var någon trädart vi inte kände 
igen. Han tog även med oss till reservatets två ambassadörer, geparderna, som vi fick klappa 
och mata! En riktig dröm som gick i uppfyllelse… De lärde oss att geparder också spinner! Vi 
fick även se både hyenor och vildhundar som hade små inhängnader bredvid geparderna. En 
dag fick vi följa med och titta på när det kom en djurleverans till Mokolodi. Zebror, 
elandantiloper och gnuer kom i en lastbil. Det var häftigt att se dem skutta ut i reservatet, 
deras nya hem. 
  
Vi upptäckte snart att tjejerna på Mokolodi var svårare att lära känna än killarna. Vi såg vår 
chans att lära känna fler tjejer när vi blev bjudna på några fester och en babyshower, och visst 
pratade man med tjejerna då men det var svårt att få någon närmare kontakt med dem. 
Däremot kom vi väldigt nära dem som bodde i volontärhuset. Förutom killarna bodde där 
volontärer som jobbade för Cheetah Conservation Botswana (CCB) och även studenter som 
pluggade till vildmarksguider och gjorde sin praktik på Mokolodi. Med dem satt vi runt 
lägerelden på kvällarna och pratade, och killarna tog även med oss på utflykter, som en hike” 
uppför en av kullarna som finns i reservatet tillsammans med en skolklass. De tog också med 
oss ut på puben i grannbyn, jättekul att uppleva vad alla ”locals” gör på helgerna! En annan 
höjdpunkt var när vi fick hänga med en av våra vänner och hans familj och titta på ökenrace. 
Det var en massa glada människor, damm och snabba bilar. Vi var i princip de enda vita där 
och det var väldigt häftigt att få vara med på en sådan folkfest som det faktsikt var. Vi gjorde 
även en egen utflykt för att titta på Matsiengs fotavtryck som finns en bit utanför Gaborone. 
Matsieng är enligt en gammal legend, Tswana stammens förfader som ledde stammen från 
jordens mitt till att befolka jorden. Det var ett kul besök och guiden var jättebra på att berätta.   
 
I slutet på vår vistelse reste vi till norra Botswana för att besöka det fantastiska 
Okavangodeltat och Chobe nationalpark. Vi hann också med en avstickare till Livingstone i 
Zambia för att titta på Victoriafallen. Det var med sorg i hjärtat vi till slut tog farväl av 
Botswana och alla nya vänner vi lärt känna i Mokolodi. Vi har båda förälskat oss i landet och 
tänker på Mokolodi som vårt andra hem. Tre månader kändes nu som alldeles för kort tid och 
vi hade båda gärna stannat längre! Vi hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi 
återvänder!  


