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Den 31 januari 2008 stressade jag iväg till Arlanda och hann med planet mot 
Johannesburg, där jag funderade på att bussen över till Gaborone, Botswanas huvustad 
som skulle bli mitt hem följande 3 månader. Men eftersom detta var första gången 
alldeles ensam i denna främmande kontinent bestämde jag mig för att istället ta flyget till 
Gaborone. Eftersom detta planerades i sista stund, blev det ett missförstånd mellan mig 
och de som skulle hämta upp mig på flygplatsen. Och där stod jag 10 på kvällen ensam i 
Gaborone och undrade vart jag skulle ta vägen. Efter en stunds förvirring så pratade jag 
med några tjejer som jobbade där och de rekommenderade vem som kunde hjälpa mig att 
hitta boende över natten. Detta visade sig inte vara det allra lättaste under en fredag natt 
vid löningsperiod, då alla hotell och guesthouse var fulla. Efter att ha kört runt i över en 
timma började hoppet försvinna igen, men tills slut fann jag ett halvt skabbigt kines ställe 
att ta in på. Billigt var det iallafall.  
 
Dagen efter på morgonen åkte jag till Mokolodi Nature Reserve där fältarbetet skulle 
utföras och återförenades med min handledare och studiekamrat. Efter en något 
omtumlande start på min Botswana vistelse kunde vi sätta igång att bekanta oss med 
området. Vi bodde nu i en mycket fin och lyxig stuga alldeles intill ett vattenhål som 
besöktes regelbundet av de två flodhästarna i parken. Vi hade turen att under några 
kvällars tid få njuta av en middag till deras högljudda närvaro. 
 
Äntligen hade mitt Mfs startat på riktigt, de första dagarna spenderade vi med att lära oss 
artbestämma arter som till en början kändes som ett omöjligt uppdrag som fick mig att 
tvivla på vad hade gett mig in på, men allt eftersom så det blev det lättare och till slut 
kunde jag identifiera arter på många meters avstånd! 
 
Arbetet bestod av att studera växtätarnas effekter på träd och busk vegetationen på 
savannen, sedan 1997 har det i denna park stått 3 inhägnaden som hållit växtätarna ute. I 
dessa inhägnaden samt i kontrollområden utanför där det fortfarande betas, genomförde 
vi våra mätningar. Vi mätte bl.a. trädens positioner, höjd och krontäckning. 
 
Det jag inte riktigt hade räknat med var att densiteten på träd skulle vara så hög, att de 
skulle växa ihop i varandra och att de skulle ha rejäla taggar och hookar som försvårade 
mätningarna. Vi fick krypa oss fram, samt ta oss igenom det ovanligt höga gräset för att 
hitta de små plantor. Två par byxor och två par skor gick det totalt åt för vetenskapen 
skull. 
 
Men att få ha savannen som arbetsplats, var trots mycket taggar och ibland 
svårgenomtränglig terräng, det bästa jag varit med om. Kan inte tänka mig en bättre 
arbetsplats än denna. 
 



 

 

När vår handeldare och bilen lämnades oss efter 2 veckor, blev det långa promenader på 
5-10 km per dag till vår “arbetsplats”. Till en början kändes det ganska jobbigt, men det 
tog inte lång tid innan jag insåg hur underbart det var att ha privilegiet att få gå omkring 
själva i parken. Vissa dagar som man inga djur andra såg man flera, det var alltid ett nytt 
äventyr att ta sig till jobbet. Och att få vistas till fots med vilda djur är en underbar känsla, 
man känner sig på samma villkor på något sett. Och man kan inte tröttna på att 
promenera och helt plötsligt skymta en giraff bland trädtopparna, eller höra hur gnuerna 
varnar bakom buskarna, eller höra hur zebrorna snabbt galopperade bort. Men såklart så 
fanns det inga stora rovdjur i parken, annars hade vi inte fått gå omkring där själva. 
 
När vår handledare åkte därifrån och vi var redo att klara oss själva flyttade vi även bort 
från vårt lyxboende och in till ett volontärhus i parken. Till en början tänkte vi att det 
skulle bli väldigt roligt att bo och lära känna de tre botswanska tjejerna vi skulle få bo 
med, men att få kontakt med de visade sig vara mycket svårare än vi trott. Som tur var 
träffade vi en tjej som jobbade på parkens turistshop, hon var väldigt vänskaplig och tog 
med oss på en “baby shower” vilket blev vår första och egentligen enda riktiga kulturella 
kväll. Där blev vi bjudna på "pap" med bönmix och en köttbit, som skulle såklart ätas 
med händerna. Pap är deras typiska basrätt där, som är gröt gjord på majsmjöl, detta var 
det enda tjejerna vi bodde åt också.Större delen av tiden gick egentligen åt att jobba, på 
söndag vår enda lediga dag så åkte vi till stan och shoppade mat samt gjorde tvätten 
införa nästa arbetsvecka.  
 
Ur det lilla av Botswana jag fick se så känner jag att det var tillräckligt för att säga vilket 
underbart land det verkar vara, ganska lugn på så många sätt. Polistik lugnt och inte så 
mycket kriminalitet, jämfort med sina grannländer. Människorna är väldigt lugna också 
och man som vit drar inte så mycket uppmärksamhet till sig, vilket kändes väldigt skönt. 
Men såklart kändes det ibland som de såg en som väldigt rik och förväntades att få saker 
så fort de bad om det. 
 
Efter 2 och en halvs månad jobb och slit var det dags för en semester, tanken var först att 
resa i Botswana, men det var dyrare än vid räknat med och ganska svårt utan egen bil. Så 
resan fortsatte istället ner till Kapstaden i Sydafrika och sen upp igen till Kruger National 
Park. Att besöka Sydafrika var väldigt intressant på så många sett, men mest ur en 
historisk, politisk och kulturellt sett. Här var de människorna vi mötte mycket mera 
öppna och hade mycket mer att säga, både svarta och vita. Vi åkte väldigt mycket buss i 
landet allt från lyxbussar till minibussar och lokalbussar, även så kallade svartbussar, där 
bara svarta åker. Och man märkte hur uppdelad efter hudfärg befolkningen är i detta land, 
trots att det är en ett väldigt mångkulturellt land. Att kunna röra sig mer i landet bidrog 
mycket till att få en rikare bild av kulturen och människorna där.  
 
Efter en månad i Sydafrika var det dags att åka tillbaks till Sverige igen och börja skriva 
examensarbetet. Jag är verkligen glad att jag har fått chansen att få göra ett Mfs och jag 
rekommenderar det verkligen till andra! Och jag vet redan nu att jag kommer åka tillbaks 
till Afrika och savannen! 
 
 




