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1 4 FEBRUARI
—under vilken en blueberrybagel konsumerades, fötter bekläddes med Charlie Paceskor och
en resa fick en start

Martin hade solsken i blick

En av många fördelar med att bo i Linné är närheten till
diverse äterior, och Egg & Milk är en av dessa. Således blev
min frukost på lokal och sedan in i ekorrhjulet. Fyra timmar
senare tog jag min Mats ur skolan och swischade, likt en
dopad Lance Armstrong, hem till rygga och kombibyxor
och sedan ner till den väntande Oplen och via Eklund/
Mennas försorg bortma utrikeshallen och up up and away.
Så var man snart åter på Heathrow, och ägnade dötiden åt
att läsa på om min
första destination, Mat: Gulaschsoppa och Guinness
Beef och rödtjut
Cape Town.
Sov: Flygstolen

1 5 FEBRUARI
—under vilken en ny kontinent besöktes, ekorrarna var bloody well everywhere och håret blev
sommarklippt
Med bara nån halvtimmes kö vid passkontrollen och med en backpack som snurrade fram på bagagekarusellen
precis när jag kom fram gick gränsöverskridandet smärtfritt, och genanast blev jag approachad att ta en shuttle in
till stan, vilket jag tacksamt accepterade.
Så, efter en välbehövlig efter-flygresa-toalett, bokade jag in söndagens och eftermiddagens aktiviteter och snart
nog befann jag mig i en linbana upp mot Table Mountain.
Dimman (eller tekniskt sett molnen) till trots erbjöds en fantabulös utsikt över Kapen, och den saktfärdiga, men
säkra decimeringen av utnyttjningsbar minneskortkapacitet påbörjades.
För att undvika tidigare resors kalufskalabalik tog jag mina hårstrån till frisören (där man blir fin, mycket finare än
hos någon annan) och unnade mig därefter en strutsstek efter diverse kringstrosande på stadens gator och torg.
Och för att inte stretcha taxikontot ytterligare och samtidigt hinna beglutta de art deco-stinna grannskapen, tog jag
apostlahästarna tillbaka till The Backpack, via diverse sceniska omvägar.

Hade tänkt att vitsa till det med nåt om
ett riktigt kap. Men nej, vi skippar det...

Mat: English breakfast
Carling
Struts
Savannah, Castle, Windhoek...
Sov: The Backpack, Cape Town
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1 6 FEBRUARI
—under vilken mycken rörelseenergi omvandlades till potentiell dito och vice versa, fåglar
slog bon i dagvattenintag och drinkar blev druckna
Dags för en dagstur. Färden gick till Hout Bay och en tämligen umbärlig sälbåttur, via Boulders för lite
pingvinspotting samt en cykeltur och hajkande till Godahoppsudden.
Förkylningen började förvärras, men hey, bättre lite
snuvig i Cape Town än kolera– och malarialiggandes i
Zambia.
Så där stod man, 30 mil från där Atlanten övergår i
Indiska Oceanen (eller, för all del, vice versa) vid
Afrikas sydvästspets och tog de obligatoriska
touristcrap-fotona.

Och förutom ’Oh-what-an-amazing-view-but-there’s-aguy-blocking-it’ fick ’Nature-and-culture’-kategorin
tillökning. Det mest typiska av afrikanska djur,
pingvinen, fick sällskap av en skock babianer på
minneskortet. Och i sällskap med USA, Irland, England,
Frankrike och Sydafrika dracks det illa shots och viner av
alla färger.
Mat: Juice&Kex; Solrosbröd m ost och kyckling;
Carnivorepizza
Öl, vin, shots och cider

Ska jag dra kapvitsen nu, då?.

1 7 FEBRUARI

Sov: The Backpack, Cape Town

—
under vilken helbrägdagörare stod som spön i
backen, termen compact living fick en helt ny
innebörd och Dorado ej längre enbart förblev en
pizzeria i Fredriksdal

Mat: Yoghurt och müslibar
Dorado och vitt
Burger och wedges
Sov: The Backpack, Cape Town

Kåkstad utanför Cape Town
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Eftersom jag lyckades somna innan jag hann ställa klockan var det
för väl att andra i dormatoriet skulle upp i arla. 7:50 stod jag redo
och väntade på den buss som skulle komma kl 8:15 och som
faktiskt dök upp vid 8:45. Det var hög tid att åka till Langha och
dess Township.
Väl där inmundigades deras hembrygda och inte helt välsmakande
öl, ett besök på ett sk family hostel (i vilket fyra familjer delade på
fyra sängar, väl utspridda över en yta om cirka 12 m2) och en koll
hos den lokale schamanen och hans magic shop.
En annan sorts schaman höll predikan i New Church och det var
sång, dans, klapp och mycket Hallelujah Traci Lords.
Därpå blev jag avsläppt nere vid the Waterfront, spatserade runt i
hamnen och åt mig en helt makalös fisk, dorado, vilken nu glidit
upp på medaljplats bland mina bästa matfiskar (strax efter
barramundi, nånstans i trakterna kring makrill).
Men dagens kulturhistoriska berg-och-dalbaneåkning var på intet
sätt över. Jag for till den före detta fängelseön Robben Island, där
man bl a kunde kika in i Nelson Mandelas gamla cell. Ruggigt och
intressant på en och samma gång.
Efter en milt uttryckt studsig återfärd tog jag mig till the Backpack
och lyckades ringa och boka min nästa ackommodering.

I denna cell
bodde Nelson
Mandela i 27 år

1 8 FEBRUARI
—under vilken en buss slingrade sig genom en sydspets, en frukost åts i all hast och
115 blev sänkta
Mat: Bacon & Scrambled eggs
Jag kände mig någorlunda stressad. 7:30 var jag på plats i baren
och beställde frukost. BazBus skulle komma 7:45-8:15, så det
skulle nog hinnas med. När så klockan slagit 7:50 och jag ännu
inte fått mina scrambleds kände jag ett visst mått av panik och
kastade i mig maten när den väl kom. Men min fruktan var
obefogad, ty måndagstrafiken hade gillrat lömska fällor för
driver Alfred, och först vid 8:30 tog jag plats i en BazBus
smockfull av holländare.
Detta var en dag att åka buss, genom landskap som visade sig
vara hyfsat likt det bohusländska, sånär som på arkitekturen.
Till slut tog resan halt vid en golfbana in the middle of
nowhere, och av klev en tyska vid namn Alex, en holländare
kallande sig Aijan (sp?) och yours truly. En välanvänd gammal
Merca styrd av en väldans söt hostelhostess förde oss därifrån
till vandrarhemmet i Buffalo Bay.
Eftersom vädret var sådär och avståndet till nånting var stort
hade man inte mycket annat val än att dricka och skjuta pool
med nämnda bazzisar, the part time barman Amos från Malawi
och en trio tyskar.
Braai (sydafrikansk barbeque) dukades upp i form av kyckling
och kvällen blev natt.

McD Cheeseburger
Braai m kyckling
Öl
Sov: Buffalo Bay BP
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1 9 FEBRUARI
Efter en välbehövlig sovmorgon tog jag mig via bukten och den brännheta sanden till byn, där en frukost
inmundigades innan jag begav mig tillbaka. Efter en simtur bland de manshöga vågorna softade jag i väntan på att
fara vidare bort mot P.E.

2 0 FEBRUARI
—under vilken ett vandrarhemskök för
första gången utsattes för mig, en plan
började formas och tips & trix inför
Zimbabwe blev tacksamt emottagna

4

Det var hög tid att testa sina kockfärdigheter.
Efter en välstekt brekkie och en timmes delvis
fruktlöst surfande med huvudsakligt syfte att
boka bussstretches och vandrarhem tog jag på
mig mina vandringssandaler, min hatt, mina
solglasögon och en furstlig splash SPF 30 och
gav mig av neråt strandpromenaden.
Det var förvisso inte september –77, men det
var i alla fall Port Elizabeth, weather fine.

Southern Africa 2008
—under vilken resans första dopp togs, en smal bro över en djup
klyfta blev överkörd och en busschaufför ville köpa min mobil för 5000
Mat: Eggs, bacon, tomatoes

Tog adjö av Alex och Aijan och av sköna Hannel och lämnade bayen.
and bread (no spam)
Efter en lång och stundtals skakig färd med The Island på DVD-spelaren Ham & Cheese sandwich
nådde jag Lungile BP i Port Elizabeth och tog en tidig (dvs strax innan
midnatt) kväll.
Sov: Lungile BP, Port Elizabeth

Buffalo Bay

Om det var ytterligare en dag på jobbet i polisrum 619 låter jag vara osagt, men Mat: Ham & Eggs +
nonchalant nynnandes på Peter Gabriels ’Biko’ tog jag sikte mot The Boardwalk.
müsli och mjölk
Efter glass och fönstershopping slank jag in på det lokala casinot. Det var sådär 85 % Wimpy
slots och 15 % riktiga casinobord, varav vilka pokerborden var lika sällsynta som Meatballs in spaghetti
kvaggan.
Hälen var vad jag vände på och beslöt mig för en tacky säl– och delfinshow på Sov: Lungile BP, Port
Bayworld.
Elizabeth
Så via IGA och lite proviantering innn jag återgick till Lungile, där bokningar
bekräftades och bärsa bekorkades. För säkerhets skull kollade jag med receptionen
hur dags BazBus ämnade avgå till morran. Tydligen finns det ett halv sju på morgonen nu också.

The Boardwalk, Port Elizabeth
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2 1 FEBRUARI
—under vilken skolbarnen skanderade,
pingen pongade och stouten stjälptes

Tuppen gol. Eller i alla fall gjorde min mobil väsen kl
05:30 och sömndrucken fick jag i mig en frukost och
stod redo att lämna P.E. med hjälp av därför avsedd
BazBus vid pass 06:30.
Längs Wild Coast slingrade sig bussen tills den till slut
nådde Cintsa, där Buccaneers BP var en egen liten by
mitt i djungeln.
Strax efter ankomst avgick en skyttel till en närbelägen
skola, och jag hoppade glatt på, omgiven av en
kvartett belgare.
Väl på skolan serverades vi en körkonsert med inslag
av dans, magnifikt framförd av barnen.
Donationer gavs innan återfärd skedde till Buccaneers,
med sikte på deras beachvolleyplan. Den förblev dock
orörd pga inställd turnering, men däremot fick
pingpongbordet sig en omgång. Efter en mexbuffé
och en och annan
stout (jepp, lokala Mat: Flingor & mjölk
märket Castle har Ägg– och skinkmackor
en stout nu Mexbuffé
också) kröp jag Castle Milky Stout
till kojs i min lilla
bungalow
i Sov: Buccaneers BP, Cintsa
djunglen.

2 2 FEBRUARI
—under vilken vågor bröts över saltstänkt Martin, skjortor byttes på svettig Martin och
busshjul sent omsider forslade fram träsmakad Martin.
Mat: Yoghurt, flingor och
I hettan åts en svulstig frukost, och fjärran vore det mig att inte till fullo utnyttja toast
Chickenburger
de manshöga indiska oceanvågornas svalka.
Så, efter softande vid poolen och uppdaterande av blog tog jag säte i vad som
Sov: Home BP, Durban
skulle komma att bli en mycket het, skakig och lång bussfärd.
Genom inte helt infrastrukturoptimerade Transkei for jag, och om man tidigare
kunnat, med avseende på landskap, städer, arkitektur o dyl, inbillat sig att man var
i Oz eller NZ, stod det nu klart att man befann sig i Afrika.
Icke desto mindre blev
luddagen* ej antilopfilé
med larver och banan,
utan snarare en
kycklingburgare på
Steers, den lokala
vägkrogskedjan. Och
sent omsider checkade
jag in på Home BP i
Durban.
Howick Falls

Cintsa

*) Ett mellanting mellan lunch och middag borde logiskt sett heta luddag
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2 3 FEBRUARI
—under vilken tvätten togs om hand, dropinabortklinikerna annonserades om varhelst och
aldrig så flotta casinon misslyckades med att förstå den sanna innebörden av poker
Efter att ha slängt in tvätten i därför avsedd maskin, handlat Mat: Flingfrukost med macka
och käkat frulle tog jag mig per taxi till Durban city. Överallt Bunny Chow w/ chicken
stod gatumånglarna och krängde crap. Jag inandades den
orientaliska aromen i Victoria St. Market och tog mig till Sov: Home BP, Durban
uShaka Marine World. Pga privat tillställning stängde akvariet
(vilket är Afrikas största och tydligen bästa) i förtid, så jag tog
mig till Botanical Gardens, där brudparen stod att finna bakom varje buske.
Bunny Chow är en lokal specialitet, skapad under apartheidtiden. Då hade svarta och färgade ingen rätt att sitta på
lokal, så take-away var det som gällde. Raskt grabbade man tag i en halv eller kvarts limpa, gröpte ur innanmätet
och fyllde med stuvning. Kanske har stuvningen ifråga från gång till annan varit kanin, men det som fanns att få
denna dag, på detta durbanska
hak, var lamm, nöt, kyckling
eller veggo. Så efter en söligt
(man äter förstås sin chow
med fingrarna) förtärd och
kryddig kycklingfylld bunny
tog jag mig till Idaya Casino
för att spela lite poker. Av
någon anledning hade de fått
för sig att poker var något
man spelade mot dealern med
fix utdelning för olika händer.
Så är ju dock inte fallet, så jag
tog min cash därifrån.
Efter lite samspråkande i
hammocken med ett tyskt par
tog jag till sängen och
förberedde mig för
morgondagens svulstiga
bussfärd.

2 4 FEBRUARI
—under vilken batterier blev knappa, taggtrådstoppade murar blev digra och maten
levererades till dörren
Medan tiden förflöt skumpade bussen nordnordväst genom South Africas eget alpdistrikt, Drakensberg. Musiken
var av R. Kelly-snitt och således pluggade jag in mp3-spelaren i därför avsedda öron, men ack och ve, innan man
ens hann höra introt till Shine on You Crazy Diamond (parts 1-7), gick batteriet hädan och jag var tvungen att nalla på
nallen.
Efter ett kvickstopp vid Howick Falls och ett impromptu bussbyte fors det vidare med riktning mot Gauteng och
dess, och Sydafrikas, största stad Johannesburg.
Samtliga tomter var omgärdade av murar, staket och taggtråd, kryddade med skyltar upplysande presumtiva
inbrottstjuvar exakt om vilket vaktbolag det var som patrullerade premisserna. Jo’burg är i sanning en brottets
högborg.
Samma försiktighet hade naturligtvis iakttagits runt BackPacker Ritz i fashionabla förorten Dunkeld, med dubbla
gallergrindar och allt, men väl inne väntade ett mysigt vandrarhem, med cirkulärt dormatorium, generöst
vardagsrum och pool i trädgården. Och så kom det sig,
medan jag ivrigt plitade ner dagens händelser, att någon Mat: Flingfrukost med macka
föreslog take-out och jag nappade. En timme senare Fritos och cheese/ham roll
levererade 2Thai4 (fnizzfnizz) och magen mättades. Jag Thaicurry m biff
lyckades blogga, läsa/skriva mail (bl a till Nairobibaserade Pia)
Sov: BP Ritz, Johannesburg
och få i mig en och annan öl innan J. Blund.
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2 5 FEBRUARI
—under vilken myggmedel köptes, US dollars inte
köptes och en $50 Billabong Towel blev kidnappad

Jag sov lite längre än väckarklockan föreslog, men vafan. Efter en lätt brekkie tog jag mig de få stegen till
traveldesken och fick mina visumaningar bekräftade; nämligen att med svenskt pass är det enklast och billigast att
köpa visum vid varje gränsstation. Lättad bokade jag en eftermiddagstripp till Soweto (SOuth WEstern
TOwnships) och en Jo’burg City tour för morgonen därpå.
Och iväg bar sandalerna till Rosebank Mall, med huvudsyfte att köpa myggmedel. Det lyckades jag med, liksom
inköp av isolerande vattenflaska i bärrem och ett ex av Freshly Grounds platta Ma’Cheri. Jakten efter fågelbok,
däggdjursbok och Rankinbok blev mindre fruktsam, men det var försöken att köpa US$ som blev det stora
misslyckandet. Ingenstans kunde jag köpa med VISA, damen i First National Bank förutsatte att jag var sydafrikan
och kunde inte få rätsida på varför mitt bankkort inte var kopplat till någon adress. Till sist fann jag American
Express, vilka krävde cash och pass för att köpa dollar, inget av vilket jag hade tillgängligt. Samtidigt rann tiden
iväg, och snart var det dags att fara till Soweto.
Efter att ha dubbelkollat med morgondagens stadsturs återkomsttid smidde jag listiga planer för hur jag skulle
skaka fram US$ cash dagen därpå.

Hector Pietersen Memoriam
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Mat: Flingor
Burger & Chips
Ris och rökt fläsk
Snakebite
Sov: BP Ritz, Johannesburg

När dessa var så färdigsmidda de kunde bli tog jag resans andra, och förmodligen sista, Township-tour.
16 juni 1976 samlades tusentals skolbarn och –ungdomar i en fredlig demonstration mot att afrikaans var enda
godkända undervisningsspråk (något de flesta i svarta och färgade Soweto inte behärskade till fullo, eller alls).
Naturligtvis öppnade panikslagna poliser eld, och en av em som fick sätta livet till var 13-årige Hector Pietersen.
Han blev sålunda en symbol för kampen mot apartheid, och ett museum har nu byggts till hans minne invid
platsen där han föll.
Soweto stoltserar med två nobelfredspristagare, varav Nelson Mandela är en. Hans hem är numera ett museum,
och dit gick man.
Skit också: Inte bara har man inte lyckats köpa US$, dessutom har någon knyckt min $50 Billabong Towel. Men
det är då man ner till baren går. Och där dricker man en 50-50-mix av cider och stout (kallad Snakebite), diskuterar
på svenska med västeråsaren Jimmy och på engelska med lokala Gavin och Peter, britterna Steve&Mike och
framför allt med Londongirl Natalie.

Nåt av Mandelahemmen ska man fotas framför.
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2 6 FEBRUARI
—under vilken en hög byggnad utkikades ifrån, en pengaaffär genomfördes och ett föreresan
möte deltogs i

Jo’borg City Centre

Illa ljöd väckartelefonen. Gårdagskvällens synder gjorde sig Mat: Flingor & toast
påminda, men fast besluten som jag är tog jag mig upp, fick i Pasta med kyckling
mig frulle och som enda passagerare bordade jag den Kalv i svampsås
minibuss som skulle ta mig på en tur till Jo’burg city centre, Vitt
över Mandela Bridge, in på Museum of Africa och upp i
högsta byggnaden på södra halvklotet (eller slikt de hävdar...). Sov: BP Ritz, Johannesburg
City centre är mest kontorsbyggnader, men bussen tog även
en sväng via Hillbrow, en stadsdel man inte traskar runt i med
karta i näven och kamera på magen, eller alls, med dess Constitution
Hill på toppen.
Via flådiga förorten Houghton, där en viss Nelson bor (hur många av
hans hem hann man se, egentligen?), tillbaka till Dunkeld där jag listigt
hoppade av vid Rosebank Mall. Där vidtog en shopping spree utan like.
Tusen dollar inhandlades, liksom hatt, vin, böcker, snacks, you name it.
Nöjd med dagens värv tog jag mig tillbaka till Ritz, hoppade i poolen
och gjorde mig redo för eftermiddagens pre departure meeting.
Så Toni, guiden, presenterade sig, chaufför Doumi (som jag redan
konverserat med, emedan han var bartender på vandrarhemmets pub)
och kock Mischeck för den underligt lilla skara människor som ämnade
fara genom Afrika.
Fem var vi, ryktet gjorde gällande att en sjätte skulle med. Tyske
Sebastian var, förutom jag själv, ende av hankön. Engelska Jodie och
Australiensiskorna Rowena och Belinda utgjorde hela truppen och
endast duon från down under skulle med mig hela vägen till Nairobi.
Och som en följd därav fann jag mig senare på kvällen ivrigt
samspråkandes med the lovely sheilas på en närbelägen italiensk
restaurang.
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’I can see a house from here!’

BP Ritz i Dunkeld, Jo’burg
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2 7 FEBRUARI
—under vilken bufflarna betade, cikadorna knarrade och kameleonterna lyste
Ja nu jävlar ska det safarias!
Mat: Flingor & toast
Den egentliga resan börjar nu!
Sandwich och bönsallad
Upp och iväg med ovan nömnda skara, kompletterad med Svampsoppa och kycklingcurry
nyanlände civilingenjören Russell från Australia.
Trucken var hög och designad för 21 pers, så det var gott. Sov: Umudu Camp, Kruger NP
Om. Plats.
Österut med sikte på Kruger National Park gick färden, och efter ett lunchstopp där regnet började hälla precis
efter avslutat ätande var det dags att dra på sig spenderbyxan. I Kruger finns en hel del att göra för den rike av
rand, och mitt val föll på kvälls-/natttur, en bushwalk i arla samt en heldagskörning i parken.
Campinglivet fick en mjukstart, ty även om tält skulle bli vår boning de kommande två nätterna, var dessa fasta
och försedda med båd sängar, lakan och kuddar.
På med insektsmedel, in med malariaknarket och iväg.
I skymningsljuset besågs två av de fem: En knippe
She chameleon
bufflar och en soloelefant.
Självlysande kameleonter, oorganiserade harar och
diverse pippifåglar kunde också beses i dunklet och
becksvärtan.

Buffalo soldier

Första
lunchstoppet.
Rowie och jag är
fullt upptagna
med att fixa mat
medan de andra
latar sig.
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2 8 FEBRUARI
—under vilken lejonen flämtade, leopardsvansarna dinglade och noshörningsskådningarna
uteblev
Mat: Flingor & toast Eftersom fåglar och insekter är högljudda och punktliga i
Sandwich tassemarkerna kanske inte väckarklockan hade behövts. Icke
Stek & chips desto mindre är 05:00 en biologiskt omöjlig tid att gå upp

utan hjälpmedel. En kopp kaffe och en skorpa senare var
Sov: Umudu Camp, Kruger NP Rowena och jag redo att gå på hajk med guiden Pierre och
hans gevär.
På väg till hajkstråket stannade vi till och fick några fabulösa foton på elefanter i soluppgång (vilka senare av
misstag raderades, dessvärre).
Snart sagt varenda buske och träd går att använda till något, fick vi snart klart för oss: toapapper, tandkräm, tvål,
bedövningsmedel, tandborste osv.
Efter hajkandet for vi ut på jakt efter de stora fem.

Jaktlyckan var god; redan innan lunch hade vi lyckats bocka av lejon, leopard, elefant och buffel. Diverse apor,
zebror och kudu, flodhästar, en obeslutsam krokodil, giraffer och en miljard impalor stod dessutom till buds.
Eftermiddagen var inte på långa vägar lika effektiv. Vi tog långa omvägar för att kunna bocka av den sista av the
big five, noshörningen. Men ack.
Och med öl och volleyboll i poolen rundades dagen av, den dag som kommer bli svår att överträffa på denna resa.
’Look Mr.Frodo:
Olyphaunts!’

Fjärran men ändå så nära: När Seb plockade
fram sitt zoomobjektiv kunde den mest
avlägsna leopard plåptas
Kruger har ett rikt fågelliv. Så rikt att de tvingas
bosätta sig varsomhelst.
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2 9 FEBRUARI
—under vilken bloggen bloggades, fondandelar
förskingrades och mailen mindes

Mat: Pannkakor
Sandwich
Pasta Bolognese
Öl, Bloody Mary, Stroh rum

Pannkaksfrukost! På därför avsedd servering! Luxuary!
Sov: Boma in the bush
I Graskop tog jag tillfället i akt att skriva blogg, läsa mail och
sköta lite bankaffärer. Med US$ 400 och cirka ZAR 2000 i
cash skulle jag inte komma långt, men den 29:e var alla räkningar betalda, alla dragningar utförda och jag hade
SEK 7600 kvar på kontot. Knivigt, men med fondandelar sålda för typ tretusen bör jag klara mig fram till
Serengeti, där jag hoppas vara vid nästa löning.
ATC och vi for vidare till Kolkgate Potholes, där The River of Sadness möter The River of Happiness och gör
gemensam sak med sandstenen till en tämligen fotograferbar effekt. Djupa raviner, jättegrytor, valv och bågar av
dolomit, kvartsit och basalt är vad som återstår.
Jag passade även på att skölja fötterna i The River of Sadness, och därigenom rensa bort min ledsamhet. I alla fall
om man väljer att tro lokala legender.

Före och efter att ha sköljt bort ledsamheten i the Rivwer of Sadness

Dimman låg, som så ofta när jag är ute och reser och besöker slika sajter, tät över Blyde River Canyon i
Mpumalanga. Tjockan hann dock lätta något innan vi for, så kameran kom återigen till användning.
Framåt femsnåret var vi framme i Boma in the Bush, där tälten snabbt restes och sedan blev klockan öl. Middag
runt brasan följdes av ett besök på den närbelägna baren, där det var traditionell afrikaanerdans. Tänk folkpark,
hembränt och Glenn-Sölvez.
Jodie

Belle

Russ

Rowie

Seb

Toni
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1 MARS
—under vilken köer ringlade långa och långsamt,
en proviantering blev utförd och hettan i poolen
var som den i luften

Mat: Flingor & ägg
Sandwich
Braai med kotlett och korv
Vodka Yellow, Vodka Light Yellow
Sov: Tsivise

Så snabbt det går att
få ner tält! Tio
minuter efter uppvaknandet var det enda som vittnade om min nattliga
boning en knappt skönjbar bit nedtryckt gräs.
För att ta tillvara på sista chansen till inköp av förnödenheter, uttag av
cash, postning av vykort, spritinköp osv tog vi oss till gränsstaden Musina.
Efter väl uträttat värv gick färden till Tsivise, där tält restes och lunch åts,
innan det var läge att tvätta och hoppa i poolerna, den ena varmare än den
andra.
En delikat braai senare och några mindre delikata drinkar (ananas/kokosläsk är ingen bra mixer) och några drag kortspel och det var in i tältet.

2 MARS
—under vilken visum stämplades, stenruiner lät
historiens vingslag vina och traditionell lokal mat
åts per traditionell lokal kutym

Mat: Flingor & ägg
Sandwich
Zimbabwisk köttgryta med majsgröt
Sov: Great Zimbabwe Ruins

Ah! Sovmorgon! Jag befann mig i drömmarnas land ända fram till kl 06:00.
Mindre än en timme senare var tälten raserade, frukosten äten och matplatsen och hela lägret ihoppackat.
Det var nu läge att ta sig till gränsstationen i Musina. Någon timmes formulärifyllande, köande och stämplande
och visumet in i Zimbabwe var ordnat.
Strax efter gränsen tog Toni en knippe 100-randsedlar och återkom med cirka 160 miljoner dollar. Till var och en.
I’m rich, baby!
Z betyder många, imba betyder sten och bwe betyder stad. Således betyder Zimbabwe nåt i stil med Många städer
av sten, och området förr känt som Rhodesia är fyllt av ruiner från de stenstäder som växte upp där under 11001400-talen. Huvudstaden kallas förstås The Great Zimbabwe, och dess ruiner fick sig en rejäl titt i den tropiska
hettan. Kungen bodde där, och hans syster var en obligatorisk deltagare närhelst ett beslut skulle fattas. Dessvärre
var kungen och hans syster även tvungna att vara gifta och få barn ihop, så... Gross, yuk.
Great Zimbabwe Ruins

Till middag kokade vår kock Micheck, bördig från Zimbabwe, ihop en traditionell zimbisk maträtt bestående av
köttgryta, spenat– och jordnötssmörstuvning och ett slags majsgröt, allt av vilket skulle ätas med handen enligt
lokal sedvänja. Gott är bara förnamnet.
15
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3 MARS
—under vilken miljontals dollar spenderades, närkontakt med lejon togs och diverse lokala
ölsorter testades
Vi börjar bli ett vi. Med bara sex personer som lever dygnet runt tätt
inpå varann lär man känna varandra rätt snart, och Ro (jepp, vi börjar
köra med smeknamn också) och Russ har lärt känna varann extra väl
(tack ske lov för mp3-spelare när tälten står så tätt).
Tonis parasitkur är över, så hon joinade inte bara konversationen (som
hon vanligtvis gör) utan även skålandet.
Sov: Gweru Antelope Park
Att köpa souvenirer kan vara en samvetsfråga. Handsnidade stenfigurer
och annat som lätt skulle kosta ett par hundra i turistshoppen gick att få
för två spänn värt av pennor och nån tia extra.
Vid lunchtid nådde vi vår boning de kommande två nätterna: Gweru Antelope Park. Halvtama elefanter och
antiloper strövar omkring inne i campingområdet och strax utanför finner man lejon, gnu, giraff, du namnger det.
Unikt i världen är att man här får
chans att vandra med lejonen.
Och dessa är inte tama, utan föds
upp för återinplantering i det
vilda. De är dock hyfsat vana vid
människor och dem man
promenerar med är bara ett år
gamla, så ungefär som skolbarn,
alltså.
En fantastisk upplevelse är det, att
Gweru Elephant Park?
vara så nära inpå, och faktiskt
klappa på djurens konung, eller,
som det nu var, prins & prinsessa.
Och morgondagen har än mer animalisk kontakt i sitt sköte.
Mat: Flingor & ägg
Sandwich & tonfisksallad
Tomatsoppa och fisk
Lion, Bolhinger, Zambezi, Eagle osv

Göta Lejons drillflickebootcamp
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4 MARS
—under vilken lejonen slet i köttet, elefanterna badade i sjön och jag var i smeten

Gweru Elephant Park.

Elefanter är förvisso
Mat: Ägg‐, bacon– och toastfrukost
smarta, men egentligen
Mack– och salladslunch
ganska
blåsta
i
Grilla? Grilla!
förhållande till storlek.
De kan i alla fall vända
Sov: Gweru Antelope Park
sig på kommando, och
resa sig och lägga sig
och göra allt detta med en passagerare på ryggen, säg mig, tixempel.
Ock fotboll... Eh, snabelboll fixar de.
Många digitalkameror kan även filma videoklipp, vilket är en
nödvändighet för att bevara ögonblicket då tre hundrakilos hanlejon
rytande och blixtsnabbt kommer framspringande och kastar sig över
köttet som ligger bara nån meter framför oss och, förvisso, stängslet.
Att fara runt i nationalparker i en 4x4 är ett käckt sätt om man vill täcka stora ytor i jakt på kodakmoments (eller
om man snabbt vill komma undan en uppretad och/eller –hetsad noshörning), men vill man komma riktigt nära
gnuerna, zebrorna och antiloperna sitter man helst på en
hästrygg.
Sommardagar i Afrika är ibland redigt varma, och då kan
det vara gott med ett
Vurpollon finns även i
dopp i sjön. Så tycker
avlägsnaste Afrika
även elefanter, och om
det sitter ett par
människor på ryggen
gör det dem ingenting
när de dyker.
Även lejonungar på
sisådär fyra månader är
aggressiva rovdjur med
vassa klor, skarpa
t ä n d e r
o c h
’I’m OK!’
förvånansvärt sträva
tungor.
Så vad gjorde mina medresenärer och jag idag, då? Tja: elefantträning, hästridning
bland hjordar av vegetarianer, lejonutfodring, elefantbadning och
lejonungekelning.

Visst är de söta? Och lejonen också.
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5 MARS
—under vilken hängmattan blev slappad i, poolen
blev plaskad i och elden blev lekt charader runt

Mat: Flingor & toast
Sandwich och sallad
Boil ’em, mash ’em, stick ’em in a stew.
Chicken, that is.
Sov: Burke’s Paradise, Bulaweyo

Inte för att man hade sovmorgon direkt, ty 6:30 var det dags
för nästa lion walk, denna gång med tre ~18-månaders (dvs motsvarande tonåringar) lejon. Det kändes lite
underligt att springa utan att ha en boll att jaga, men lejonen hade zebror att jaga, så man fick vackert hålla jämna
steg.

Efter frukost kändes det anmodat att plaska i poolen och slappa i Sebs hängmatta.
963 rand (dvs ~963 SEK) gick hela kalaset med alla aktiviteter på och det var lätt värt det, eller det dubbla, framför
allt med tanke på att delar av intäkterna på Gweru Antelope Park går till viltvård.
Och hjulen på trucken går runt, runt, runt och rullar snart in i Bulaweyo där Michecks respektive Doumis
respektive plockas upp.
På Burke’s Paradise kostade uppgraderingen till rum US$5 per natt, så jag kostade på mig lite lyx.
Charader runt elden och ett flertal öl och vodka mörkbrun avrundade dagen.

6 M A R S —under vilken forntida konst beskådades, sista boxen i bigfivechecklistan
bockades i och legala droger testades utan verkan

På med gnuskor och långbyxor, ty nu skulle man ut i vildmarken i jakt på noshörning.
Men först, en trucktur genom det av fantasieggande klipp– och blockformationsstinna Zimbabwianska landskapet,
en mödosam hajk uppför lavtäckta berg och in i en grund grotta i vilken bushmännens målningar prydde väggarna.
Inte helt olika våra hällristningar.

Mapotos syskonstad är Tanum. Bl a har de länge haft ett givande kulturellt utbyte

Och nu skulle Rupert the Rhino letas upp! Tio minuters körning in i reservatet gav lön för mödan: Tre kor och en
kalv betade i godan ro en bit från vägen, så ut ur trucken klev vi, och på fjäderlätta smög vi genom gräset och så
nära inpå djuren vår guide vågade. En uppretad noshörning är inget man vill ha lubbandes emot sig, så det var nog
väl att vi inte kom närmare än sisådär femton meter och framför allt att vi inte retade upp dem.
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Inte bara noshörning fanns här, utan även toothbrush
tree (vilket vi testade att borsta tänderna med),
Bushman’s Tea (en buske vars blads te ger en euforisk
effekt, vilket vi ämnade testa senare) och de färggranna
flatback lizard (vilka vi inte testade alls).
Vid lunch fotade vi oss med en patrull vakter, vars jobb
det var att leta upp och helt sonika ihjälskjuta tjuvskyttar
på fläcken.
Ytterligare två noshörningsgrupper smög vi nära inpå
och riktade sedan fronten hemåt, när en välplacerad
papperslapp på en lika välplacerad kvist mitt i vägen
förtäljde om en av de andra rhinotrekkande gruppernas
öde. Så efter fruktlösa försök att jaga igång deras livlösa
jeep kom bogserlinan fram, och vi drog dem hela vägen
till Paradise.

Dagens middag var utkörd pizza, så Rowie och jag på disktjänst fick ett lätt jobb. Och snart bubblade det i grytan,
ty nu skulle specialteet testas. Enligt uppgift skulle det göra en upprymd, närmast euforisk, och få en att skratta åt
och med allt och alla. Avsedd effekt uteblev. Kanske var det de miljardtals ton socker Russ hällt i som
neutraliserade bladens effekt. Och inte låg man vaken hela natten, heller. Som tur var.
Mat: Flingor & toast + scrambled
Pasta‐, grön– och potatissallad + kallskuret
Pizza
Vin, vodka brown, Bushman’s Tea
Sov: Burke’s Paradise, Bulaweyo
AAA var inte att
tänka på

19

Southern Africa 2008

7 MARS
—under vilken åtskilliga miljoner låg på
pokerbordet, åtskilliga dollars spenderades på
aktiviteter och åtskilliga medresenärer träffades
på Hunter’s
Största pokervinsten jag tagit: Många miljoner
dollar rikare blev jag

En mäkta imponerande syn

Mat: Flingor & toast
Sandwich och sallad
Köttgryta med ris
Sov: Vic Falls Rest Camp

Det var fortfarande mörkt när jag klev upp för min
morgondusch. Efter avslutade morgonsysslor klev
vi upp på trucken och Russ och jag satte oss vid
pokerbordet och radade upp ett par hundra
miljoner dollar. Big blind låg på $400 000 och
spelet var straight limit hold’em. Några miljoner
senare gav Russ upp.
Vi nådde Victoria Falls vid lunchtid. På miltals
avstånd kunde man se ångorna från fallen stiga upp
mot den molniga himlen.
Tälten restes och iväg spatserade truppen med
riktning mot aktivitetsmånglaren. Valen föll på en
halvdags adrenalinkick, en helikoptertur och en
booze cruise (spritseglats?).
Och så kom det sig att jag snart flappade runt den
majestätiska Zambezifloden och dess imponerande
fall i en femsitsig kopter.
Black Amakwezi kom dansande in och höll en
konsert för oss. Traditionell afrikansk musik var på
setlistan, inklusive The Lion Sleeps Tonight.
Efter middag och några vodka browns kröp alla till
sängs. Alla utom jag, som gick till det lokala haket,
där jag träffade några av mina kommande
medresenärer för nästa stretch.

Black Amakwezi gjord covers på både Van Halen och Kriss Kross
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8 MARS
Mat: Flingor & toast
Kycklingcrêpe
Stek

—under vilken man kastade sig ner i bråddjupa
raviner, man handtvättade för första gången och
man fruktlöst försökte förnya visum

Sov: Vic Falls Rest Camp

Inte bara Queenstown har adrenalinkickande aktiviteter
på agendan. Även Victoria Falls kan erbjuda bungy, white
water rafting, gorge swing, flying fox och foofie slide.
Dessvärre var forsränningen struken från utbudet pga det
extremt höga flödet i The Mighty Zambezi. Bungy har
man ju gjort förr, så det fick bli de tre sista som testades.
Framför allt ravingungan var väl värd pengarna.

”Hur djupt är det?”
”Tja, nåt såpass...”

Efter handtvätt och lunch gick vi tre européer till gränsen
för att förnya våra visa. En arrogant dam i luckan
skickade oss till immigrationskontoret, vilket vi fann efter
en onödigt lång promenad. De hade förstås stängt, men
tullkontoret i samma byggnad hänvisade oss till gränsen
igen.
Jodie föreslog att vi skulle prata med resebyrån och under
Simbas ledning hjälpte de oss att få namn och nummer
till gränspersonalens chef i Harare. Nöten förblev
oknäckt denna dag.
Men ett predepmöte attenderades och den lokala
restaurangen besöktes.

”Stopp och belägg! Ni
har inte betalt notan.
Kom tebax å det
rappaste!”

”Tihi, fnizzfnizz. Kom
igen nu Jodie, så
hoppar vi och gömmer
oss!”
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9 MARS
—under vilken fallen blötte ner allt, spriten
flödade som fallen och vår lilla Jo’burgVicFalls
trupp hade vår sista kväll tillsammans

Mat: Flingor & toast
Sandwich och sallad
Snax and supplies + Booze Galore
Sov: Vic Falls Rest Camp

Inte kan man spendera tre dagar i Victoria Falls utan att se Victoria Falls. Sagt och gjort, iväg vi gingo. Kameran
gick varm och videosnuttar filmades, ty Victoria Falls är im-po-ner-an-de. Ju närmare vi kom huvudfallen, desto
tätare blev dimman fallen piskade upp, tills det till sist var värre än tropiskt regn.
En mäkta imponerande syn. Och blött.

Plaskeblöta promenerade vi åter till gränsen, där mannen i luckan ringde sin chef och fick ett preliminärt OK.
Efter en rejäl lunch och en likaledes rejäl dusch var det dags för den första av många booze cruises. Fri bar, stilla
kryssande på Zambezi och många fototillfällen, både av djurlivet i och kring floden, en mäktig solnedgång och inte
minst fulla människor med fåniga ansiktsuttryck.
En mäkta imponerande syn. Och blött. Fast på ett annat vis.
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Jepp, vi gick lös på allt.

23

Southern Africa 2008

10 MARS
—under vilken gränsen till Zambia korsades
smärtfritt, de nya medresenärerna lärdes känna
lite bättre och boozecruisen flöt igen

Mat: Flingor & toast
Sandwich
Braai
Sov: Waterfront, Livingstone

Spritseglats i motljus

Kram och farväl, Toni! Och Jodie! Och Seb! Och Russ!
Vår truck var den sista att lämna Rest Camp och efter nån halvtimmes köande i hettan gjorde den zimbiske
passkontrollanten inte mycket mer än att bläddra i passet och stämpla det. Just Hoff, no hassle.
Efter depåstopp för diverse inköp nådde vi vårt etappmål. Lunch, dusch och pool följdes av, apsis, ännu en booze
cruise.
Cyrus och Josh.
Och Belle känner
vi redan

Martin kan dö lycklig.
Fr vä: Lou, Martin,
Justine,
Yvonne

Juzzle justly juggles,
balances bottles of beer
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11 MARS
Mat: Flingor & toast
Sandwiches
Spaghetti och köttfärssås

—under vilken bakfyllan var kännbar, poker
spelades och tält restes i regn
The wheels on the truck goes round and round...
Sov: Eureka Camp site, Lusaka Lång dags färd mot natt.
Skitgubbe och hold’em runt spelbordet.
Och sen kom regnet, just som vi svängde in på campingområdet. Lyckligtvis upphörde det ganska snart, och
kvällen blev allt annat än blöt. Tidigt i säng, dock, ty imorgon är en annan dag. Och än fler kilometer att avverka.

12 MARS
—under vilken mängder av kilometer avverkades
på hyfsad asfaltväg, mängder av kilometer
avverkades på usel asfaltväg och mängder av
kilometer avverkades på hoppig grusväg,

Mat: Flingor & toast
Sandwiches
Kyckling och ris
Sov: Mamanda

Det finns tydligen ett halvfem på natten också. Så det var med pannlampa på som tältet revs.
Jag kletade på lite mer antiseptisk salva på mitt infekterade insektsbett och klev ombord på trucken. Till sist
lyckades jag uppdatera resedagboken och bestämde mig sen för att spöa skiten ut mina medresenärer i poker.
Vilket också skedde.
Mycket annat skedde ej denna dag dock, annat än ett evigt skumpande genom det zambiska landskapet.

13 MARS
Mat: Flingor & toast
Kycklingburger m chips
Stek och mos
Carlsberg

—under vilken gränsen till Malawi korsades, Gyu
blev skickad till ambassaden och militären
stoppade oss utan synbar anledning.
I vanlig ordning var det upp i arla, ned med tält och in med

Sov: Chintheche inn frukost. Inte långan väg till gränsen, där Malawianska

regeringen har den goda smaken att inte avkräva några US$50
för inträde. Noll, more like.
För koreaner är det dock en anna femma; de måste ha visum i förväg, något vår korean Gyu negligerat. Han fick
dock tillåtelse att fara till ambassaden i Chibata, men trucken kunde förstås inte vänta på honom; vi hade ännu
många mil att färdas, och man kör inte på Malawianska vägar i mörkret.
Dvs inte om man inte blir stoppad av outgrundlig anledning av militären.
Och så kom det sig att vi blev stående en timma eller så medan korrupta soldater väntade på att, jag vet inte, få en
muta eller något. När det till slut framgick att så ej skulle ske gav de upp och släppte igenom oss.
Så det blev på nytt anledning att behandla tälten i kolmörker.
Första kollen på Lake Malawi
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14 MARS
—under vilken man slappade, softade och relaxade

Mat: Flingor & toast & ägg
Mackor och sandwich
Köttfärsgryta med potatis och stekbröd
Bål à la Sydneysiders

Hon har blommor i sitt hår.
Och är rätt lik
Katie Melua.

Sov: Chintheche inn

Jag häpnade. Jag stack ut huvudet genom tältöppningen och
såg Lake Malawi i all dess majestätiska skönhet. Långsträckta
sandstränder, stilla kluckande vågor, några avlägsna små
fiskebåtar...
Inte mycket att snacka om, alltså; på med badbrallan och i
det våta. Och Gyu var tillbaka.
Och så förflöt min dag. Sola, bada, kasta flopp, dricka öl,
sola, bada, kasta flopp, dricka öl osv.
Och detta fram till 17-snåret, då det var dags att dricka
fruktbål. Frukten hade soakat några timmar i all upptänklig
sorts sprit och blev således en trigger för den uppsluppna
stämning som sedan sällskapet stämplades med under
middag och följande barhäng.
Och hängde i baren gjorde även de söderåkande ATC:arna.

15 MARS
—under vilken solen sken, resans obligatoriska dyk genomfördes och grisen blev helstekt
Ish, Nick, Rudes, Sam, Ellie, Martin

Och återigen sken solen över den vita
sandstranden och Lake Malawis blå
vågor. Dessa vågor som snart skulle
plumsas i och förpassas ett femtontal
meter upp.
Efter lunch satte sig Rudy, Ish, Nick,
Ellie och jag i den bil som tog oss till
Kande Beach, där vi krängde på oss
ABC och BCD och satte oss i RIB:en
som tog oss till Kande Island.
Det var alltså dags för mitt första
sötvattensdyk, och erfarenheten blev ej
bortkastad. Blå fiskar, ljusblå fiskar, en
WV Fang och blårandiga fiskar stod att
finna i den förvånansvärt klara sjön.
Under hela dyket, och ett gott antal
timmar innan dess, hade en hel spädgris
sakta grillats över öppen eld och därmed
förvandlats till kvällens middag.

Mmmmmm... pig...

Mat: Flingor & toast & ägg
Mackor och sandwich
Helstekt spädgris
Sov: Chintheche inn
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16 MARS
—under vilken pissepaus togs på
fotogeniskt ställe, dart tjingades
och ölen blev varm

Mat: Flingor & toast & ägg
Mackor och sandwich
Gulasch
Sov: Chitcimba

Det var dags att färdas igen. Färdas dit Malawis och Tanzanias
bergsmassiv pressar ner vinden över Lake Malawi och låter den blåsa
sand över nejden. Och således tog jag mitt nyuppsatta tält från den
utsatta positionen mitt i sandstormen till den mer skyddade bakom
trucken.

17 MARS
—under vilken strosande skedde till
och i byn, S:t Patrick’s day firades
och någon ondskefull insekt hade
smörgåsbord på mina fötter

Mat: Flingor & toast & ägg
Mackor och sandwich
Bangers and mash
Sov: Chitcimba

There’s a snake in the grass: Det
gäller att se vars man sätter
fötterna vid toapauserna

Jamenvisst är afrikanska skolbarn aldrig så goa och trevliga, men de
kan bli lite väl många och påträngande ibland.
Jag befann mig på en bypromenad tillsammans med Scott&Justine,
Ellie, Jack, Karin, Rowie och Belle och första anhalten var skolan.
En miljard skolbarn trängdes kring en, ville veta vad man hette och
varifrån man kom och bli fotograferade. Och inte försvann de små
liven när vi lämnade skolan heller, utan följde hand i hand med bort
till häxdoktorn. Denne såg ut som en dåre och dansade så. Han hade
dessutom trollpulver som enligt somliga skulle klara att reda ut
följande scenario:
Inför en rejäl fylla slänger man i sig Love Potion #9 och hittar
således någons fru/flickvän och hon blir kär i en. Efter mycket
drickande kastar man i sig energipulvret och viagraditot och är igång
hela natten. Eftersom hon klöser ens rygg använder man sårpulvret,
och när morgonen kommer kastar man i sig huvudvärks– resp
bakfyllemedlet. För att skydda sig mot hennes storvuxne man/
pojkvän tar man en dos av skydd-mot-fienden-pulvret, och har man
lyckats bli kär tar man Love Potion #7, så att kärleken håller i sig.
Det finns riktiga doktorer i Chinchete också. Men det strömlösa
sjukhuset lämnar en hel del övrigt att önska.
17 mars är förstås S:t Patrick’s Day, och alltså bar vi grönt, drack grönt (Hof) och sjöng U2. Guinness fanns dock
ej att tillgå, varför detta blev den första Guinness-lösa Patricksdagen på många år.
Yvonne är faktiskt från
The Emerald Isle

Which doctor?
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18 MARS
—under vilken gränsen till Tanzania korsades,
feber och frossa kompletterade mina svidande
fötter och jag tog ett vist val att sova i rum och
säng istället för i tält och sovsäck
Kanske var det dessa sandflugor, så ofantliga i antal att
deras svärm lätt syns från andra sidan Lake Malawi, som
haft smörgårdsbord på mina fossingar

Mat: Flingor & toast
Mackor och sandwich
Köttgryta med majsgröt
Sov: Iringa Farmhouse

Fy fan vad det kliade! Insektsmedlet som dittills
funkat över förväntan var uppenbarligen helt
chanslöst mot de ondskefulla kryp som kalasat på
mina fötter kvällen/natten innan. Det kliade och
sved så att jag knappt kunde gå och för att göra
saken värre började febern smyga sig på. Med
frossa och hög feber och en miljard svårt
infekterade insektsbett tog jag en tidig säng i ett
mycket prisvärt (US$7) rum, med löfte om att fixa
antibiotika till morran.

19 MARS
Mat: Flingor & toast
Tonfisksallad
Kyckling med ris
Sov: Sunrise Beach, Dar‐es‐Salaam

—under vilken piller köptes, pengar togs
ut och vågorna slog mot stranden
Det var mörkt när vi for och mörkt när vi kom
fram.
Under dagens ljus hann jag gå till en (doktor? Njä,
en nunna med viss medicinsk erfarenhet) person
som skrev ut antibiotika till mig och mina dussintals svårt inflammerade sår.
Det blev även ett besök i Tanzanias huvudstad Dar-es-Salaam, där pengar togs ut, nog för att täcka de kommande
kostnaderna på Zanzibar och i Serengeti.
Febern och frossan försvann, men de variga såren efter insektsattackerna består. Så nu följer några alkoholfria
dagar. Bloody bugs!

Vårt camp låg en bit utanför själva stadskärnan
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20 MARS
—under vilken antibiotikan kickade in, färjan var
fullare än jag och allsköns sjömat testades

Mat: Flingor & toast
Subway
Grillspett med haj, barracuda mm
Sov: Karibu Inn, Stonetown

Det var dags att ta farväl av den truck som varit hem de senaste veckorna. Efter pengaväxling och bloggande
avgick den knôkade och föga luftkonditionerade färjan med kurs mot Zanzibar.
Medan alla andra med cocktails och öl i hand beundrade den bildsköna solnedgången över Indiska Oceanen från
Africa Hotels takterrass gjorde jag detsamma, fast med mineralvatten.

Flanörer i oljus
Indianska sjön

Magarna kurrade och marknaden kallade. Allsköns havsfrukter
låg redo att per spett grillas över träkol. Valen föll på sambosa
(mnje), barracuda (ok) och vithaj (gôrgôtt).
Genom Stonetowns trånga gränder slingrade sig sällskapet till
Prince Chris’s Bar, en unik innergård med palm– och
stjärnutsikt i den annars mycket tättbebyggda stenstaden.
Alltmedan folk droppade av höll Rowie och jag ståndaktigt emot
med våra helbumpor vatten. Snart var det bara vi och dem som
gick hårt på den billiga ginen kvar. Vi lämnade Ben, Bart, Jack &
Josh åt deras druckna öde, vilket skulle visa sig bli något att
skriva hem om. Eller kanske ändå inte, ty det förekom horor,
knytnävar och taxichaufförer som vägrade köra iväg. There but
for the grace of evil insects go I.
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21 MARS
Mat: Toast, omelett, melon, kaffe

—under vilken hantverksbutiker besöktes i massor, Havscurry
första havsdoppet på evigheter togs och hundratals Helgrillad snapper
dollar spenderades
Sov: Paradise

Efter en serverad frukost, inkl omelett, gav sig Ro, Bel, Kym och jag ut bland de miljardtals konsthantverkare som
har sin verksamhet i Stonetown. Utan att pruta slog jag till på en plåtbil i safaristuk till Adrian. Och vykort.
En smarrig seafood curry senare och
Halva presentjakten
bussen gick till semesterorten med det
avklarad
anspråkslösa namnet Paradise.
Snabbt konsulterade jag dykdisken och
signade upp för en heldagstur dan därpå.
I det åh så uppfriskande havsbadet kom
så Nick med ett förslag. Jag kunde hänga
med på en Advanced-tur, få instruktioner
och betala US$60 och genoföra ett av fem
reggade dyk mot AOWD. Jag avböjde
efter noga övervägande; tids nog tar jag
AOWD-cert. Om inte annat gav det mig
chansen att samspråka med Rachel, vars
bok jag behövt låna om jag bestämt mig
för det djupa dyket.
Ännu en kväll på tork, men det var
smarrigt värre på den lokala fiskekrogen.

Paradise lever upp till sitt namn
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22 MARS
Mat: Toast och löskokt ägg
Pastasallad och chickenroll —under vilken jag dök, Belle dök, och vi bägge dök
Dorado med chips igen
Sov: Paradise

Dyka!
Vid niosnåret var det dags att ge sig av i en
träbåt mot Mnebe. Belle, jag och två killar
vid namn Rod och Jesse puttrade iväg och
en och en halv timme senare var vi framme
vid Kichwani. På med BCD och reg och
bakåtrullning i.
Utan omsvep sjönk jag och buddy/
divemaster Dias ner till tio meter och
inledde ett strålande koralldyk.
I Indiska Oceanens turkosa vatten trivs
allsköns färgglada fiskar, och de stod att
finna här.
Efter en lätt lunch var det läge för nästa dyk,
denna gång i Wattabomie. Brantare rev, fler
Sand Flea
fiskar och en hel del havssköldpaddor, varav
en stor som ett matbord.
På båtfärden tillbaka till Paradise syntes även delfiner, så Belle var lycklig som ett barn i en godisaffär hela dagen.
Samtidigt hade the Testosterone Squad (Scott, Ben, Rudy, Jack & Bart) dragit upp en knippe dolphin fish, vilka
den lokala restaurangen tillagade mot dricks. Tydligen är dolphin fish samma som min nya favofisk, dorado.

Säl? Osedvanligt fet labb? Fyllesimmare? Jag?

31

Southern Africa 2008

23 MARS

24 MARS

—under vilken båt
åktes, fötter
traskades och båt
åktes

—under vilken trucken
tutade, trucken körde och
trucken tutade och körde

Mat: Ägg&Toast
Kyckling och potatis
Sov: Sunrise beach

Mat: Flingor&Toast
Mackor & sandwich
Kyckling & ris
Sov: Meserani Snake Park

Upp och morgondopp.
Frukost.
Morgondopp.
Buss till Stonetown.
Färja till Dar.
Gå till nästa färja.
Färja över bukten.
Truck till campingen.
Frisbee.
Sova sova sovsäck.

Ah! Att få kliva upp innan solen!
Ah! Att få sätta upp tält i
mörkret!
Ah! Att få tillbringa hela långa
dagen i en truck!
Och Kilimanjaro var höljd i
dimma.
Och jag satte fem, trippelsex,
nitton, tjugo och bulle. Utan öl i
sikte.

Dörr i Stonetown

Join the Dar side
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25 MARS
Mat: Flingor OCH toast
Mackor & sandwich —under vilken mambor åt levande kycklingar,
Soppa+köttgryta med ris akrobater balanserade colaflaskor och öl äntligen
inmundigades

Sov: Ngorongoro Edge site

Som en stock sov jag tills solen stod förhållandevis högt. Emedan vi
hade hela förmiddagen ledig spatserade vi till själva Snake Park.
Allsköns afrikanska ormar stod att beskåda, och en av mamborna var i
full färd med att sluka en fortfarande levande kyckling. Krokodiler,
gamar och sköldpaddor fanns även att betitta. Efter en stilla promenad
till och genom byn i fruktlös jakt på bankomat och/eller internet
stannade vi till på Maasai Cultural Museum. Ro, Belle och jag tajmade
John & Mary och deras guide, så vi fick lite kunskap till livs. Efter lunch
anlände de tre jeepar som skulle ta oss till och in i Ngorongoro/
Serengeti. Ye Olde Crowde (de som varit med hela vägen från Cape
Town via Namibia och Botswana, dvs Nick & Ellie, Kirstie & Damon,
John & Mary samt Ish och Gyu) tog åtta-sätaren, Th’couples (Justine &
Scott, Jack & Lou och Yvonne & Rudy) tog en jeep och SinglesSix
(Belle, Ro, Kym, Ben, Bart och jag) tog plats bakom vad som skulle visa
sig vara världens bästa chaufför: Phil, en lokal Maasai.
Och strax innan
vi nådde kvällens
Phil? Nope, bara en skyltdocka i
campingplats
Maasaiutstyrsel
stannade vi till
vid en högst
otippad bankomat. Sweet money! Och för säkerhets skull
stoppades även vid ett snabbköp. Sweet Alkyhole!
Maten ingick och till efterrätten kom gyckel. Maasai
framförde sång, dans och akrobatik. Mest imponerande var
en ormmänniska som lyckades balansera colaflaskor på
varandra och på en pinne i munnen.
Jag dricksade lite för mycket, nämligen 5000 TZ$ (~30 kr),
Raw and wrrrrrriggly
och kvällen blev sen, ity det var den första med alkohol sen
min karaktärsdanande antibiotikakur.

Den lokala Andra Långgatan
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26 MARS
—under vilken the big five besågs, the big seven
besågs och tälten slogs upp ett stenkast från dessa

Mat: Toast, ägg och korv
Kall kyckling, ägg och mackor
Köttfärssås och spaghetti
Sov: Serengeti (mitt i)

I helt vanlig ordning steg man upp innan solen. Kratrar skulle utforskas! Klockan sju rattade
Phil in oss i Ngorongoro för en heldags game drive. Det dröjde inte länge förrän ruta efter
ruta avbockades: zebra, Thomsons gasell, Grants dito, flodhäst, elefant, lejon, hyena, schakal,
leopard, svart noshörning och gepard. Samt mängder av fåglar.
Ner i kratern tar sig inte gnuer eller giraffer, men de fanns i miljard– resp dussintals då vi
sakteliga körde in i Serengeti.
Regnet föll då vi slog upp våra tält mitt i vildmarken. Stängselfritt, såklart, och hyenorna
skrattade inom hörhåll. En 20 000-shillings vinare blev drucken, liksom jag. Och trevligt och
knôkat under det lilla lilla regnskyddet.
Örrrrnörrnörrn
Riverhorses

Blåballeapa
Giraff

Gam
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27 MARS
Mat: Toast, ägg och korv
Kall kyckling, ägg och mackor
Hårt grillat kött

—under vilken ytterligare djur plåtades, vägen var
översvämmad och Phil fick massa dricks

Sov: Meserani Snake Park

I Serengeti bor Afrikas alla djur. De är väl kamoflerade och/eller långt, långt borta, så
Phils vältränade Maasai-jägarögon kom väl till pass. Gamar och strutsar, flodhästar och
krokodiler, servaler och babianer. Kvar på listan är nu endast surikat, sen har jag sett
alla sorter jag for till Afrika för att beskåda.
Efter lunch sattes gasen i botten, med destination Meserani Snake Park (igen).
Och snart slog klockan öl. 31 000 slutade barnotan på, det samspråkades med ett fd
tennisproffs och min pannlampa var imponerande.

Mmm... Marabou!

Landflodhäst

Serengeti

Magnus?

Vilket djur har bäst syn?
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28 MARS
Mat: Flingor
Köttgryta med chips
Köttgryta med mash

—under vilken vykort blev skickade, visum blev
billigare och regnet gjorde att tälten blev oresta

Sov: Namanga

Jag vaknade av att någon skakade tältet och försökte låta som ett lejon. Det var Justine, och jag var vaken.
Eftersom solen var uppe, frukosten var redo och tältet inte var det fick det senare prio. En tallrik flingor hann jag
dock slänga i mig innan avfärd.
Och färden gick till Arusha, där frimärken köptes för 18 000, mail kollades och skickades, blog uppdaterades,
vykort skickades och lunch åts.
Och sedan till gränsen till Kenya.
Ryktet hade gjort gällande att det kostade $50 för ett visum. Visummånglaren menade dock att mina ynka tre
nätter i landet rättfärdigade ett långt billigare transitvisum.
De $30 jag tjänade kom väl till pass då vi nådde campingplatsen. Det tyngsta regn någon någonsin sett, hört och
kännt satte käppar i hjulet för eventuell tältresning, och uppgradering till rum var inte billig. Dock hade jag ju
tjänat $30, så jag slog till.
Det var kökshandräckning till sen timme och en lyxig säng att vältra sig i när natten kom.

29 MARS
Mat: Flingor & toast
Pizza
Kött, kött, kött, kött, potatis, kött, kött och kött

—under vilken färden gick på sönderregnade
vägar, ett kilo kött konsumerades och många
avsked togs

Sov: Comfort Inn, Nairobi

Det var den sista morgonen. Den sista frukosten. Den sista trucketappen. Och de redan undermåliga vägarna i
Kenya hade ställvis regnat sönder. Lerfloder orsakade stopp för somliga inte speciellt fyrhjulsdrivna fordon, och
således blockerade de vägen. Vår chaufför Cyrus tog tag i saken, och medan 1,5 ton backpackers tog
apostlahästarna förbi hindret, körde Cy såsom Björn Waldegård genom lerfloder och grus och åter upp på vägen.
Starx innan lunchtid nådde vi Nairobi och folk checkade in på sina respektive hotell. Mycket snart samlades dock
de flesta av oss för en liten spatsertur i grannskapet och lunch.
Ro, Bel, Ish och jag gick till den lokala marknaden och de återstående souvenirerna köptes.
Det var dock snart dags för föröl. Jag och Ish försökte förgäves ta en bastu, men icke.
Istället visade det sig att inte bara Belle, Row, Ish, Gyu och jag (som faktiskt bodde där), utan även Jack & Lou,
Yvonne & Rudy och Nick & Ellie
kongregerade i Comfort Inns bar.
Och sedan per taxi till Nairobi
National Park och dess animalistiska
restaurang Carnivore.
Det åts, dracks, åts och åts. Och när
alla fått nog av lamm, kyckling,
krokodil, nöt, korv, struts mm tog
jag en sista köttbit och blev således
last man standing.
Och personalen bar in den
personliga fölsetårtan till nyblivna
27-åringen Rowena, och stämde
upp i en bongotrumkompad Happy
Birthday/Hakuna Matata-sång. Och
avsked togs och dansgolvet
invaderades av alla utom mig och
Ellie (aka Flea). Och fler avsked och
resan var i stort sett över.
Man vs nature
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30 MARS
—under vilken farväl togs av B&R, en gammal Mat: Frukostbuffé
bekantskap återupptogs och svenska pratades Dorado
Sov: Comfort Inn, Nairobi

När väckarklockan ringde klev jag upp, gick ner till lobbyn och tog ett närmast tårögt farväl av mina trogna
medresenärer Belinda och Rowena, då de satte sig i taxin till flygplatsen. Farväl, om än inte lika tårögt, togs av
Ishai, och jag var nu mol allena i en främmande storstad.
Mol allena? Icke, ty Pia, min gamla högskolebekant stod snart i lobbyn till Comfort Inn. Ett antal år hade hon
huserat i Kenya, och hade hunnit skaffa sig man, barn och hus. Dit for vi för fika och glass, innan vi tog en tur i

Blixen från en karen himmel

grannskapet.
Karen Blixen, författarinnan bakom Mitt Afrika, bodde en gång i tiden bakom kröken, och hennes hem var nu ett
museum, vilket prompt besöktes.
Och eftersom resan snart var till ända, lyckades jag få i mig en sista dorado, på Rusty Nails.
Med svårmod arrangerade jag en taxi inför morgonkvisten och gick till sängs tidigt, denna sista natt under Afrikas
himmel.

31 MARS
—under vilken taxi togs, plan flögs, och resan Mat: Yoghurt och kaffe
Flygplansmat
avslutades
Sov: Kastellgatan, Göteborg

Upp i arla. Jag skakade en sista tass med Gyu och tog taxin till flygplatsen. Fulsprit inhandlades och planen tog mig
via London till Landvetter. Strax innan midnatt klättrade jag upp på mitt sovloft hemma på Kastellet (och insåg att
det var första överslafen jag haft på många veckor) och tänkte igenom mitt äventyr.
Med Afrika avbockat är således alla kontinenter på västra halvklotet besökta, och i min målsättning att bese dem
alla är den stora planen att ta sig till Nordamerika, Sydamerika och till sist Antarktis. Men för nu, Hakuna Matata!
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Hakuna matata!

38

Southern Africa 2008

R YGGORNA 2 0 0 8
Rygga

för vad

Vinnare

Bubblare

Bomullsryggan

för bästa boende

Buccaneers, Cintsa

Burke’s Paradise, Bulaweyo

Plyschryggan

för bästa transport

Phils jeep

Glasryggan

för bästa hak

Chinteche

ATC-trucken där man kunde
bre ut sig ordentligt
Den zambiska booze-cruisen

Gummiryggan

Gorge Swing, Vic Falls

Tegelryggan

för bästa äventyrs Lion walk, Gweru
upplevelse
för bästa stad
Cape Town, SA

Granitryggan

för bästa landskap

Malawi

Frottéryggan

för bästa bad

Drakensberg, SA

Stonetown, ZR

Khakiryggan

Första havsbadet på tusen år, Dyka i Lake Malawi
Paradise, Zanzibar
för bästa naturupple Serengeti/Ngorongoro
Rhino trekking in Mapotos
velse
för bästa guide
Phil i Serengeti/Ngorongoro
Dave i Mapotos

Silverryggan

för bästa mat

Maltryggan

för bästa dryck

Celluloidryggan

för bästa foto

Jaderyggan

för bästa kulturupple Robben Island
velse

Nylonryggan

för bästa rygga

Kopparryggan
Velourryggan

för mest prisvärda Burke’s Paradise och dess Iringa farmhouse
upplevelse
rhino trekking
för mest softa händelse Malawi
Buffalo Bay

Kalikåryggan

för bästa överraskning

Magmaryggan

för hottaste brud

Pälsryggan

Mischeks majsgröt och
köttgryta
Första ölen efter antibiotikakuren
Jag med miljontals dollar och
en fanatiskt lycklig min

Dorado i Cape Town
Snake bite
Lejon i soluppgången spanar
in hjälplösa zebror
Gycklarna i Ngorongoro

Min daypack

Bartendern i BP Ritz, som jag Visumhanteringarna gick
hade
haft
en
d e l som danser
konversationer med, visade sig
vara vår chaufför
Hannel i Buffalo Bay
Laura med blommor i sitt hår
var väldigt lik Katie Melua

Och sist, men inte minst
Guldryggan

för bästa totalupple Gweru Antelope Park
velse

Serengeti/Ngorongoro
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