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Botswana
- det atervunna paradiset

Till Botswana Sker 
man av ett enda skal 
- siframt man inte ar 
diamantsmugglare eller 
’’hjaiparbetare” - for den 
ordrda naturen och de 
myckna djuren, skriver 
Svante Folin i sin tredje 
del av ess^n Afrika Adjo.
■ ."^Sre delta brittiska protck- 
M toratel Bechuanaland 

.A. uppnfldde under odiama- 
tiska former sjSIvstUndighel 1966 
och heter nu Botswana. Landet Sr 
Stott som Frankiike och bestir till 
8S procent av en alldeles platt ocb 
sandig halvbken - Kalahari.

Hbjden 6ver have! ir cirka 1 000 
meter. Landet awiker frio resten 
av det fiia Afrika genom an regel- 
bundel anordna val med fler in ett 
parti under relativt fridsamma for
mer. Aven om befolkningstillviu- 

^ ten hr den kontinentalt fSrskrhck- 
liga 3,5 procenlen, det vill sSga en 
ibrdubbling pi 20 ir, Sr utging- 
sl^et tilltalande glest: 1,3
miljoner invinare, eller tvi per 
kvadratkilomeln. Det ir ont om 

' vanen men gonvom diamanter, 
som Sydafrika krafsar upp och 
som geneierar 80 procent av Bol- 
swanas BNP (det var nog tur an 
diamanlema hittades irel efter 
sjSlvslSndighelen).

HirdvalaU
Valutan - "pula" betyder val- 

len, skiljemyntet "tebe" betyder 
droppe - Sr den birdaste i Afrika 
och bflijar fi randen an framsii 
som marshmallow.
Budgetbverskonel Sr fbrhiUande- 
vis enormt och hjSIppengar 
strOmmar in. Boskapsproduktion 
fSr export till Sydafrika och EU Sr 
inkomstkSllan nummer tvl Vad 
kreaturen livnSr sig pi Sr oklart 
men kossoma skapar de vanliga.

veterinSrhysleriska problemen 
och misle till varjc pris skyddas 
frin an besminas av viltet, Sven 
om det saknas vetenskapliga 
bevis far att viltet hSrbSrgerar till 
exempel mul- och klovsjuka.

Viirldsbanken
Det sorgliga resultatet Sr, att 

landet korsas och tvSrsas av 
oSndliga viltstSngsel, som finan- 
sierats av vSrldsbanken. NSr 
etologema Mark och Delia 
Owens, som under 70-talet till- 
bringade sju strapatsrika ir i 
KalahariOknen fbr att studera den 
gitfulla, bruna hyenan, och som 
med sin bok Cry of the Kalahari 
gjon mcr Sn nigon annan for att 
placera Botswana pi den mentala 
kartan, fSste intemationella me- 
dias uppmSiksamhel pi att 80 (XX) 
gnuer dog en kvalfylld ddd, nSr 
deras irliga vandring efter vatten 
och fbda hrutali slutade vid en 
viltstSngsel - di Tick de sex tim- 
mar pi sig for an ISmna landet f6r 
alltid.

Laurens van der Post (Prins 
Charles favoritguru) skrev ett par 
vildsamt Ijungromantiska bocker 
om ”bushmSnnen", San, pi 60- 
talet och darmed ar Bolswanas 
roll i litteraturen i stort sett ut- 
tdmd. BushmSnnen, som var en- 
samma hcrrar pi tSppan i tvi tred- 
j^elar av Afrika fare bantuinva- 
sionen, framslapar nu sina yttersta 
dagar, forfBljda av frigvisa antro- 
pologer och beskSftiga socialsek- 
reterare.

Till Botswana iker man av en 
enda skSl - siframt man inte Sr 
diamantsmugglare eller "hjaipar
betare" - fBr den ordrda naturen 
och de myckna djuren. Ingen an- 
nanstans i Afrika och darmed 
vSrIden kan man uppleva en 
liknande zoologisk fantasmagori. 
Truistindustrin Sr annu i sin linda 
och regeringen satsar hansynslost 
pi grSddturism med baktanken att 
den genererar fler dollar per cap- 
iu Sn den gSr ekologisk skada. 
Det existerar ett antal depravcrat 
lyxiga lodger uppe i Okawango-

Lindstroms kommentarer

dcitat men den kriisne rescnaren 
valjer sjalvfallct kombinattonen 
svindyri och okomfortabclt.

Vi staller kosan mot Deception 
Valley i centrala Kalahari. I juli 
rider midvinter och de kbldvam- 
ingar, som jag i hdgmod avfardat 
som tropikTorvckling, visar sig 
vara bistert korrekta - minus 6 
grader niir man kravlar ur 
sovsicken och morgonfikat tilla- 
gas pi istappar som knackas loss 
frin vattensacken. Efter nigra 
timmar slipper likstclhetcn men 
varmt blir det aldrig i juli.

Noaks ark
Halvdknen ar i jamfdrelse med 

de besjungna, beprisadc. svenska 
fjallen rena Noaks ark - massor 
av gracila springbocks. strutsar. 
inslag av zebra och gnu samt 
magnifika oryxantiloper (enhbm- 
iogens forebild). Jattelika Icjon* 
spir kring ligret vittnar om att vi 
vacker visst intresse. Under nat- 
thimlen med ett frin horisont till 
horisont sprakande stjamfyrvcrkcri 
njuter man intensivt i medvetandet 
om att vara skild frin narmsta man- 
niskoboning genom "miles and 
miles of bloody Africa”.

Vi saknar varje kommunika- 
tionsutrustning och en medhavd 
Iransisiorradio skulle t>ctraktas 
som en blasfemi. Forsjunken i 
sjMlvbeliten misantropi blir jag 
pldtsligt varse ett onaturligt. ce- 
lest ljusfenomen - en satellil 
naturligtvis. Den siste resenaren, 
Thesiger, drabbades av samma 
trauma i Danakiloknen eller 
nigon liknande idyll och insig att 
det var omojligt att undfly manni- 
skans klifingrighet.

Nasta etapp for oss till Okawan- 
godeltat. det 15 000 kvadrai- 
kilometer magiska och orimligt 
vackra landskap som bildas, nar 
en flod frin Angolas hdgland 
efter sex minaders lingsam trans> 
port rinner ut i intet, det vill saga 
Botswanas giriga 5kcn.

( Det fimns sdketi en fuUstdndip naturligjm'klaring till 
Marjasim alia dubheljaklureringar...)

Revirgrans
Vi satter upp v&ra t^t i cn 

skogsdunge, som tydligen bildar 
revirgranff mellan tvi lejon- 
flockar. Lejonsingen pigir hela 
natten och koremas fdrsok att 
dverrdsta varandra gor att taltet 
vibrerar. Soloinsalser av galen 
hyenakoloratur g6r sdmnen nigot 
ojimn. Pi morgonen promenerar 
vi ut i en och en halv meter hogi 
buffclgras, endast bevapnade med 
min Canon, och hoppas pi det 
basta. Endast elefanter behandlas 
med storre fbrsiktighet och fdran- 
leder mindre kringgiende rbrel- 
ser. Afrikansk riskbeddmning ar 
befriande osvensk.

Efter den dagliga morgon- 
promenaden i blandningen av 
minfalt och afrikansk pastoral ag- 
nas eftermiddagama it "punting” 
i urholkade stockar (sing, mak- 
oro) genom deliats vattcnlabyrin- 
ter. For en landkrabba med vattu- 
skrack ar det liitt ingestskapande 
att sanka ner sin lekamen i en 
farkost, vars ojamnt tillyxade 
rcling befmner sig mellan I milli
meter och 1.5 centimeter over vat-

tenytan. Efter ett nyborjaraktigi 
fdrsok att medelst viktfdr- 
skjutning bidra till balansen - to- 
talt kontraproduktivt - fdrsjunker 
jag i ett tillstind av laoistisk re- 
ceptivitet och liter mig Ijudldst 
fardas over krislallklart vatten 
med inslag av livsfarliga flod- 
hiista^ och sida krokodilcr. Efter 
nigra minuter har man totalt tap- 
pat orienteringen, men mak- 
oromannen, som ar fddda i dcitat. 
hittar trots irliga fdrandringar av 
vattenflddet alltid ratt.

Pi strindema sorlar olika djur. 
till exempel flockar av en halv 
miljon qucla-finkar. som gdr sina 
vundningar med ett metalliskt 
rasslande ljud och elefanter som 
skakar ned en palmfrukt, som nitt 
det mognadsstadium de ar bc- 
givna pi. Ryktet om att de som 
vanliga fortrocndevalda tar sig en 
fylla darpi ar grundfalskt; den sy- 
^afrikanska filmen om raglande 
elefanter iscensattes genom att 
fruktema hade injicerats med rik- 
liga doscr konjak.

Vid latringropen 
beskidas man in- 
tresserat av elefanter 
och en forbipasserande 
leopard - avstind 15 
respektive 2 meter.

Okawangos solncdgingar 
skulle ha framkallat grand mat 
hos Turner. Vi fortsatter norrul 
genom Moremi, ett parklandskap 
dar grasangar avbryts av mopane- 
skog i hdstfarger. Nar vi satter 
upp talten kommer latt irriterade 
elefanter. som inser att de tvingas 
gdra nigra meters omvag for att 
ni vattenhilct. Vid latringropen 
beskidas man intresserat av ele
fanter och en forbipasserande 
leopard - avstind 15 respektive 2 
meter.

Vidare till Savuti, essensen av 
den tuffare afrikadrdmmen, ell 
praktexempel pi darwinistisk 
estetik. Botswanasafarin avslutas 
vid Chobe-floden, dar turistinten- 
siteten upplevs som elakartad 
efter fjorton dagars "splendid iso
lation”. En si kallad "booze 
cruise” for 70 riksdaler pi en 
flodbit. dar bara besattningen bir 
livvaslar men dar passagerama 
under tilltagande gineufori glider 
fram mellan tusentals vatien- 
drickande elefanter. valdiga buf- 
felhjordar, upprorda lejonflockar. 
massor av flodhastar och skri- 
kande "fish eagles" har onckligen 
cn viss charm.

Besok Botswana
Sammanfaltningsvis. for den 

.som ar solvent och gillar djur och 
nalur. ar det halvi kriminellt att 
inte ika till Botswana. Dcssvarre 
- om minga lyder min annvming 
ar det siviil ett broit som en dum- 
het att skriva denna artikel.

SVANTH FOUN

KuRurredaktdr: Peter Elmlund

Olivolja loser 

alia problem
A tt siiga att det inte finns 
/\ nigon matriitt som inte 

X JL blir battre av lite oliv
olja ar naturligtvis cn grov 
dverdrift och generalisering. 
Darfor inledcr jag vcckans 
spall med att saga: Det finns 
inte nigon matratt som inte 
blir battre av lite olivolja!

Matkultur

Nigra droppar olivolja och cit
ron over luftlorkat kdtt som 
parmaskinka eller bresaola 
hojer smakupplevci.sen bety- 
dligt. Och pi delta ett tunt la
ger av grovt riven parmesan- 
osl. Trots att giriga sven.ska 
livsmedelshandlare bestami 
sig for all svenskar inte skal! 
ha rid all kopa parmesano.st.

Lovtunna skivor
Olivolja, citron, salt och ny- 

malen peppar ar naturligtvis ett 
misle pi lovtunna skivor ritt 
kott (fild), det vill saga ratten 
som kallas Carpaccio. Eller 
varfor inte dela cn paprika i 
fyra till fem dclar, kora dessa i 
mikrovigsugnen tills de blir 
mjuka. dra av skalet. lagga upp 
dem pi tallrikcn och droppa cn 
dressing gjord pi olivolja och 
sardellbitar over.

Pi tal om sardcllcr. det hiir iir 
inte heller si dumi:

Kbr ett par, aggulor. nigra 
sardellfileer. citron och oliv
olja i en mixer till dess sa.scn ar 
nigot tunnarc an majonnas. 
Avsluta komingen med att kry- 
dda med fiirsk basilika och per- 
silja. Skiva champinjoner och 
hiill dressingen over. Smakar 
pi ren svenska djavligi gotl!

Styggelse
Att gora en kottfarss^s till 

pasta utan olivolja ar en 
styggelse. LOken skall friisa 
och koka i rejalt med olivolja 
innan kottfarsen kommer ner i 
grytan. Hur man sedan gor 
bestammer man sjalv. men det 
8r olivoljan som gor att det 
smakar Italian och Medelhav. 
Och vanlig, smaklds matoija 
som gor att det smakar bambe- 
spisning i Ljungby,

Att gdra en 
kdttfarssis till pasta 
utan oliv-oija ar en 
styggelse.
Som avlulning vill jag 

uppmana alia stackurc som pi 
pcrsonalrestauranger och 
tusentals andra bespisningar 
som kallar sig resiauranger 
tvingas ata vinaigrettsiser 
gjorda pi simpla matoljor till 
handling.

Symaskinsolja
Om inte krdgaren kan ser- 

vera en olivolja ar det frin och 
med nu fritl fram att halla den 
usla dressingen i bans byxor. 
Eller i urringningen.

Salladsdressing gjord pi*- 
symaskinsolja iir cn foroliimp- * 
ning mot den goda smaken!

ENRICO BARILE


