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Den krympande vildmarken
Det skulle inte forvSna 
mig om fler stockholm- 
are Mn nairobibor sett 
ett lejon eller en elefant 
i veridigheten, havdar 
Svante Folin.

om mSjligen har framgStt av
(idigare ardklar, var min re- 

WJ sistens mot fBrnyad Afrika- 
frossa ringa. Efter sex veckor i as- 
falten ter sig inttycken frSn djurens 
kamevaJ overkliga men kndi egen- 
domligt disdnkta.

Afrika 4 (slut)

Jag bar bam dUbringat nigra futtiga 
procent av mitt liv i Afrika men 
mina bSsta bushminoen skimrar 
foilfaraode mot en bakgnind av eo- 
ner minnesibs vardagsdd.

NSr jag talar om Afrika menar 
jag fbrstis "mitt Aftika", snabbt 
krympande vildmaiksbar i en sd- 
guide minniskdocean. En vildmatk 
utmliiks av frinvaron av tecken pi 
minsklig veiksambet och att min- 
niskan sjalv bare passerar den som 
en dlinuiig och modest besdkate.

TV-bildema av den svarta kond- 
nenten sboderfaller i tvi delan den 
politiska - massmoid, bam med 
uppsvUlda magar och flugtickta 

- och natuiprogrammens zoo- 
logiska delirium, dir irslinga film- 

. mbdor klippts ihop dll melodrama- 
dska 4S-minuters-snuttai>

AfHka ntan vilddjur
Veridigheten ir annotiuoda - 90 
procent av kondnentens djur har eli- 
minerats under 1900-talet och i mer 
in 90 procent av Afiika finns det 
inga vilda djur alls och iter 90 pro
cent av alia a&ikaner har aldrig sett 
ett vilt djur.

Det skuUe inte fbrvina mig om 
flerstockholmare in nairobibor sett 
ett lejon eller en elefant au naturel. 
Demografin talar sitt obbnhbrliga 
spi^-1950 Oums det 225 miljoner 
a&ikaner och idag finns det drygt 
800 miljoner, om 20 ir forvantas 
kontinenten hiibiigera 1 600 mil- 
jotier. Ingenstans utom i Sydafnka 
bkar livsmedelsprodukdonen ens 
dllniimelsevis i takt med befolk- 
ningsdllvixten.

Aftikanska stater ir inte precis 
mbhsterpastorat och de bulnande 
massoroas framddsutsikter ir inte 
glinsande. Man kan inte fbrvinta 
sig att de skall intressera sig for dju- 
rens skbnhet; de ir i sjalva verket 
inte intresserade av djur alls utom i 
form av itritt protein. Swahiliordet 
"nyama" betyder djur sivil som 
kbit I en befolktdngsexploderande 
virld ir vilda djur diiekta konkur- 
renter om begrinsade tesurser. Fbr 
en afrikansk bonde ir en levande 
elefant ett dbdligt hot mot grbdan, 
under det att en dbd elefant ar lika 
med ett vildigt fiillt skafferi med 
eventuell elfenbensbonus.

Deo intellektuella, politiska,eliten 
gillar inte heller bushen och det vil
da, som ger obehagliga associatio- 
ner till nyligen passerad primidviteL 

. De betraktar safarientusiaster, vilka 
ligger ut en fbrmbgenhet fbr an un
der strapatsrika former beglo vilt, 
med en blandning av indignation 
och roat fbrakt - har ni inget bittre 
att gbra? Aftikanska diktatorer kan 
piminna om Gbting nir det giller 
unifotmer och sidant - de anordnar

dock aldrig jaktorgier.
Djurens enda chans att existcra 

ynerligare en tid ir genom att dra in 
hirdvaluta.

Endast om levande djur ir mer 
profltabla in dbda, kommer de att 
tolereras. I princip skulle man be- 
hbva sitta en prislapp pi vaije djur 
med speciflcerat trofivirde, foto- 
modellarvode och si vidare.

Aven med blomstrande safarilu- 
tism, miljoniisjakt etc klarar fi afti- 

„kanska stater sjalva att uppranhilla, 
skbta och skydda de hundratals na- 
tionalparker och teservat som for- 
mellt existerar.

Uteblivna Ibncr, tjuvjakt, kotrop- 
tion, likgiltighet och avsides bela- 
genhet gbr att minga av dessa vilt- 
paradis fbrvandlas till fbrsummade 
slaktplatser. Det hjilper inte affika- 
neraa att de ir zoologiska miljarda- 
ter, nir de inte har rid att kbpa ben- 
sin till viltvitdamas jecpar.

Omvarldens stod kravs
Seiengetis riddare, Bernard Grd- 
mek, skrev pi 60-talet en bok med 
titeln Noshemingar lilthor alia 
mOnniskor.

Nu finns det som bekant nistan 
inga kvar, men den logiska tanken 
var att alia minniskor i sin tur hade 
ett visst ansvar, till exempel ekono- 
miskt, fbr att noshbmingar skulle 
kunna existera.

Av alia djur ar 
elefanten sinnebilden 
for den aftikanska 
faunans storhet 
och misar.

Om Afrikas pleistocena djur- 
paoorama representerar en unik, 
oersittlig och snabbt fbrsvinnande 
estetisk resurs vil jimfbtbar med 
alia virldens konstmuseer, horde 
varldssamfundet ingripa med bland 
annat kraftig ekonomisk assistans.

Om Frankrike av nigon anled- 
ning salt med armama i kors medan 
border av pilsingrar knaptade i sig 
Bayeux-tapeten. skulle det sannolikt 
vicka intemationellt anskri, under 
det att den aftikanska djurgobe- 
langen kan slitas i trasor utan nimn- 
virt pip.

Overflodande artrikedom
Det mest fantastiska med en god 
safari ir kanslan av naturens obe- 
grinsade bverflbd.

Den vildiga mingden och ming- 
falden av djur, talrika som blommor 
pi en midsotnmaring, som rbr sig 
utan bridska och som ir fullkomligt 
integrerade i sin miljb.

Utan dem skulle landskapet fm- 
nas kvar och vara mer eller mindre 
attraktivt men del skulle vara liv- 
Ibst. Vi ir si vana vid djurfattiga 
landskap, att vi inte fbmiiruner bris- 
ten fbrran vi drabbas av Afrika.

Av alia djur ir elefanten sinnebil
den fbr den aftikanska faunans stor
het och misir. Det finns teoretiska 
biologer som menar alt alia orga- 
nismer ir lika perfelda och intres- 
santa. Darwin var tvungen att ha en 
lapp bver skrivbordet med lydelsen; 
"Skriv aldrig hbgce och lagre!". Men 
Iran var tvungen att ha en lapp.

Antagligen ar Aftikas intressan-
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Pi vSg att do ut? Om Frankrike av nigon aniedning satf med 
armama i kors medan border av palsangrar knaprade i sig Bayeux- 
tapeten, skulie det sannoiikt vacka intemationelit anskri, under det 
att den afrikanska djurgobeiangen kan siitas i trasor utan namnvart 
pip, skriver artikeiforfattaren.

taste daggdjur kalriltan (den sabel- 
tandade penisen) som lever som so
cials insekter, men sjalv blir jag, 
trots massiv marinering i sjalvisk 
genteori, betydligt mer gripen av 
det ovintade motet med en elefant 
under en paraplyakacia in vid isy- 
nen av en kalrilla pi ett dissek- 
tionsbord.

Elefanler ir vildigt slora. uppen- 
barligen fbr stora for vir klaustro- 
fobiskt krympande virld.

De horde vara djurskyddets sjilv- 
klara symbol i stallet for den enfal- 
diga pandan och valen som lever i 
ett annat element, bida fullkomligt 
ofarliga fbr minniskan.

Dar de fmns passerar 
20 procent av den 
totala vegetationen 
genom deras tarmar.

Elefanler diremot ar riktigt be- 
svirliga - de iter kopibsl, 200 till 
300 kilo vegetation per dag och ski- 
ter i parilet dirmed, 140 till 260 
kilo per dygn, varav ftamgir an de 
ir urusla energiomvandlare - kort 
sagt sibsaktiga.

Dir de finns passerar 20 procent 
av den totala vegetationen genom 
deras tarmar, vilkel bland annat ir 
en fbrulsiltijftig fbr att minga frbn 
skall kunna gro. TUIsammans med 
regnet, solen, elden och mipniskan

har de utformat kontinenlens eko- 
logi. Elefanler ir yttersi intelligen- 
ta, emotionella, tillgivna, argsinta, 
vimsiga, absurda och hell underba- 
ra. De gir inte att stanga in till rim- 
lig kosmad och deras obindiga fri- 
het var temat fbr Romain Garys 
lysande elefantmetafysiska roman 
Himlerrs rotter.

Morels korsUg

Hjillen Morel, som bibehillii sitt 
och sina kamraters fdrstind i ett na- 
zistiskt koncentrationslager genom 
att tinka pi vildiga elefanthjordar 
som bbljar ftam bver Afrikas grbna 
slitter, uppticker efter kiiget att ele- 
fantema hiller pi att utrolas och 
startar ett privai korstig mot ele- 
fanljagama.

I ett upprop till virldspressen 
skriver Morel fbljande tankvirda 
passage: "Det ar ombjiigt att vid 
den plotsliga isynen av de stora 
hjordarna pi vandring bver Afrikas 
vidder icke genast avligga ett heligt 
Ibfie att gbra allt fbr att bland oss 
vidmakthilla nirvaron av denna na
turens hirlighet vid vars isyn vaije 
minniska virdig delta namn locka.s 
till ett leende av jubel" - ett ovanligt 
bra credo.

Nir mecenaten och jag med slor 
saknad startar den linga hemresan, 
gir ombord pi planet pi Vic Falls 
flygplats, ser vi en slor elefanthan- 
ne pi andra sidan landningsbanan - 
ett gon omen? _ ,,
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Det heter 

drink, inte 

fordrink
nskas ndgot att dricka 

I W fore maten? Sh <,k'd frk- 
V—/ gan stallas pS en ,svensk 
reslaurang. Lagen tillSter namli- 
gen inte akliv fors^jning av al- 
koholhaJtiga drycker. Kanske ett 
glas juice eller en Ramldsa? 
Gasten kan tolka frSgan pd olika 
satt.

Intemationellt heter de aperitif 
cocktail eller aperitive men inte 
gama drink. I Sverige har en del 
for ovana att saga "fordrink" - 
varfbr det? Fransmannen sager 
lite slarvigt un apero iiven i fi- 
nare sammanhang.

En aperitif bdr vara veder- 
kvickande och ge aptit i vantan 
pd mdlliden. Till aperitifen ser- 
veras med fordel en aptilretare i 
form av en lilen munsbit - pd 
franska amuse-bouche (alltsa 
inte "mumsbit"). Denna munsbit 
som ska kittla gommen. Goit ar 
til! exempel lite lojrom, smd paj- 
bilar eller rda gronsaker med latt 
dipsds. Men inte jordnblter!

Ett iitet glas sval, torr cham
pagne ar en idealisk aperitif. 
Visst fmns det aven andra bra 
mousserande viner, men cham
pagne betyder fest. Ute i varlden 
anses ros6-champagne vara ex
tra fm - sd ta inte ilia upp om 
den utlandske varden bestaller 
rosa bubblor fore maten. Det be
tyder inte mbhippa eller ddlig 
smak-tvartom!

Det ar alltid korrekt att bjuda 
pd champagne till hela sallska- 
pet istallet for att vanta pd att var 
och en, pd det tidsodande ame- 
rikanska sattet, ska Ijestalla sin 
favoritcocktail. Kolsyran i 
champagne lar irycka ut alko- 
holen snabbt i blodbanoma och 
oka sdval aptit som livsgladje.

Kolsyran i 
champagne lar 
trycka ut alkoholen 
snabbt i blodbanoma.

Mdnga restauranger sdljer bra 
champagne glasvis till en rimlig 
kostnad. Ofta blir det billigare 
att la ell glas "bubbel" an en 
Dry Martini och det ardefinitivi 
battre fbr smaklbkarna. Dry 
Martini, whisky och Gin Tonic 
ar fortfarande populiira aperiti- 
fer, men de trubbar av smaksin-

Vill man variera sig ar Kir 
Royal ett altemativ. Lite svait 
vinbiirsUkbr. Citme de Cassis, i 
botten pd ell champagncglas 
som sedan fylls upp med det 
adla bubblande vinet.

Sherry, torr vemK^ith eller ett 
glas vitt vin ar andra laita apiri- 
tifer som kan rekommenderas 
om man vill vara i god form in- 
fbr en god middag.
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