WEEKENDDRYCKER
WEEKENDRESOR
WEEKENDHÄLSA
OKAVANGO, BOTSWANA

WEEKENDPORTRÄTT

Sakta glider den enkla kanoten, kallad mokoro, ut i det stilla
vattnet. Vassen delar sig i små kanaler och ytan är täckt av
näckrosor. Morgonluften vibrerar av ljuden från fåglar och
insekter och är fylld av kryddiga dofter från den omkringliggande bushen.
Vi befinner oss i Okavango i norra Botswana, ett av
världens största inlandsdeltan och den mest vilddjursrika
platsen i södra Afrika.

WEEKENDTREND
WEEKENDPRYLAR
WEEKENDINTERVJU
WEEKENDBIL

AV MATS ÖGREN (TEXT & FOTO) NEW IPTC (FOTO)

WEEKENDINNEHÅLL
WEEKENDPRIVATEKONOMI
WEEKENDHÄLSA&MAT
WEEKENDAUKTION
WEEKENDBÅT
WEEKENDBO UTOMLANDS
WEEKENDVINSPECIAL
WEEKENDMIN VERSION
WEEKEND21SNABBA

VÄLORDNAT
OCH VILT

WEEKENDTEKNIK I HEMMET
WEEKENDHIGH TECH
WEEKENDVETENSKAP
WEEKENDMODE

Möte med mångsidiga Botswana

WEEKENDINREDNING&DESIGN
WEEKENDSKIDSPECIAL
WEEKENDGRANSKAR
WEEKENDHOTELL&SPA
WEEKENDHOTELL
WEEKENDKROG
GAMLA RYTMER. Traditionell dans och sång på
Vumbura Plains.

BEKVÄMT. Det som beskrivs som ”tält” i Vumbura Plains
är i själva verket lyxiga villor.

MODERN ARKITEKTUR. Finans- och hälsoministeriet i Gaborone byggdes
efter självständigheten och är uttryck för nationell stolthet.

Botswana brukar framhållas som
Afrikas klart lysande stjärna, med stabil demokrati, konfliktfri befolkning, hederlig administration och en stadig tillväxt.
Den 30 september firar landet 40-årsminnet av frigörelsen från Storbritannien,
som löpte lugnt och stilla. Sedan dess har
landet utvecklats från ett av de fattigaste till
ett av de rikaste i Afrika, tack vare stora diamantfyndigheter som lägligt nog upptäcktes två år efter självständigheten.
I dag står diamanterna för 80 procent av
landets export, men boskapsuppfödning
och turism är också viktiga näringar. Botswana är glest befolkat och utgörs till 38
procent av orörd vildmark.
För drygt 15 år sedan beslöt regeringen att
satsa på ”low volume, low impact and high
cost tourism” för att kunna bevara landets
natur och vildmark. Man hade sett massturismens negativa effekter runt om i Östafrika och ville undvika dessa, säger Edvard
Egner, botswanier och oberoende safariguide, som bland annat jagat med den tidigare
amerikanske vicepresidenten Dan Quayle.
Vildmarkområdena är uppdelade i nationalparker och privatmark, så kallade ”concessions”. På de senare har safarigästerna
exklusiv rätt att vistas och guiderna kan
lämna vägen och köra rakt ut i bushen för
att komma så nära djuren som möjligt.
Vumbura, där jag befinner mig, är en
”concession” som ägs av de omkringliggande byarna men där safariverksamheten
drivs av Wilderness Safaris, södra Afrikas
största arrangör.

Värnar om miljön
I gengäld har Wilderness åtagit sig att anställa och utbilda lokalbefolkningen, samt
att driva allting så miljövänligt som möjligt.
”Det är av yttersta vikt att allt sker miljövänligt och att det kommer de närliggande
byarna till del. Vi arbetar aktivt med anställda miljöexperter och med vidareutbildning av lokal personal så att de kan avancera till guider”, säger Malcolm McCullough, vd för Wilderness Safaris.
Att färdas med mokoro, kanot, är en av fyra möjliga aktiviteter på min ”camp”. Annars
kan man se de vilda rovdjuren från en Land
Rover, åka motorbåt eller till och med gå till
fots under ledning av en beväpnad guide.
Vumbura Plains är en sparsmakad men
mycket elegant anläggning där både mat
och service är utsökt. Det som beskrivs som
mitt ”tält” är i själva verket en 60 kvadratmeter stor lyxig minivilla, med en minst
lika stor ogenerad uteplats.
Privat pool, två loungegrupper, vattentoalett och duschar både in- och utomhus tillhör bekvämligheterna. Det enda tältliknande
är väggarna. Men lyxigast av allt är utsikten
över den vidsträckta savannen i Vumbura,
där jag från min vilstol kan betrakta hur giraffer och elefanter betar fridfullt.

Exklusiv turism
s

Att få uppleva de vilda djuren på nära håll
är för många det starkaste skälet att besöka Botswana. Förhållandena är idealis-
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FAKTASAFARIOMRÅDEN
n Okavango tar sin början i Angolas
högländer för att slutligen försvinna ut i
Kalahariöknens sand och bilda ett av
världens mest fascinerande inlandsfloddeltan. Här finns tusentals öar och kanaler. Djurlivet är imponerande med över
550 olika fågelarter. Krokodiler och flodhästar badar i det kristallklara vattnet.
National Geographic har haft flera reportage från detta område, som liknas
vid Edens lustgård.

n Moremi – 3 000 kvm stort viltreservat i Okavango, som räknas som världens mest oförstörda naturområde.
Våtmark blandas med skogslandskap.
Vad gäller djurliv, se ovan.

n Chobe – uppkallat efter Chobe River,
har den största koncentrationen av vilda
djur och är särskilt berömt för sina elefanthjordar. Nära Victoriafallen, om man
vill se dem också. Här bodde Kungen
och Drottningen när de åkte på safari i
Botswana.

VARDAGSDRAMATIK. Stora hjordar av
buffel rör sig fritt i Botswanas vildmark.

n Kwando/Linyati – träskmarker i
norra Botswana med rikt djurliv som
betraktas som ett av de vildaste och
mest eftersöka safarimålen.

n Centrala Kalahari – ökenområde
med få vilda djur. Hemort för san-folket,
en ursprungsbefolkning (bushmän).
Afrika när det är som mest avlägset och
mystiskt, enligt besökarna.
SAFARITIPS av Edvard Egner, botswanier och oberoende safariguide:
”Den viktigaste frågan att ställa sig
innan man bokar en safariresa till Botswana är: Vad vill jag uppleva? I Botswanas vildmarker finns så mycket olika
saker att uppleva.”
För att nämna några exempel:

FOTO: DONALD BOSTRÖM

n Makgadikgadi Pans – enorm saltöken som breder ut sig utan växtlighet
eller djurliv, utom under regnperioden
då zebror och flamingor passerar.

TOPPMÖTE. President Festus Mogae, Kungen och
Ericssons vd Carl-Henric Svanberg på Ericsson
under botswanska statsbesöket i Sverige.

SVENSKAR. Mattias och Kent
Nilsson driver Sanitas, en
handelsträdgård med te och
lunchservering i Gaborone.

VATTENVÄG. Jeep eller
i båt är tryggast i vildmarken. Safari till fots
kräver väpnad gudie.

Öppet för företag

n Mobilsafari – för den riktigt äventyrlige, där du slår upp ditt tält på olika ställen i vildmarken och lagar mat över öppen eld. Antingen hyr du en fyrhjulsdriven bil med utrustning och campar på
egen hand, eller så åker du med en
arrangör.
n Fågelliv – i Okavango finns över 600
olika fågelarter.
n Bo och uppleva traditionell kultur
ute i Kalahari med sanfolket.
n Bo på en lyxig camp och göra dagsutflykter med mokoro, ”gamedriving”,
”walkingsafari” etcetera.
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NATURNÄRA LYX. Interiör från ett av de flottare husen på safaricampen i Okavango.

INCHECKNING. Ett gäng lejon agerar mottagningskommitté vid Vumbura land-
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Botswana är Afrikas kanske äldsta demokrati. Sedan urminnes tider finns ett system
med bystämmor, så kallade kgotlas. Här
fattas än i dag beslut om lokala angelägenheter och byhövdingen dömer i enklare
tvister. Den dömde får välja mellan böter
eller piskrapp. Besluten måste fattas i enighet och förhandlingarna kan bli mycket
långa. Ungefär som britterna har sitt överhus, har Botswana ett ”house of chiefs” i
anslutning till det nationella parlamentet,
där flera partier verkar.
Ekonomiskt är det i dag ett medelinkomstland, till följd av diamanterna men
också av en tillväxtbefrämjande ekonomisk
politik. Medan grannlandet Sydafrika kräver
statligt delägande i privata bolag har Botswana konsekvent satsat på att göra det så
enkelt som möjligt för utländska investerare.
Man välkomnar det nyvaknade intresset för
södra Afrika i Sverige, där bland andra H&Q
och Simplicity startat Afrikafonder med siktet inställt på Sydafrika och dess närmarknader. Botswana har också en egen börs och
flera svenska bolag, till exempel Scania, Atlas

Copco och Ericsson, är etablerade här.
I våras var Botswanas president Festus
Mogae i Sverige på statsbesök för att möta
näringslivsrepresentanter och kungen. För
DI Weekend berättade han då om landets
ansträngningar att locka utländskt kapital
och företagsetableringar.
”Vi har avreglerat och tagit bort hindren
för utländska företag. Även om vi gärna ser
samverkan med lokala företag är det inget
tvång. Skatterna är de lägsta i regionen och
vi är det minst korrupta landet i Afrika. Det
här är inget som vi skapat över en natt utan
vår politik för företagande är stabil och
långsiktig”, säger Festus Mogae.
Sedan självständigheten är det unga landet en av världens snabbast växande ekonomier.
Telekommunikationen har privatiserats
och nu befinner sig det inhemska flygbolaget Air Botswana i samma process. Trots
att landet har en liten hemmamarknad så
når man via den afrikanska frihandelsorganisationen SADC (Southern African Development Community) hela södra Afrika
och via ett EU-avtal samverkar man med
andra länder Europa.
Regeringen räknar med att diamantfyndigheterna kommer att sina på sikt och vill
gärna komma ur det ensidiga råvaruberoendet. Bank och finans ses som en möjlig
tillväxtsektor, men där har man konkurrens
av Mauritius. Exklusiv och miljövänlig
turism är också en växande näring:
”Uppskattningsvis kommer turismen att
ge 5,5 miljoner nya arbetstillfällen i världen
de kommande tio åren. Vi är fast beslutna
att delta i skapandet av dessa jobb”, säger
Festus Mogae, som gärna vill se fler skandinaviska besökare. Just nu är det i huvudsak
amerikanska turister som åker på safari.

Lämnar Sydafrika
Sveriges ambassadör
i Botswana, Annika
Jagander, tycker också
att Botswana är ett bra
land för företagare.
”Många som startat
i Sydafrika har sedan
valt att flytta hit. Här
Annika Jagander är det enklare att ha
är svensk ambas- med myndigheter och
sadör i Gaborone. privatpersoner att göra, tycker de. Beslutsvägarna är kortare och bolagsskatten låg.
Dessutom är det enkelt att flytta sin vinst ur
landet. Det finns följaktligen potential för
ökad handel mellan Sverige och Botswana,
liksom för investeringar. För svenska företag kan särskilt telekombranschen, gruvindustrin, jordbrukssektorn, sjuk- och hälsovården samt turistnäringen vara intressanta områden”, menar Annika Jagander.
”På minussidan ligger landets läge utan
tillgång till egen hamn. Allting måste transporteras landvägen. Volvo flyttade sin lastbilsmontering till Durban för ett år sedan
på grund av de höga oljepriserna. Ett annat
minus är brist på snabbhet vilket kan leda
till att affärstillfällen går förlorade. Dessutom måste servicekänslan utvecklas om
man ska locka bank- och försäkringsbolag
att lägga sina huvudkontor här”, fortsätter
Annika Jagander.
Bröderna Kenth och Mattias Nilsson är
två svenskar med lång erfarenhet av företa-

gande i landet. De driver Sanitas, en handelsträdgård med servering i utkanten av
huvudstaden Gaborone, som startades av
deras far på 1970-talet.
”Vi tycker att Botswana är ett bra land
för business och ett kanonland för svenska
turister. Man kan kalla det för Africa light.
Allt fungerar, det är lugnt och välordnat.
Det är ingen tidsskillnad och det är relativt
fritt från brottslighet. Regeringen har sunda planer men genomförandet tar för lång
tid”, säger Kenth Nilsson över en kopp te i
den fridfulla och grönskande teträdgården
som har blivit en oas för Gaborones barnfamiljer. Många svenskar och andra utlänningar lunchar här medan barnen leker i
rutschkanorna.

Hiv/aids stort problem
Det stora molnet på landets annars så blå
himmel är hiv/aids-epidemin, som slagit
synnerligen hårt mot Botswana.
Nära 40 procent av befolkningen är smittad och antalet föräldralösa barn ökar
lavinartat. 2010, om bara fyra år, beräknas
vart femte barn vara föräldralöst till följd av
sjukdomen. Regeringen har aktivt försökt
stävja situationen genom att förklara epidemin som en nationell katastrof. Alla uppmanas att testa sig – ”Know your status!”
– och Botswana är först i Afrika med att
dela ut gratis bromsmediciner.
Staten står för 70 procent av kostnaden,
resten kommer från bland annat svenska
Sida samt privata sponsorer som Bill and
Melinda Gates Foundation och läkemedelsjätten Merck.
”Vi måste erkänna att sjukdomen drabbat
oss särskilt hårt även om den är global. Den
underminerar vår produktivitet, vår utveckling och vårt hälsovårdssystem. Att bekämpa epidemin har högsta prioritet just nu.
Målet är en hivfri generation år 2016. Det
positiva är att dödssifforna har minskat och
att allt fler testar sig. En viss nedgång i antalet nysmittade bland unga syns också,
men det är för tidigt att dra några slutsatser”, säger president Festus Mogae, som
själv testat sig för att föregå med gott exempel.
På Sanitas har man märkt att ansträngningarna haft effekt berättar Kenth Nilsson:
”Som alla företagare här måste vi ha ett
program kring hiv/aids. Hur man undviker
smittspridning till exempel. Men saker och
ting har förändrats till det bättre. Vi har en
anställd här i trädgården som för några år
sedan bara var skinn och ben. Sedan han
fick del av de statliga bromsmedicinerna är
han nu tillbaka på jobbet, i bättre form än
någonsin.”
”Hiv-epidemin är en klar faktor i att det
kan gå långsamt. Personer som kan något
blir sjuka och försvinner. Alla resurser går
till smittbekämpning. Tänkandet har blivit
kortsiktigare och produktiviteten har minskat. Mina grannar går på begravning nästan varje helg”, fortsätter Mattias Nilsson.

Framtida hot
Hiv/aids är alltså det stora molnet på Botswanas annars så blå himmel. Men det finns
även andra hot mot Botswanas utveckling.
”Namibia är ett mycket torrt land precis
som Botswana och därför finns det ett återkommande hot att man i Namibia stoppar
inflödet av vatten från Angolas berg till

s

”Den som bara bokar en resa på nätet
riskerar att kanske komma till ett lugnt
ställe där man mest ägnar sig åt att skåda fåglar, då blir man förstås besviken
om det är vilda rovdjur man vill se”, säger Edvard Egner.

ka eftersom landskapet är så varierat.
Här finns allt från torr öken i Kalahari,
saltslätterna i Makgadikgadi Pans, floden i
Chobe till Okavangodeltats saftiga grönska.
Stora hjordar av elefant och buffel rör sig
fritt i vildmarken. I Botswana finns till exempel mycket gott om lejon, leoparder,
zebror, flodhästar och krokodiler och i Okavango inte mindre än 600 olika fågelarter,
av vilka flera är unika för området.
Om man har tur kan man se när lejonen
fäller en buffel eller leker med sina ungar.
Ett annat skäl att resa hit är känslan av
oändlighet.
I Botswana kan man uppleva orörd, vidsträckt vildmark – såsom Afrika var när de
första upptäckarna kom för några hundra
år sedan. Landet har en spännande, uråldrig historia. I Tsodilo Hills finns över 3
500 grottmålningar, skapade under 25 000
år av mänskligt liv på platsen. Man ska
komma ihåg, att de första människorna
kommer från dessa delar av Afrika.
Forskarna studerar Okavangodeltat med
ett särskilt intresse, då man tror att det drickbara vatten som finns just där, renat genom
tonvis med ökensand, är precis likt det
vatten som gjorde det första mänskliga livet
möjligt i sin kemikaliska sammansättning.
Tanken svindlar, men när solen går upp
som en rosa strimma en tidig morgon i Botswana är det inte så svårt att föreställa sig hur
mänsklighetens gryning ägde rum just här.
På senare tid har det för många svenskar
hittills okända landet också fått en ny form
av berömmelse. Det är den skotske författaren Alexander McCall Smith, som genom
sin bästsäljande serie Damernas detektivbyrå (Damm förlag) satt landet på kartan.
Böckerna har hittills sålts i över tio miljoner exemplar och översatts till 34 språk.
De handlar om den snillrika och hjärtegoda kvinnliga detektiven Precious
Ramotswe och hennes olika fall. Bara i Sverige har över 500 000 exemplar av debutboken sålts och nu arrangeras temaresor i
detektivens fotspår. Den första, som äger
rum i mars nästa år, är så gott som fullbokad och en andra resa är redan planerad (se
även artikeln på sidan 19).
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Den som besöker Botswana
får ett uppdrag med sig därifrån

FAKTABOTSWANA
Yta: 582 000 kvm, ungefär som Frankrike. 80 procent utgörs av Kalahariöknen.
Befolkning: 1,8 miljoner. 50 procent av
invånarna är batswana och deras språk
tswana. Även engelska är officiellt språk.

s

Okavango. Namibia har sagt att om behovet av vattnet blir mycket stort så kommer man att stoppa vattnet. När det tidigare varit på tal så har det blivit internationella protester från bland andra Greenpeace vilket haft effekt”, berättar safariguiden
Edvard Egner.
Ett annat hot kommer från de mäktiga
boskapsägarna, som har ett stort intresse av
Okavangos vatten för sin boskap. Efter diamantindustrin är boskap och turism ungefär lika stora. Men hittills har regeringen
valt att stå emot deras intressen till förmån
för turismen. Det fjärde hotet kommer från
den viktiga diamantindustrin. Det är en
mycket vattenkrävande verksamhet. Nyligen gjordes nya diamantfynd i Kalahariöknen, vilket hittills inneburit en 10-procentig
vattenförlust för deltat i Okavango.
”Det är viktigt att de turister som kommer hit lär sig något om naturen och villkoren för Botswanas vildmark och förmedlar det vidare. Ju fler som blir medvetna
desto starkare blir intresset internationellt
att gynna och bevara Botswanas unika natur. Jag är mycket kritisk till amerikanska
turister som kommer hit och knappt bryr
sig om att lära sig något om landet och dess
villkor. Man bryr sig inte om att förstå de
förutsättningar som den orörda naturen
bygger på”, säger Edvard Egner.
På Wilderness Safaris är man högst medveten om situationen. Företaget, som startades av safariguider i Botswana på 1970talet, bygger på starka etiska principer.
Bland annat avstår det från att utnyttja de
mycket lukrativa jakträttigheter som ingår

Huvudstad: Gaborone.
Flygförbindelse: Direktflyg från Europa
saknas, man får byta i exempelvis Johannesburg.
Flygkostnad: cirka 12 000 kronor (högsäsong).
Restid: Tio timmar till Johannesburg
plus en timme till Gaborone.
Tidsskillnad: Ingen.
Bästa tid: Kan besökas året om.
December kan vara regnigt.

FAKTAFÖRETAGANDE

n Fredligt och politiskt stabilt.
n Tillväxt cirka 9 procent årligen.
n Afrikas mest kreditvärdiga land enligt
Moody’s.
n Afrikas minst korrupta enligt Transparency International.
n Mest välskötta ekonomin enligt World
Economic Forum 2003.
n Bolagskatten är 15 procent.
n Enkelt att föra in och ut valuta.
n Tullfrihet för EU-länder.
n Tullfri tillgång till marknaderna i Sydafrika, Namibia, Lesotho och Swaziland.
n Naturtillgångar: diamant, koppar, nickel, kol, järnmalm, silver.

FAKTALÄSTIPS

n Botswana – The Bradt Travel Guide
av Chris McIntyre
n Botswana – Globtrotter travel pack
av Alan Brough
n This is Botswana av Daryl och Sjarna
Balfour
n Botswana department of tourism
www.botswana-tourism.gov.bw

i hyran av olika ”concessions”. Jägare är beredda att betala över 400 000 kronor för att
få skjuta ett lejon.
”Är lejonjakt förenligt med ekologisk
hållbarhet? Ja, åtminstone till för ett par år
sedan. Men nu har jakten nått en gräns då
den påskyndar djurens naturliga generationsväxling så att allting går tre till fyra
gånger snabbare. Alltså behöver man inte
längre jaga dem för balansens skull. Våra
grundare tyckte att jakt var omoraliskt,
även om det ibland kan behövs för att sköta viltbeståndet”, säger Malcolm McCullough.

Paul Newman välgörare
I stället driver Wilderness flera välgörenhetsprogram, som till exempel att åter introducera den utrotningshotade vita noshörningen eller utbilda barn från svåra förhållanden i vildmarksliv och självkänsla,
det så kallade Children in the Wilderness,
som tillkom på initiativ av skådespelaren
Paul Newman.
”Vi har inte råd att avstå från dessa program! Anledningen till att företaget existerar är att vi blev förälskade i Okavango.
Drömmen var att kunna visa denna unika
vildmark på ett klokt sätt, tjäna lite pengar
och bidra till att skydda unika platser som
denna. Hos oss arbetar man inte i första
hand för att tjäna pengar, man gör det för
att bevara miljön för framtiden. Även om
många av våra gäster inte bryr sig ett dugg
om att vi är miljövänliga”, säger Malcolm
McCullough.
Wilderness Safaris grundare är inte en-

samma om sitt budskap.
Många av dem som har skrivit guideböcker och reportage om Botswana säger
samma sak: har man haft förmånen att få
besöka landets fantastiska vildmarker så
har man samtidigt begåvats med ett uppdrag. Det är att föra kunskapen vidare så
att Botswana kan bevara sin oändliga, orörda natur.
Dessa tankar rör sig i mitt huvud när min
mokoro rör sig i det tefärgade vattnet. Men
snart får jag annat att tänka på. ”Tau”, lejon
på tswana, ropar guiderna till varandra.
”Are you willing to go for some adrenaline?” undrar huvudguiden, Ras Mdu.
Vi nickar. De anropar de andra safariguiderna och ber om 30 minuters radiotystnad, eftersom vi ska närma oss flocken
och inte vill bli upptäckta.
En mokoro utgör tyvärr ett klent skydd
om djur bestämmer sig för att anfalla. Lejon är mycket goda simmare.
Tyst, tyst glider vi närmare. Försiktigt
balanserar jag mig upp till stående och synen är väl värd besväret: en flock bestående
av två lejoninnor och fem ungdjur är samlade på en liten ö.
De verkade vila sig, förmodligen efter att
ha delat på ett mindre byte. Men nu har de
upptäckt oss! Vi står samtliga upp, för att
verka stora och farliga.
Alla utom den äldsta lejoninnan försvinner. Vi vänder hastigt och glider vidare, för
att pusta ut på en liten ö under ett baobabträd med några kylda drycker.
Äventyret i paradiset är slut – för den här
gången. ¨

EN RESA I MMA RAMOTSWES FOTSPÅR – VÄND

DELTAT FRÅN OVAN. Botswanas vildmark varierar från torr öken i Kalahari till Okavangodeltats saftiga grönska.

Det finns rationella argument också.
• V6 3.0 215 hk /V6 HDi 208 hk FAP
• 9 st airbags, varav en knäairbag
• ESP antisladd, ASR antispinn
• Navigationssystem
• Elmanövrerade framstolar

• Head-up display
• AFIL avåkningsvarnare
• Motorhuv med aktivt krockskydd
• Gashydralisk fjädring HYDRACTIVE 3+
• Läderklädsel

Premiär i helgen!
Citroën C 6
har tilldelats
ÅRETS
INNOVATIONSPRIS
för sin aktiva
motorhuv

För mer information om Citroën C6 och var du kan provköra den, gå in på www.citroen.se
Bränsleförbrukning (l/100 km) 8,7-11,2 liter. Co2 -förbr. fr 230 g/km. Miljöklass 2005.

• Aktiv bakspoiler
• Parkeringshjälp fram och bak
• Adaptiva strålkastare bi-Xenon
• Klimatanläggning ECC
• Färddator

• Laminerade sidorutor
• Loungepaket
• Lättmetallfälgar 18”
• Avancerat bromssystem
• Aktiva nackstöd

