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rom , tyngde , retning ble det ikke tid til. I

neste sekund var vi aile ute i alt det hvite,
men da vi forst var der so. snublet vi selvsag t ov er ett og will et, og fikk nairkon takt
skummende brusende , og hadde mer enn
nok med a finne ut av hva som var opp og
og en viss oversikt o ver de nne de len a v
hva som var ned. Med gode flyteve ster ble
materi en. Ne de nsuiende handler om h vordet fort forstatt . Opp mot overflaten flot vi
dan j eg kom from til at dette landet ogsa er
Perl ehona ersom korker, aile atte. God vannfering i
en stein reise verdt.
Zimbab wes Zambe si medferte at vi allerede var kornrne"Ellinor og Bjorn" beskrev en virk elig
steiore ise til Zimbabw e i STEIN or. I 1990. nasj onalfugl, tet et godt stykke nedstrems. Strernkamrnen
vi so. men g- som taklet oss sa elegant over pa rygg,
der av dem gjeipt e freidig triumferende ned til oss. God
Den forste
lite i buskene,s predning var det ogsa pa oss ganske gre nne
men kom rafter e. Vi var imidlertid lette a oppd age der
He yere og heyere steg de, de tre som satt aldr i po. so. vi flo: rundt som godt synlige "Andersforan i flaten. I det de passerte Zeni th og
nte rt hold dupp er". Selv hadde jeg et godt tak i den
dermed skygge t for sola, gikk det opp for som po. denneveltede flaten, og folte meg derfor forholdsoss so m satt bak at dette ikke kom til aoa
serpe ntin - vis komfortabel i det gode varme vannet. Vi
e
bra. Videre ettertanke eller funderin ger over va ria nte n. hadde jo fau forsikrin ger om at det ikke var

I Zambezi
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krokodill er akkurat her. "De liker ikke
Zimb abwe
heftige stryk", ble det oppl yst ved morgehar det
nens orientering. Men det gikk fremdeles
meste av
smykkefort og farko sten hadde st~ kurs mot noen
truende merke klipper innved bredden. Og
steine r.
ganske riktig , inn mot fjell veggen bar det,
og jeg ble nedt til a stille opp som fender
Typi sk
for at ikke mere medpa ssasjerer skulle bli
Zimbabweklemt. Na var det adskilli g mindre trykk enn landskap,
jeg hadd e forberedt meg pa, - en raftefl ate
her f ra
ligger hoyt i vannet, det var faktisk nok a
Khami hvor
legge en hand pa fjellet og vi drev pent
ogsd gravide re. Litt srnaskrubb ble det like vel. For
nitten med
her var det ikke glatte, vennlige sva berg
eg le og den
som i Oslofjorden eller brevannslipte steiner
vakre
som i Sjoa. Dette var brun klassisk basalt ,
kaktusaggresivt knudrete, med srna og store
blom sten
blrererom med hvite skarpe kanter. Hva er
var a skue.
det hvite , tenkte jeg, kvart s, kalkspat, - i det
var dykti ge skipper ved hjelp av sitt snedig
utlagte tau, fikk flaten pa rett kjel igjen.
Raskt og effe ktivt ble vi sa halt omb ord
igjen, det gikk fint, vi hadde fatt litt instruk sjon pa forhand .
Resten av turen var riktig pen og pyntelig. En fredelig 2. juledag i det kvartrergeo logiske fenomenet vi raftet i.
Fine, store je ttegryter, tverrmal opptil to
meter og dybder pa tre-fi re, var det a se ved
et stryk, Suicide Gap (selvmordskle fta),
hvor vi, fornufti g nok, bare navnet, matte
brere flaten forbi.

Den tredje

Over Zambezi
Vel oppe serget arrang erene for kaldt
drikke. Det var nok fornuftig. Til tross for
noen timer pa og i det vate elementet, felt e
vi at den totale utterringen nrermet seg .
Etter solid vseskepafy ll faIt igjen skje ll fra
mine ey ne. Knauser og grus kunne betraktes
fordom sfritt og klart.
Berget blinket og glimtet i aile regnbuens
farger, og der satt jeg i bare badebuksa. Ikke
noe redskap, ingen sekk eller annet a bere i,
intet kamera.
Til tross for at dette med ellet nettopp
hadde lest seg pa en tilfred stillend e mate
rant fe lge nde "Gruk" meg i hug:
Pa bordet sto oller i slutte t tropp
Men tosnk vi manglede lukker opp
Det var som at kotnme pa ollevis
til mu hamedanernes paradis
og sa vtere Wen kropp

Dette kvad vi pa stedet uten at det hjalp
noe srerlig. Litt fafengt bankin g med spisse
steiner pa noen druser forte heller ikke
frem. Sa det ble litt panisk sam ling i en
plastpose etterat sjiif~re n to ganger heflig

Den andre

Ved Zanbezi
Inn mot serbredden i en idyllisk liten
bukt. Godt a fa fast grunn under fettene, Pa
program met sto solid bespisning , det skulle
smake godt etter strabasene. Men hva skuet
mitt veltrente ~ye? Der, fritt framfert pa
sanda ved bredden la en ga nske rund stein,
men med et skyggefullt parti . Ei dru se med
Stein en fra
de vakres te sma kvartskrystaller. Den var
koselig a se pa under maltidet, men ble tung Zambezis
bredd
a dra pa under den pafel gende 150 meters
nesten loddrette oppstigninge n til canyonkanten.
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hadde ordet framp a om at det var tid for a
kjere tilbake til Victoria Fall s. En viss
engstelse hadde han grunn til a ha ogsa, for
det tok selvsagt ikke lang tid f~r de yngre
deltak erne pa turen slo seg sammen med
meg , plukket stein og spurte og grov som
unger flest. Det kunne ha blitt en internasjo nal steinbrigade ut av dette, en underavdeling av jubilerende Steinklubben! Hva det
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Den store forkastingen - «The Great Dyke»
er det geologiske fenomenet i Zimbabwe som er mest
ieyenfallende og spesielt. Det strekker seg over 500 km
og er mellom 5 og 6 km bredt. Det bestar av vulkanske
bergarter. Tykkelsen pa disse bergartene varierer men det
tjukkeste laget som kan observeres bestar av serpentin
med kromittband. Oppo ver gar serpentinen over i
pyroksenitt med nikkel og platina og deretter skarpt over
i noritt. The Great Dyke ligger i granittomradet men
rager godt over det omkringliggende landskapet. I nord
helt opp i 1990 meter.
Alderen til the Great Dyke er ikke helt fastlagt, men
noen mineraler har blitt datert til 1,2 mill. ar.
Til videre lesning/studier anbefales:
E. Krenkel - Geologie Afrikas/Zweiter Teil - Verlag
von Gebriider Borntraeger - Berlin 1928
Eller noe enklere: - Raymond Furon - Geology of
Africa - Oliver & Boyd - Edinburg and London 1963
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Men best for oss steinfolk, utvilsomt:
John Sweeney
Gemmology
Longman Zimbabwe
Harare 1990
ISBN 0 582 64104 7
Denne boka har en litt misvisende tittel. Den omfatter
mye mer enn smykkesteiner. Samlermineraler har ogsa
fatt sin rettmessige plass.
Mesteparten av boka s 115 sider omhandler og beskriver mineraler av samlerinteresse, - og viktig; - hvor de
kan finnes. Boka ber leses av aIle som har tenkt seg til
Zimbabwe pa steintur. leg skaffet meg boka i en bokhandel i Bulawayo, pris ca. NOK 50,-. leg antar den ogsa
kan bestilles direkte fra forlaget, som har adres se:
Longman Zimbabwe (Pvt)Ltd
Tourle Road
Ardbennie
Harare

I

Sphene
Spinell
Spodumen
Topas
Thulitt
Turmalin

w
Z
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Tre opal
Zirkon

var vi fant ? Skarn a me lde , det har jeg ikke,
- vel tre maneder etter hjemkomsten, - fa tt
brakt pa det rene. Men kvartsen er grei . Sa
er det noen opptil 5 em lange hvite krystaller i vifte r, det er me st sannsynlig natrolitt.
Det grenne mineralet som sitter pa aIIe (7)
stuffene yager jeg meg ikke pa, et eIIer
annet se kundrert koppermineral burde det
vsere. 1 en av stuffene, i smadruser med

Den femte

Markedet i Bulawayo

Det ble ikke noe neshorn pa oss i
Hwange. Det gjorde imidlertid ikke sa mye,
for vi motte ett ganske levende av arten pa
markedet for kunsthandverk, brukskunst og
alskens turistkrimkrams i Bulawayo et par
dager etterpa. Et blankt og spenstig ne shorn
med dynamikken i behold, til tross for at
den som steinfigurer fle st star ganske stiIIe.
Men den gode kunstner kunne virkelig
bearbeide serpentin sa da blir resultatet slik
at det ser ut som om dyret nar som hei st kan
lope av sted i den travle trafikken. (Se foto
bakside nr. 1/95, den unge kunstneren pa
bildet heter forevrig Jabulani Khumalo ).
Og prisen, - 150 kroner for et arbeid som
det hadde tatt 4 dager a utfere, leg har Isert
at man skal prute ved slike anledninger, pre ve a fa ned prisen. Men for aII del, her
hadde ikke det vert mulig uten a redme, det
dreide seg om en gjennomsnitts skandinavisk timelenn .
Natrolitt,
diameter fra 2 til 6 mm bor et rosa krystalEllers sa var det stort utbud pa malakitt i
.
.
sti/bitt ogsa
linsk min eral, det kan vrere kalkspat eIIer
d
aIIe tenkelige former. Det ble pastatt at den
kan
ski rhodokrositt
. . leg ska l [ a0 det bestemt etd gronne
anskje
d
var fra Zimbabwe, men protestene var ikke
me e rosa
og a tatt bilde av dette. H-J. B. far ta den
ikk heftige da jeg antydet at det nordlige
. bb
0
k I' I
ikk
xx som I e Zambia eIIer Shaba i Zaire, kanskje pas set
JO en. g sa s a Jeg ove .a I ~ rette
var kalsitt
denne tek sten, og derved stille nun vanbedre. Det er ikke viktig . Pri s 5-6 kr. for ei
kunne til skue. Det er ikke flaut for en
kule med diameter 12 em. Rimelig!
arnater a vtere amate r!
Av andre steinting som vi ikke klarte a la
bli staende igjen var en beffel, en meget
kraftfuII sadann, ogsa i serpentin. Etter et
Den fjerde
par dagers tenkepause ble den var, 5 minutter fer avreise fra Bulawayo . Den veide 35
kontakten var litt fjern og forsvarer ikke
kilo og hadde ikke slanket seg til vi sto ved
helt pla ssen her. Det var pa vei til Hwange
inn sjekking pa flyplassen i Gabarone noen
nasjonalpark at vi fra bil vinduet fikk e ye pa
dager se inere. Overlast 40 kilo , kunne
noen en orme steinhauger et par kilometer
damen meddele, det blir 6400 kroner, takk.
fra ve ien. Et kuIIkraftverk nair ved fortalte
Og det var? sa vi, og etter litt parlamentetydelig om hva som her ble fra vristet fjellet,
ring , med en etterhvert lang klll bak os s, fikk
Vi hadd e imidlertid snaut med tid, bommen
vi fakti sk redusert pri sen til det halve, bare
til nasjonalparken gar ned kl 1900 og hvi s
3200 kroner! Men pytt sann, jeg hadde fattet
godhet for dyret, og man skal ikke gi seg i
man vii ha plass i herberget rna man inninn spurten har vi l:erl. Andre alternativ
finn e seg i tide . Akkurat da lokket utsiktene
til a fa se neshorn i fri frarnferelse mer enn
fantes knapl. Muligheten for a avholde
muli gh etene for gode funn pa tipphaugene.
auk sjon i avgangshallen pa flyplassen var
For muli ghetene finn es, det fikk vi seinere
ikke gode, slik vi vurderte situasjonen.
for sikringer om fra kompetente folk.
Dyret matte hjem og vi sa relativt lyst pa
0

•

0
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0
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Gruvene
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Shamu
tilvrerelsen da serpentinbe ffelen, "Iuntet"
Mupatsi
godt embalert og stuffet i var grenne 80
liter s Bergans frimodig avsted pa transport- med beffebander. Skjont godt embalert, - vi hadde
len

Og sa hape pa at en ikke viI bli lagt merke
til, bli glemt for en stund inntil man igjen
dukk er opp glad og forney d sammen med
blaveisen i slutten av april, klar for nye
vanvittige steinprosje kter.
Dyret kommer aldri mer ned pa beina,
det gjorde imidlertid vi, og be ffelen blir
ikke noe traum atisk dyr i apenbaringe n som
viI vise seg for oss i tunge stunder. Det kan
vi takke f1 yselskapet for, for da vi la fram
saken for dem (skriftlig med fotodokum entasjon) sa ordnet de opp svrert
greit. De hadde takster for erstatnin g ved
slike tilfelle (star bak pa billetten) og vi
mottok i rimelig tid felgende brev:
"... I hereby confi rm that your account;
...... . will be credited with NOK7000.- as
fi nal settlement.
I hope this incident will not deter you
f rom traveling with our airline in the f uture.
when all will be as we both wish.
Sincere ly yo urs
.
Joda , vi bruk er gjerne samme selskap om
igjen. Fair behandlin g vet vi a sette pris pa.

Den sjette

Shonaskulptur
hert skre kkhistorie r om bagasjebehand ling
Start utbud
pa f1 yplasser. Det kunn e vrere noe i disse,
av
ma lakitt
men det hender ikke meg og mitt ? Og tunge
tanker om mitt dyrs mulige vanskjebne ble
raskt fortrengt med god mat a drikk e i
f1 ykabin en. Dyrebeskyttelsen far ta seg av
eventuelt vanskjetting, tenkte vi kjekt utpa
kvelden , men det var etter at vi hadd e sett
hvord an Harryson Ford oppferer seg under
fremmede himrn elstrek, "Forest Gump" fikk
vi ogsa med oss f0r se vnen befridde oss for
grumme tanker og et desperat beho v for a
strekke pa beina. Rolig og dremmeles se vn
fikk jeg, og mareritt et kom ikke f0r dagen
etter da vi sto hjemme i stua og pakket ut
var firbente venn. Den var na blitt enbent,
dessuten ene ret, nullhom et og uten hale. En
artig sak, dyrerikets svar pa Venus fra Milo.
Lime den sammen ? Utenkelig, - det var for
ureine brud dflater, slik er serpentin. Bedre a
male den opp til hvitt talkum og sa stre
dette ove r sitt skamsvette ansikt , ga ut i den
meterd ype snee n og forsvinne for noen tid.
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har blitt et begrep i billedhogging.
Det dreier seg om en spesiell stil som
vokste fram i Zimbabwe, den gang S0r
Rhodesia, fra midten av 50-tallet. I dag
en internasjonalt heyst verdsatt og
skattet kunstretning. Vi gjengir Sunday
Telegraphs kunstkritikker: "Det er rart
a tenke pa. at av de [em ledende
skulpterer i verden sa kommer over
halvparten fra en eneste afrikansk
stamme, Shonaene i Zimbabwe. " Som
tre pa topp nevnte han; Sylvester
Mubayi, Josep h Ndandarika og
Nicholas Mukomberanwa. Vi fikk ikke
skaffet oss noen av deres verker. Vi var
imid lertid godt forneyd med
"Whirlwind Spirit" utfert i merkerod
granitt. Den faIt vi straks for under et
besek i National Gallery Shop i
Bulawayo. Den matte vi hal Vi likte
form og uttrykk og betrakter det ikke
som en pengeplassering, den kostet
latterlige lave 700 (NOK) . En dag
topper kanskje Christopher Kasina
lista over verdens beste steinskulpterer?
Langs veier, for eksempel mellom
Victoriafallene og Bulawayo, og pa
lokale markeder blir det ogsa tilbud t
typiske Shonaskulpturer. Mesteparten
er brukbareting til en svert rimelig
penge, som kunstverk har de som
oftest likevel liten verdi. Vter imidlertid observant, - har man blikk for
originalitet og et godt og srerpreget
kunstnerisk uttrykk, kan man stete pa
originalarbeider som det absolutt er
verdt a hefte seg ved.
Den sjuende
"Whirlwind
For dem som viI studere Shonaskulptur
Spirit"
nsermere anbefales et besek i Tengenenge.
Der har shonakunstnere et arbeidsfellesskap.
De inviterer interesserte til a komme a vrere
sam men med seg . Selv rakk vi ikke dette.
For en steininteressert er utvilsomt dette
Folk som hadde brukt noe tid der kunne
j uvelen i Bulawayo. La det vrere sagt med en
gang; sett av to dager!
imidlertid fortelle om en berikende opp leVakkert beliggende i et stort parkomrade,
velse, fullstendig fri for kjepepress og mas.
Centenary Park og Central Park, finner du
Sa det far bli neste gang .
museet. Fin og roms lig bygni ng hvor de n
geo logiske avdelingen opptar halve ferste og
deler av annen etasje. Siden jeg kom

Det naturhistoriske
museum
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uanmeldt og incognito ferste dagen, la jeg
pent ifra meg kameraet sa jeg har ingen
bilder fra denne rundgangen i samlingene.
Men generelt kan sies at presentasjonen av
landets geologi ikke star tilbake for noe av
det som har blitt gjort i de skandinaviske
hovedsteder. Det hele er lagt opp slik at du
gar ei rundleype i den sirkelrunde bygningen. Man starter med gelogien og ender opp i
biologien som berggrunnen har lagt
grunnlaget for. Logiskeekologisk, med andre
ord.
Det starter med en lrereavdeling ganske
tradisjonelt, bergarter, mineraler, geologiske
tidsaldre osv. Her sa jeg igjen den reffe
basalten fra Vietoriafallene og det var ogsa
stillt ut et stort stykke basalt fra Hwange,
gruvestedet vi kjerte forbi.
Under presentasjon av hva gruvedrift er la
vi merke til noen fine stuffer med dioptas,
asuritt og malakitt, ved siden av disse og
andre koppermineraler (maimer) var det
montert noen gamle kopperbarrer, de var
formet som X, men det var ogsa tradisjonelle
katangakors fra Zaire.
Antimon var representert med en 20x20
em kermesite stuff fra Kwekwe.
Et svrert vanlig mineral i Zimbabwe er
beryller, edle sadanne. Smaragdstuffene var
felgelig mange og imponerende. Stuffer opp
mot 40x40 em fra Filabusi med tildels godt
smykkesteinsmateriale, var gode a se pa,
Pa en yegg var det stort geologisk kart. Av
det var det greit a lese hvor de fineste
mineralene var a finne, samtidig som en
kunne ha eyenkontakt med de samme
mineralene i montrene nrer ved. Slik fikk jeg
tatt meg en skikkelig steintur i Zimbabwe
likevel. Behagelig slik for ute i felten er det
gjerne 30-40 grader i skyggen pa denne
arstida. Sa jeg fikk oppleve:
Neprit (jade) fra Mashava, fluoritt fra
Hwange, krysoberyll fra Bikita, ametyst
geoder fra Tsolotsho og Hwange, store
dobbeltterminerte lese XX fra Mtoko, opal
fra Bulawayo, amazonitt fra Pfungwe,
kromkalsedon fra Mutorasleanga, Topas fra
Mwami, kyanitt, almandin og epidot av bra
smykkesteinskvalitet fra Pfungwe, Citrin,
klare Iysegulbrune fra pegmatitter i
MarandellaslWedza- omradet og talk fra

Shurugwi og mye mer, blant annet var det en
egen monter med gullstuffer.
Det var ogsa underveis lagt inn gange i en
30-40 meter modell av en gruvestoll. Her var
gammelt og nytt verktoy og en fiks orientering om hva de ulike metallene som utvinnes

Roykkvarts fra Tsulotsho og turmalin fra Gwanda
i i landet brukes til. Som fagmann pa
omradet, vurderer jeg dette pedagogiske
opplegget til srerdeles godt.
I avdelingen om menneskets utvikling i
annen etasje var det utstillt smelteovner som
var bygget for 1500 ar siden. Det var ogsa en
fin dokumentasjon pa at tradtrekkingskunsten allerede ble behersket i Zimbabwe
pa den tiden (Og jeg som trodde det var
Spigerverket i Nydalen som hadde det
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Skal du ut i felten i Zimbabwe bar du merke deg felgende:
• Du md inneha en gyldig skjerpeseddel for a lete etter mineraler:
• Det er ikke tillatt a lete etter mineraler pa pri vat grunn uten a ha hatt kontakt med grunneier og forklart sitt forehaven de.
• Det er for budt a ta med seg min eraler fra et skjerp/fo rekomst uten tillat else f ra Mining
Commissioner (MC). Unntatt er handstykker f or videre undersokelse.
• Mye pri vat grunn er stengt fo r p rospektering fo rdi grunneier allerede har utviklet omradet
pa en eller ann en mate. Ta rede pa dette.
• Mining Commi ssioner er stasjo nert i Bula wayo, Mas vingo, Kadoma, Gweru, og Hara re.
Hvis man er i tvil ber MC kontak tes. Ved a gj¢re dette kan man spa re tid og man f ar en
trygghet for a befinn e seg pa rett side av loven.
• Zimb abwes bergverkslover har blitt laget f or a beskytte savel grunne iere, skje rpere og
naturen. Steinfolk pd sok i landet vii utvilsomt ha mest utbytte og glede av sin virksomhet
med en prospecting licence = skjerpese ddel i lomma .
Dette minne r om hjemli ge forhold, her hjemme vet vi at praksis er preget av tilfeldigheter, tildels
kaos.
Hvord an lovverket blir praktisert og handhevet ved illegal framferd i geologien i Zimbabwe vet
je g lite om.
Vi vet imidlertid at krypskyttere pa fredet yilt blir skutt uten anrop. Sa er det nevnt , selvom vi vel
ikke tror at en bit kvart s eller smaragd er direkt e sammenliknbart med et utryddelsestruet neshorn .
Tr yggest er det i aile fall a serge for a vrere pa den riktige sida av loven, - man er langt hjemm efra.
Vi ber ogsa tenk e pa hvordan yare egne felelser er vis a vis gjester som ikke oppferer seg slik vi
mener de skal.
hadde vi selvsagt ikke det minste imot for
han hadde virkelig ett og annet a vise fram .
Her var hyllemeter pa hyllemeter med
godstuffer. For en kvart sfantast som
undertegnede var de store roykk vart sene og
ametysten fra Tsholotsho med
enkeltkrys taller pa 20 - 30 kilo artige
innslag. Turm alinene fra Gwanda og Mutare,
enkeltkrystaller med mal (lxbxh ) 30x30x40
em husker vi ogsa godt.

patentet. )
Omfattend e gruv edrift har det vrert i
Zimbabwe lenge. Museet kunn e fram vise en
rekon struk sjon av en alvorli g gullgruve ulykke (cave in) som fant sted for ca. fern
hundre ar siden. Snitt over gruv en viste godt
hva som skjedde da de fire gruvearbeiderne
mistet livet. Ulykken ble gravd frem for noen
fa ar siden.
I moderne tid startet jakten pa gull i 1860.
Som sa ofte var det en ren tilfeldi ghet som
ferte til dette. Henry Hartle y, en hvit
elefantjeger, oppd aget da han skulle bort til
et felt dyr for a skj eere av ste ttennene, at det
glimtet gult i kvart sen akkurat der dyret
hadd e gatt overende. Nsermere undersokel ser
viste at det var gull. Etter denn e brast arten
har det vrert gravd fram mye av dette etterstrebede stoffet i Mashonaland og andre
steder i Zimbabwe.
Dagen etter var vi igjen tilbake i museet ,
denn e gangen etter avtale. Etter en kaffekopp
pa kontoret til konservator D. Munyikwa
ville han gjerne vise oss magasinene. Dette

Den itttende

Khami
Noen fa kilometer utenfor Bulaw ayo
ligger nasjonalmonumentet Khami ruinene.
Her kan man betrakte restene etter en kultur
som behersket bygningskun st i stein. Sted et
ligger pa en av de typi ske bratte asryggene i
granitt som rager opp over savannelandskapet. Stedet har ogs a et lite museum
hvor dagl igliv i Khami for mange hundre ar
siden er godt illustrert, blandt annet med
smykker i lokal stein.
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Det er svair t rimelig og bo pa
Khami
ove rnattingss tedene. I det hele tatt, - all er
Til vens tre
billi g i Zimbabwe, - for europ eere pa besok ,
- en liten del
- rna jeg fa presisere. For en som i leper av
av ruinene
en arbeids uke lager et neshorn i serpentin, og
sa far solgt den for omtrent det ei skjorte
Under:
koster, er se lvsagt virke ligheten en annen .
"Tsoro" er
Vareutvalget i foretni ngene i sma og store
et gammelt
byer er omtrent som her hjemme.
sp ill og det
Service og venn lighet preger ellers folks
brukes den
holdn ing til besek end e uten fra. Vi fel re oss
dag i dag
velko mne. Byr det seg en anledning tar vi
mange
turen til Zim babwe igjen. Skull e det bli slik
steder i
viI vi se litt nrermere pa den nordli ge delen
Afrika .
av landet, det skal vrere sa spes iell og vakker
Brikkene
natur der.
er runde
Det finn es flere turopperaterer i Nord en
vannslipte
som i samarbe id med lokale operate rer i
steiner f ra
Zimbabwe lager save l pakk eturer so m
elva.
indi vidu elle opplegg. Vi har ikke kje nnska p
smykker i lokal stein.
Dette
til kvalitet, omfang og pris. Satser du pa ege t
En fris k bekk kunne omradet ogsa by pa.
burde were
opplegg sa regn med en flyb illetpris (Oslo)
En detalj som man etterhve rt lrerer a sette
noe for
pris pa, - ved disse bredd egrader.
tur/retu r Harare pa omlag 8000 NO K.
fo renings Kham i er verdt et besek, Omradet er stort
motene ?
sa sett gjerne av en hel dag

Zimbabwe som
reisemal
Etter min vurderi ng er det verdt a ta den
lange flyreisen til Zimbab we bare pa grunn
av mu seet i Bulawa yo . Blir man i landet en
uke sa far man ogs a pla ss til en liten rundreise med innl agt besek i en av de mang e
flotte nasjonalparkene. Noen rang ering har
jeg ikke, og siden Hwange nasjonalpark var
den eneste vi besokte viI jeg anb efale den .
Der er det rimeli g og grei overnatting bade
ved inngangen til parken og inni. Du viI helt
sikke rt fa se aile de store dyra. Men en god
grunn for steinfolk til a legge turen dit er at
det like utenfor parken finne s en del gruver
og go de lokaliteter for slikt vi like r a finn e.
Det gar forev rig jernbane fra Bul awayo til
Hwange og tar du denn e noen mil til, etterat du er ferdig med steve te og sve tt
stei nsa mling, kommer du til Victoria Falls og
kan fa vasket av det verste stevet ved den
rjukande fosse n.
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