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Vi reiste til Zimbabwe med Türcish Airlines fra Gardemoen via Istanbul og Johannesburg. Et helt fint
flyselskap som holdt ruten fra Oslo til Johannesburg på tross av en hendelse på Gardermoen som gav
en to timers forsinkelse på Gardermoen. Når vi ankom Istanbul var flyet mer en to timer forsinket. Vi
var redde for å ikke nå flyene videre, men ble overrasket når vi landet. De hadde holdt igjen flyet til
Johannesburg og Cape Town mer enn to timer.
Det var en litt anspent stemning når vi bordet flyet, de hadde sitte inne i flyet og ventet – uten
servering!
Målet for turen til Zimbabwe var selvfølgelig Victoria Falls. Fossen som får Niagara til å ligne en liten,
men frisk fjellbekk. Victoria Falls er 1.8 km bred med et fall på gjennomsnittlig 100 meter. Parkerer
Niagara fullstendig, men er litt mindre visuell. Særlig på vinterstid når vannføringen er sterkest er
fossen enorm.
Fossen ble før kalt elven med hvit røyk, og det er lett å forså. Fossen synes fra langt hold som en
tåkesky, og på nært hold regner det fra alle kanter, under, over, bakfra og fra begge sider. Ikke smart
for et normalt kamera. Men den er enorm! Et absolutt naturmessig ”must see”.
Fossen er rar, etter norske forhold. En gang for millioner av år siden kom det en forkastning som
lagde en ca. 2 km. bred og hundre meter dyp revne i sletten der Zambesi flyter frem. Det gjorde at
Zambezi stuper ned i et ca 100 meter dypt juv og flyter videre. Med andre ord så er det ingen fjell og
daler, bare en slette der elven plutselig forsvinner ned i en revne og fortsetter videre. Det hadde
etter tur vært tre eller fire slike forkastninger som man lett kunne se nedover Zambesi.
Elven er imponerende, fossen er imponerende og ikke minst broen fra Zimbabwe til Zambia er
imponerende. Bruen er bygget i 1905, i utgangspunktet kun tilgjengelig fra en side, men via diverse
tau, kabler og tilslutt svært tykke kabler og reisverk ble en taubane bygget opp. Etter dette kunne
den bygges i stål og nagler fra begge sider, på fem år. (Var det ti år med ny T-bane til Koslås…)
Vi hadde valgt et hotell litt utenfor Victoria Falls byen med utsikt utover jungelen og over til byen
Livingstone i Zambia. Et godt valg med god utsikt og en viss lokal sjarm, og kontinuerlige busser fra
hotellet til sentrum. Sentrum av byen inneholdt blant annet det obligatoriske markedet der man
kunne kjøpe håndlagde sjiraffer, utskjæringer etc.
Som vanlig var det mange spennende ting å se på, som på en måte ikke stod i turistboken.
Bildene viser noe av dette.

Flyplassen. Når vi landet fikk vi vite at statskassen i Zimbabwe da inneholdt 125,- US$, og det var alt.
Et rimelig fattig land med andre ord.

Det var overraskende mange Rastafaries i Zimbabwe!

Tradisjonell fest på hotell, med oppfordring til dans.

Fossen! Som nevnt litt lite visuell, men var lett å høre…..

En oversikt over vannfallet frem til fossen, elven Zambesi. Ekspedisjonen til fossen var en tur med
turistbussen.

Pent kledde folk så vi flere steder!
En annen utflukt var turen med en replika av det gamle toget som Cecil Rhodes forsøkte å bygge fra
sør til nord i Afrika. Hans drøm var å bygge en jernbane som bandt hele kontinentet sammen.
Prosjektet gikk under navnet Africas Queen og planen var en kontinuerlig linje fra Cape Town til
Cairo. Nå kom den ikke helt til Cairo, men banen som ble bygget ligger der i dag og det er flere
selskaper som arrangerer turen med replikaer av de gamle togene.
Vi tok en kort tur fra Victoria Falls til rett over grensen i Zambia! Her ble vi møtt av et turist opplegg
der vi fikk høre den svært fascinerende historien om byggingen av broen og livet i Zimbabwe, eller
Rhodesia, på den tiden.

Broen over Zambezi, fra Zimbabwe til Zambia, sett fra Zambia.

Det spares ikke på noe når grensen skal markeres!

En malerisk fortelling om brobyggingen i Zambia

En liten oversikt over forkastningene som gav fossen, det originale toget og unge Zimbabwe….

På veien tilbake til Zambia stopper toget midt på broen og serverer forfriskninger. Det var også tilbud
om bungee jumping og muligheter for å fires over juvet fra Zimbabwe til Zambia i en sele og wire.
Ikke videre fristende, vi nøt heller solnedgang over broen…

Et typisk hotell fra Rhodesia tiden, kanskje ikke så rart at det ble en frigjøringskrig?

Skiltet sier vel litt!

Turistpolitiet er vennlige dagen lang, omtrent tolv timer pr. vakt….

Så kom den virkelig interessante delen. Vi satt en kveld og pratet litt om hvordan det ville være å se
en virkelig landsby, der de lokale bodde? Vel, vi ruslet bort til resepsjonen i vårt turistluksushotell og
spurte om et slik besøk var mulig? Resepsjonisten var litt overrasket, ingen hadde spurt om det før!
Men han skulle sjekke!
En drøy halvtime senere kommer han smilende bort til oss, han hadde arrangert bil, sjåfør og ville
være med selv! Avreise dagen etter klokken 09.00!
Dagen etter lastet vi opp fotoutstyr, dro ned til resepsjonen i god tid, og der var bil, sjåfør og
resepsjonist klare.
Ferden gikk ca. en time ut i fra byen Victoria Fall langs hovedveien. Så avkjøring til venstre, 20
minutter langs en dårlig kjerrevei og 20 minutter opp det vi vurderte til å være en inntørket bekk. Vi
kom oss frem og stoppet midt på en slette, ved skolen!
Her kommer rektor gående ut fra rektorboligen og vil mer enn gjerne vise oss herligheten. Det var en
slik skole som man ser i utviklingsland på TV! Alt var uhyre enkelt. Alt var uhyre primitivt etter vår
standard, men det var ingenting å si på entusiasmen. Rektor fortalte om matematikk konkurranse,
om elever som kom i tide og holdt ut hele skoledagen. Hun inviterte oss til rektors kontor og viste
også der stolt frem et trofe, skolen hadde blitt beste skole i en idrettsturnering! Skolen var skole for
hele landsbyen. Det var antagelig ca. 500 personer.
Det beste hadde hun imidlertid spart til slutt. En hjelpeorganisasjon hadde gitt landsbyen en brønn!
Denne lå på skolen og var landsbyens eneste vannkilde. Nå hadde de imidlertid ikke fått brønnen
gratis. Hjelpeorganisasjonen hadde vært der og gjort avtale med Høvdingen. Dersom landsbyen ville
lage en skikkelig hovedgate gjennom landsbyen skulle de få brønn, ellers ikke!

Rektor viser frem klasserommene!

Rektors kontor, med pokaler

Og brønnen! Rektor demonstrerer.

Kanskje det mest spennende besøkte, en ekte landsby!

Lager kombinert med arbeidsrom hytte.

Kjøkken hytte.

Far viser stolt frem sønnens treningsstudio!

Og her er hele familien!
Familiefaren forteller om livet på landsbygda:
Landsbyen har en høvding. Han har ansvaret for en rekke dagligdagse ting, orden og oppførsel,
mindre tyverier, ungdomsbråk, oppmåling av land og lignende. Dette ble avgjort lokalt av høvdingen
selv. Dersom det var større ting gikk dette videre til de sentrale myndigheter.
Han fortalte også interessante ting om arvefølgen i landsbyen. Den eldste sønnen flyttet ut først. Når
han hadde funnet en kone måtte han gå til høvdingen for godkjennelse og land. Dersom høvdingen
ikke hadde innvendinger ville han få et område der han kunne bygge hytte og et område for dyrking
av mat. Dette var helt gratis. Byggingen ville være dugnad og alle byggematerialer, kumøkk, treverk,
siv og bambus ville også være gratis.
Men først – giftemål.
Det skulle følge medgift med giftemålet! Mannen måtte betale en sum for bruden som ble fastsatt av
høvdingen. Denne summen ville imidlertid ikke bli utbetalt «ved overtagelse». Den kunne komme
som delbetalinger og kunne også kreves returnert, dersom mannen valgte å returnere hele bruden!
Og det var ikke bare mannens krav, det var også familiens krav til bruden som kunne forkludre
ekteskapet. Imidlertid skjedde dette vistnok sjeldent…
Etter at første sønn var vel ute av redet kom turen til neste og så videre. Yngstemann arvet
farseiendommen, og ansvaret for mor og far i alderdommen! Ganske interessant løsning!

Ellers var farsgården vi besøkte godt holdt, det var en hovedhytte, en kjøkkenhytte, en lager
kombinert med arbeidsrom hytte, en mor og far hytte og en barne hytte. Alle hyttene var bygget av
leire med stråtak og gulv av kumøkk.
Selve livet i landsbyen var et liv uten penger! Det var overhodet ingenting som kostet penger i det
daglige. Dersom de trengte penger til å kjøpe noe luksus spikket fra eller eldstesønnen små souvernir
sjiraffer og solgte på markedet i byen.
Denne pengeløse løsningen var så attraktiv at de fortalte om en viss utflytting til landsbyene de
senere årene.

Markedet for alle mulige håndlagde souvernirer.

Man har ikke vært i Zimbabwe før man har tatt et cruise på elven, OVER fossen…… og sett
solnedgangen.

