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Mit årlige besøg i Syd Afrika er altid en god anledning til at browse i boghandelen og finde nye bøger om Afrika, 

eller genoptryk af klassikere, som man absolut skal læse igen. Her er et par af de bøger, der fangede vores 

opmærksomhed denne gang. 

Elefanter 

Lad mig begynde med bøger om elefanter, som vel nok er det mest imponerende og majestætiske af alle 

dyrearter. I de senere år har vi opdaget helt nye og fantastiske kendsgerninger om disse intelligente 

kæmpedyr: ikke blot deres enorme hukommelse, men deres evne til at kommunikere på lange afstande, deres 

evne til at forudsige begivenheder, deres kærlighed og store hengivenhed til hinanden. 

 

Hvis man som vi har tabt sit hjerte til Afrika, så er det en oplevelse at 
læse Daphne Sheldrick’s bog An African Love Story. 
Den første del af bogen er en meget personlig beskrivelse af forfatterens 
opvækst i det Kenya, der i årene 1950 -1970 gik fra koloni til et nyt land 
med flertals styre. Man genoplever perioden med de frygtelige Mau Mau 
opstande set fra en af de gamle settler familier. Det er især interessant 
læsning netop nu, hvor den engelske højesteret har tilkendt million 
erstatninger til de afrikanere i Kenya, der led overgreb under afviklingen 
af kolonistyret. 
 
Daphne fortæller meget personligt om sin stormende kærlighed til David 
Sheldrick, den enestående Game Ranger David Sheldrick, der opbyggede 
Tsavo Game Park og som senere sammen med Daphne oprettede et 
berømt plejehjem for forældreløse elefanter. Hvis dit hjerte er fuldt af 
Afrika, vil det flyde over, hvis du læser denne kærlighedserklæring til 
kontinentet og dets rige dyreliv. 

 

 

Mens vi er ved elefanter bør det nævnes, at Lawrence Anthony har 
udgivet en fantastisk bog om sin indsats for at kommunikere med 
elefanter. The Elephant  Whisperer leder tanken hen på den kendte bog 
og film om Hestehviskeren. Lawrence Anthony overtog for nogle år siden 
- meget modstræbende - en flok helt uregerlige elefanter, Rogue 
elephants, som en anden Game Park slet ikke kunne leve med, da de 
ødelagde alt. Resultatet var, at hele elefantfamilien skulle skydes – af de 
højstbydende storvildtjægere – men Lawrence tog chancen og flyttede 
dem alle ind i sin game park, Thula Thula:  http://www.thulathula.com/  i 
KwaZulu Natal. Med stor indlevelse i dyrene og personligt mod lykkedes 
det ham at få kontakt med og kontrol over disse meget vilde elefanter 
blot gennem talens brug. Det udviklede sig til et så nært forhold mellem 
mennesket og dyrene, at alle elefanternes, som på kommando, pudselig 
mødte op til hans begravelse på Game Parken nogle år senere! 
Anthony Lawrence har for øvrigt også udgivet bogen The Last Rhino, også 
værd at læse. 
 

http://www.thulathula.com/


Uhyggelig statistik: 

Den internationale dyrebeskyttelses organisation IFAW meddelte, at 104 afrikanske elefanter dagligt bliver 

dræbt af krybskytter – 38.000 om året!  

Den dygtige fotograf og forfatter Peter Beard gjorde allerede 
for 50 år siden verden opmærksom på det voksende 
”folkemord” på en af klodens prægtigste indbyggere, 
elefanterne. Peter Baird’s bog The End of the Game udkom 
første gang i 1963 og Anders Nielsen lånte mig sidste udgaven 
fra 2008. En forunderlig bog, der i ord, billeder, udklip af 
gamle Afrika beskrivelser og tankevækkende fotografier 
burde vække Verdens samvittighed overfor det, at vi ser hele 
det Afrika, der var dyrenes paradis, gradvis forsvinde. Det er 
svært at beskrive Beards bog, der kommer vidt omkring. 
Blandt andet beskriver han smukt Karen Blixens tid og hendes 
Afrika igennem udklip af gamle breve og fotos. Lån den, køb 
den eller stjæl den – men se at få kikket i denne vidunderlige 
bog om det Afrika, der forsvinder for vore øjne.   

Karen Blixen på safari 
 

 

Afrikas politik blegner næsten i sammenhæng med disse inspirerende bøger om dyrelivet, men det skal 

nævnes, at jeg med stor fascination læste Peter Harris: BIRTH. Advokaten Peter Harris var dybt involveret i de 

mest markante retssager som forsvarer for ANC frihedskæmpere/ terrorister (vælg selv det ord, du synes der 

passer bedst). Da F W De Klerk og Nelson Mandela endelig blev enige om en formel til at opløse Apartheid, 

skulle det første demokratiske valg afholdes i Syd Afrika i april 1994. The Birth of South Africa -. 

Peter Harris fik den helt umulige opgave at skulle lede den komplicerede proces, der forberedte alle de 

praktiske detaljer for at millioner af indbyggere for første gang skulle sætte et kryds på en stemmeseddel. I de 

måneder der gik forud for valget, var hele fredsprocessen meget nær ved at løbe af sporet. Både yderliggående 

venstre grupper – især Inkatha fra Zululand – og højre ekstremister med Terre Blanche og andre Afrikanere, der 

hellere ville dø end at overgive deres land til det sorte flertal, gennemførte terroraktioner lige til det sidste. En 

hårrejsende beskrivelse af hvad der virkelig foregik i de sidste 2 -3 måneder, før det lykkedes at gennemføre 

dette historiske valg. Mere spændende end en kriminal roman! 

 

Skal det være rigtig spænding, så er der altid Deon 
Meyer, der leverer varen med sine velskrevne 
krimier fra Cape Town. Hele miljøet omkring det nye 
Syd Afrikanske politi, med spændinger mellem de 
gamle hvide kriminalbetjente med erfaringer og så 
alle de nye politifolk, beskrives fremragende. Deon 
Meyers sidste bog: 7 Days er ingen undtagelse. Den 
holder spændingen kørende på det højeste gear lige 
til sidste side. 
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