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Vi nåede det hele til afmålt tid diset 2. februar koldt men 
tørt. Vi kørte hjemmefra ca 10:30 og parkerede ved Jons 
arbejde lidt over 11. Fra naboen Nordtaxi bestilte vi en vogn 
til at bringe os til Lufthavnen om små ti minutter, eller lige 
nok til at vi kunne aflevere bilen til Jon og sige pænt farvel. 
Jon sad i møde og havde knap med tid. Taxien kom og vi kørte 
til lufthavnen ikke for som de sagde hos Nordtaxa 350 kr, 
men 500 kr. 
Her var sket meget siden sidst, alt var vokset større. SAS 
economy class, køen til højre, business class til venstre. Der 
var mange mennesker, men det gik hurtigt og vi havde fået at 
vide, at vi skulle komme et par timer før Etd, - men vi fik 
næsten en times spildtid, spildtid er måske lidt meget, vi 
nåede to store pils til 110 kroner og så måtte Lone ryge i 
området. 
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Jeg nåede at sige hej til alle mine børn på mobilen før den 
blev slukket. 
Vi sad i vort fly til tiden SK633, men pga. at en passager ikke 
var mødt op, og hans bagage var kommet ombord, måtte den 
findes og hentes ud, før vi kunne flyve. Senere ved Runway 
måtte vi vente pga. vejrsituationen i Frankfurt. Alt dette 
førte til, at jeg nævnte for vores stewardesse, at vi, hvis alt 
var gået normalt ville have 1 time og 5 minutter til at skifte 
fly i Frankfurt. Hun så på mig som hørte hun forkert, men 
lovede at vende tilbage senere, fordi, sagde hun, de modtog 
altid en liste over connecting fly ved landing.  
 
Vi købte et par stykker smørrebrød og en øl og landede 16:13 
men stod først stille 16:25. På jorden holdt imidlertid en bus 
og ventede, kun på transit passagerer til Capetown, og med ca. 
14 passagerer gik det nu derud af. Jeg er glad for, at jeg 
havde nævnt det for stewardessen om bord, for ellers havde 
vi ikke haft tid nok. Nu blev vi ledt uden om det hele, kom 
foran i køerne helt til sikkerhedscheck før boarding, vi fik 
plads 39 aisle og tog plads en halv time før Eta. 
Traditionen tro startede jeg flyveturen på denne Airbus 
600/300 med en bloody mary. 
Snart fik vi menukort med valg mellem tre retter. En 
appetizer, og vi valgte gullash, dessert og kaffe, kage og 
rødvin. 
 
Det blev en lang og skrækkelig nat. Uden mine nye travel 
socks tror jeg næppe, jeg havde overlevet og alligevel fik jeg 
ind imellem sovet lidt. På et tidspunkt var pigen til venstre 
faldet i søvn oven på mit lår. Jeg turde ikke vække hende, så 
havde jeg nok fået en lussing for uterlig tilnærmelse. Ved 
hver plads var monteret en monitor, hvor man kunne vælge 



film og anden underholdning. Det meste af turen foregik med 
sikkerhedsselen spændt, og det blev da også en urolig tur, som 
kørte man i speedbåd på et oprørt hav.  
Da vi endelig landede i Capetown, efter at have cirklet rundt, 
afventende at lufthavnen åbnede kl. 05:50, var det, som vi 
sejlede videre gennem migration og tolden, til vi stod i den 
lune flotte morgensol og blev modtaget af agenten, der bragte 
os til vores hotel Ritz. Her ville man kunne fortælle hvornår 
vores værelse kunne ventes klar - ved 11 tiden.  
Vi tog nu en taxi til The Waterfront, alt var lukket, men hist 
og pist begyndte folk at vågne op. Stole og borde foran 
restauranterne skulle tørres af og på det elegante hotel Table 
Mountain ved krydstogt skibenes kaj og med udsigt til 
bjerget, fik vi serveret dagens første øl. 
 

 
Cape Town med taffelbjerget i baggrunden  
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Vi spadserede de små 3 km tilbage til vores hotel og spiste en 
blanding af hot wings og roquefort salat undervejs. Værelse 
901 med flotteste ocean view.  
En stiv kuling gør opholdet under solen mindre varmt, men den 
tuder om hjørnet her på niende etage. Vi lagde os og sov til 
godt hen ad fire om eftermiddagen. Efter et bad og mere 
komfortabelt tøj tog vi en taxi downtown, hvor vi ankom netop 
da Greenmarket var ved at pakke sammen. 
Ad Long Street vadede vi op til den ene ende og tilbage til den 
modsatte ende, for endelig at droppe ind på The Famous 
Butchers. Her fik vi rumpsteak med fremragende lokal vin en 
kæmpereje til forret og til deling. Espresso i Cigars Lounge en 
fremragende lokal cigar Dunhill i egen humidiaire, en 
fremragende cognac og så en taxi hjem.  
På hotellets 21 etage ligger den roterende restaurant og 
under den en bar med en uforglemmelig udsigt over by og hav, 
nu under den betagende fuldmåne.  
 

 
 



Det var den ikke alene om. Vi faldt i snak med et par kristne 
danske, nåede et par øller og gik i seng. Lone plages af ondt i 
halsen og en tiltagende forkølelse, men vi sov begge godt. 
 
Søndagen byder på udflugt til Kap det gode håb. Efter en o-
verdådig breakfast, blev vi hentet i minibus. 
Vi kørte i letskyet vejr ad strandvejen forbi millionærvilla-
erne til Hout Bay, hvor vi sidder ved marinaen og turbåden til 
sælernes ø. Nu med hver en halv liter øl, til i alt 33 rand, med 
tips 40 - eller små 32 kroner. 
Omkring på området sælges alle mulige souvenirs, flotte ma-
sker, andet træskærerarbejde, perlevæv oma. 
Efter en pause lang nok til, at de der ønskede at besøge sæ-
lerne også kunne nå det, kørte vi ud på halvøen hvor Kap det 
gode håb er enden på denne tur.  
En god dag hvor vi fik set en masse. En strudsefarm, Jackass 
pingviner, en Eland antilope og flokke af bavianer, der hoppe-
de op på de biler, der stoppede for ikke at køre dem over. Vi 
så hvor oceanerne mødes og spiste frokost på Between Oce-
ans, en lidt trist Curry Pot, men øllet er altid godt. Nu stod vi 
så og så ud over det store hav, hvor næste stop er Antarktis. 
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På tilbagevejen gjorde vi holdt i Simons town, flådebasen. 
Sidste stop blev botanisk have i Kirstenbosch, som vi trætte 
gjorde uret, ved kun at spendere en halv time der.  
 
Lone har haft det skidt hele dagen og har nu lagt sig på 
hotellet, så jeg sidder her alene på den italienske restaurant 
på hjørnet, hvor jeg netop har spist 6 babyprawns til et godt 
og tørt glas hvidvin. Det hele for en halvtredser.  
Aftenen er fløjlsblød og støjende, her, kun et stenkast fra 
havet. 
Lone sov let, men havde det fortsat skidt, da jeg kom tilbage 
til hotellet. Vi stod op ved nitiden til endnu en flot dag. Vi 
spiste breakfast, før vi tog en taxa til Tablemountain.  
 



 
Fra toppen af Taffelbjerget  
 
Kabel vognen til toppen koster ca. 100 kroner. Turen op tager 
få minutter med 10 meter i sekundet. Kabinen drejer rundt så 
alle får den samme udsigt,- der er en fantastisk udsigt over 
byen, havbugterne og vulkanen Løvehovedet.  
Vi fik det bedste vejr til turen og gik toppen rundt mellem 
boulders og buske med Sydafrikas national blomst Protea, 
firben der solede sig på stenene, farvestrålende planter og en 
luft Lone kun kunne få det bedre af. Og det fik hun. 
Taxachaufføren kom tilbage som aftalt for at hente os til 
hotellet. Her opdagede jeg, at det var i dag mellem 11 og 12 at 
jeg skulle have hentet vores bil hos Hertz.  
Det er stadig over 25 grader varmt, og i solen er det næsten 
ulideligt. Den Italienske restaurant åbner først hen ad 
eftermiddagen, det er mandag, hvor de fleste restauranter er 
lukket, så vi tog en taxi downtown til Hertz fik vores 
splinternye Obel udleveret - og fandt vejen tilbage til hotel-
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lets terrasse med swimmingpool og skygge. Her bestilte vi to 
rejecocktails og to øl før middagsluren. 
Lone er stadig plaget af ondt i halsen. Jeg har forgæves 
besøgt Pharmaciet om hjørnet, der var lukket.  
 

 
 
Den sidste aften i Capetown blev en symfoni af stemninger. På 
22. etage i den roterende restaurant fik vi anvist bord. Lone 
mener en rundtur varer 1 time, anyway hele tiden skifter ud-
sigten, som sad vi i på første klasse i restauranten ombord på 
et krydstogtskib.  
Medens vi spiste tændtes lysene i huse og langs veje som 
tusmørket indhyllede byen, brændingen lyste endnu hvidere og 
månen blev orange som en appelsin i en seng af mørkeblåt 
fløjl.  
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Vi fik hver en halv snes grønne muslinger til forret, skuffende 
seje, og delte en lamme rack, et stykke lammeryg hvor 
koteletterne blev skivet ud fra. Delikat, medens pianisten 
satte lyd til panoramaet. Et glas tør Chardonais til det 
maritime og en fortræffelig Chiraz til lammet. Lones glas 
væltede uheldigvis, - jeg mener den tabte vin.  
Aftenen sluttede vi af på 21. etage i baren med espresso, 
brandy og smalltalk med de kristne gutter vi også hyggede os 
med i forgårs aftes. 
 
Det er Renes fødselsdag i dag. vi sender ham en tanke, pakker 
kufferter, spiser morgenmad og jeg henter hoste medicin til 
Lone, der har lidt med hoste og vejrtræning hele natten. Ca. 
halv elleve checker vi ud, starter det hvide lyn og begiver os 
ud i den venstrestyrede sydafrikanske trafik med retning mod 
Stellenbosch. Vejret er fortsat det bedst tænkelige , måske 
gerne lidt mere køligt,  kørte forbi lufthavnen og town-ships, 
disse utrolig primitive skure af skrald, hvor tusinder 
afrikanere bor, omringet af tråd indhegning, som flygtninge i 
eget land. Man fortæller, at de er tilbudt lejligheder - og det 
vi kalder ordentlige forhold, men at de foretrækker det frie 
liv, som de lever det, uden offentlig indblanding, et slags 
Christiania, hvor staten leverer vand og el uden regning.  
 
Vi nærmede os bjergene i horisonten, blå i konturen der 
skiftede til flere nuancer efter som vi kom tættere på. 
Lone er piloten, jeg kører bare - i venstre side, og endelig 
drejede vi ned i garagen til vort charmerende stråtækte hotel 
og værelse 4, det der er vist på billedet i brochuren. 
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Vi havde i Capetown fået anbefalet at besøge wineryét Spir, 
og da det ligger tæt på Stellenbosch, kørte vi derud. Vi 
smagte 5 slags vin og fik at vide, at Savannah, der produceres 
her, sælges på supermarkeder i Danmark. Det er ellers lidt af 
et gedemarked. Shetah eller kælne geparder i bur, reservat 
for ugler, masser af picnic områder og markeder med al slags 
håndarbejde og flere restauranter. Vi spiste lunch i form af 
en tærte med gedeost og ruccula salat, og med en flok 
tiggende ænder omkring os. Jeg tror der er 40 grader varmt i 
solen, noget jeg døjer med. Lone synes at få det bedre. 
 
Efter middagsluren spiste vi en flot søtunge til en flaske tør 
hvidvin, prima.  
Stellenbosch er en skøn lille by med flotte kvarterer og 
charmerende huse i hollandsk stil. Om aftenen lyste butikker 



og fortovsrestauranter hyggeligt op om de mange mennesker, 
der nu sad og spiste ude. Som i Paris når der er bedst. Kaffe, 
cigar og brandy fik vi på første sal i et bedre restaurations-
kompleks. Ved 11 tiden tørnede vi ind. 
Det er nu den 7. februar og Neil ringede mens jeg tog bad.  
Vi mødte Neil og Barbara ved Iguazu vandfaldene på rejsen til 
Sydamerika 2004. Kemien imellem os var top, og det var da 
også Neil og Barbara der talte så flot om Sydafrika at vi 
bestemte os for denne rejse. 
 
Lone hoster stadig meget og jeg skal smøre mine arme med 
yoghurt mod soleksem, så kører vi til vennerne i Hermanus. 
 

 
 
I går kom temperaturen over 30, og i dag lover man 33, det er 
varmt og især i bilen, som blev en A klasse bil og ikke en B 
klasse med aircondition, som vi havde bestilt. Nu efter et par 
dages kørsel er jeg alligevel begyndt at holde af den lille Opel 
Corsa Light. Landskabet fra Stellenbosch til Hermanus gik o-
ver et lille bjergpas, men vejene er fine og brede så du nemt 
kommer gennem svingene med 100 km/t. På bjergsiderne 
vokser vin og fra toppen ser vi ud over savannen, men nu går 
det igen ned ad mod havet og Neil og Barbara, der venter os 
ved 1 tiden. 
 
Barbara tog imod os, og vi hyggede og småsludrede med 
Barbara, til Neil efter en time dukkede op. Han havde været 
til golfspil. Senere kørte han mig til byen viste mig 
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togstationen uden skinner, golfbanerne og de lokale 
bowlsbaner, og små grupper af Hyrax eller Klippe Dassie.  
 

 
Klippe Dassie  

 
Om aftenen spiste vi Springbok pie og en ven, Nick, dukkede 
op og deltog i måltidet. Det blæste op og skyerne trak 
sammen og slukkede for solnedgangen.  

 
Deres hus er fantastisk og vore værelse med havudsigt, eget 
bad med mere, kan ikke få stjerner nok.  



I dag skal vi en tur til Neil og Barbaras kyllingefarm, besøge 
området for hans kommende vin farm og rundt i det bakkede 
bagland, hvor kun firehjulstrækkere kan klare de hullede 
grusveje. Undervejs passerede vi wineries og smagte på sa-
gerne, men det blev varmt 29 grader osse i dag.  Det er blæst 
gevaldigt op, i nat til stormstyrke, men hen ad eftermiddagen 
faldt temperaturen  betydeligt. 
Til frokost fik vi nyhøstede muslinger fra klipperne nednfor 
og en crayfish til os hver, masser af vin og nu har alle lagt sig 
til en snoozer, der varer til kl. 19:00 sharp. 
 

 
 
Min varede til 20 men så sludrede vi osse til 1 før natten. Neil 
hjalp mig med at ringe hjem for at ønske Jon tillykke, uden 
det dog lykkedes, alligevel fik jeg sagt tillykke på hans 
telefonsvarer og snart efter fik jeg en SMS retur. Neil gik 
tidligere i seng end Barbara, Lone og jeg, Nick skulle til 
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Johannesburg et stræk på 1500 km, så han valgte at køre for 
at udnytte natten. Temperaturen er faldet betydeligt og nu 
styrter regnen ned. Vi har trukket os tilbage til patioen hvor 
Lone også må ryge, og her fortalte Barbara om Sydafrikas 
politiske situation, vi var alle lidt fulde og vrøvlede færdig 
som sagt til klokken 1. 
 

 
 
Vi har nu været på farten i en uge og i morgen skal vi videre 
til Swellendam, et stræk på 230 km. Aircondition problemet 
har vi ikke løst, men håber det falder på plads i Durban.   
Vi insisterer på at give frokosten i dag, ellers er der ingen 
planer ud over afslapning og eventuelt et spil Whist i aften. 
Neil fandt et sted hvor vi sad med fødderne i vandskorpen og 
fik havets frugter i form af østers, grønne muslinger, makrel, 
en anden slags fisk King Clip, ristede blæksprutter, pommes 



frites og forskellige sovse til god tør hvidvin. Det småregner 
og er koldt. Lone frøs om natten.  
 
Lørdag 10. februar kølig flot solskinsdag og tid for at drage 
videre. Vi tog hurtigt afsked og fandt vejen til Standford 
videre langs Kleinriviersberge og Edasdorpberge til Cape 
Agulhas, Afrikas sydligste punkt, hvor meget minder om vort 
eget Vesterhav.  
Ad en 14 km. grus vej fandt vi en genvej til Arniston hotel på 
Waenhuiskrans stranden hvor havet i lagunen er smaragdgrøn 
og her spiste vi frokost, jeg en roastbeefsandwich og Lone 
husets fiskekage. Langs vejen havde vi set store flokke af 
hvid Ibis fouragerende ved et vandhul. 
 

 
Cape Agulhas  
 
Små 100 km nord ved Langeberge hvor højeste punkt er 
Zuurbrak på 1508 m ligger Swellendam. En landsby med 
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typiske huse i den hollandske stil, et af dem er vort hotel for 
en nat, stråtækt idyl og aftensmaden indtager vi hos 
Mattesens, byens nye steakhouse.  
 

 
 
Det er blæst vældigt op med stormstyrke i vindstødene, 
vinden er kølig og stakkels Lone fryser. 
 
Vi delte en 300 grams rumpsteak en flaske vin uden label 
dobbelte espresso og cognac 158 rand, perfekt. Det regner og 
vi lånte en paraply til hjemturen. 
Og det blev ved at regne, og når det regner, så er det kort 
men voldsomt. Her i Sydafrika er rendestenene ofte en 
halvmeter brede og en halv meter dybe, så man skal se sig for 
hvis man parkerer ved kantstenen eller vejsiden.  
 
Det rusker og regner og Lone fryser. Vi har netop kørt 170 
km, set flokke af traner og strudse men mest vindues viskerne 
march - frem og tilbage, frem og tilbage med et lille hvin, 
ærgerligt med det lille frø der sidder i klemme og efterlader 



vådt ved hvert sweep. Nogle gange oplevede jeg aqua - 
planning, grimt, ned i fart og endelig fremme i Mosselbay og 
vort logi Huis de Marquette. Det pisser ned.  
 
Stedet ligger hvor pynten står med fyrtårnet øverst og lidt 
fra Restaurant Kingfisher, hvor vi spiste søtunge arrangeret 
på store tallerkener overfyldt med ris og franske kartofler, 
som jeg lagde på sidetallerkenen for at kunne partere - ikke 
en, men to søtunger. Vinen var højt præmieret og smagte også 
godt, men hele stedet manglede finesse. Vi sluttede som sæd-
vanlig med espresso og brandyen fra vin kooperativet. Prima.  
 

 
 
Fra havet stod vældige kaskader fra de 5 meter høje bølger 
der knustes mod klippeformationerne langs kysten. Og så reg-
nede det igen.  Vi blev kørt hjem af restaurations shutlen. 
 
Til morgen er vejret betydeligt bedre, selvom vi måtte 
igennem et par byger på vejen til Knysna. 
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Vi stoppede ved lysthavnen i den store lagune og indtog et par 
østers til vores pichet. Østersbaren stod på pæle i vandet, så 
vi kunne næppe komme tættere på.   
 
Appartheid er ikke slut, som vi troede. Alle de job de sorte 
ønsker, er snuppet af de hvide - og alle dem de hvide ikke vil 
ha’, er taget af de sorte. Vi møder ingen sorte på restaurant-
erne eller i de fashionable kvarterer. Deres townships er fal-
defærdige pap eller blikskure klinet op ad hinanden i indheg-
nede områder, hvor der er farligt at komme som hvid. Der er 
5 mill. hvide og 50 mill. sorte i Sydafrika. Vi skulle holde os fri 
af havneområdet, det er usikkert område, fortalte hotellets 
receptionist, og her hvor vi bor, i det firestjernede NH Plet-
tenburg Bay, er der elektrisk hegn omkring hotel området. De 
sorte hader de hvide - og de hvide de sorte, Nelson Mandela 
har opfordret sydafrikanerne til at tilgive og glemme, men de 
har hverken tilgivet eller glemt og den dag Mandela dør, fryg-
ter de hvide, at de overtales af maskinpistoler til at forlade 
landet...tomhændet, alt hvad de ejer, har de jo udbyttet af 
landet. Men f.eks Neil og Barbara er 11.te generation af 
hollandske bosættere og føler, at landet mere er deres end 
de mange tilflyttede sortes. Faktisk var kun hottentotterne 
og nogle få andre stammer oprindelige beboere, så Neil og 
Barbara flytter ingen steder, og de er parate til at dø for 
deres ret.  
 
Vort nye logi består af en klynge huse i et velfriseret 
parkområde. Vi bor i nummer 13 med terrasse og udsigt til 
hestefolde. Fredfyldt og botanisk. 
Vi blev modtaget med et velkomstdrik af nogle fra staben og 
tog plads ved pølen medens rummet blev gjort klar. De der 
havde rummet før os kom brasende ind kort efter at vi var 
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flyttet ind. De havde skiftet værelset ud med et større og 
vidste ikke, at det gamle værelse allerede var i brug igen.  
 
Jeg tror, de tror, at vi er rige. Det er vi måske også, alt er jo 
relativt. Til aften delte vi en gang svinemørbrad og anretning 
af lokale oste. Kokken i fuld ornat kom og spurgte om det var 
ok. Men da regningen kom, så jeg, de havde skænket os en 20 
år gammel cognac 3 gange så dyr som vor sædvanlige 10 år 
gamle cognac, jeg lavede vrøvl over at de ikke havde tilbudt et 
valg, og igen da de havde skrevet 50 cl. i stedet for de 25 cl. 
øl som vi sluttede aftenen med. Sidste var nok en smutter. 
 
Vi har sovet godt og dagen er stadig blæsende men mere 
moderat, sol og skyer. Vi skal bo her 2 nætter, og i dag har vi 
planer om at besøge Tony på Buffalo Hills.  
Ad den lille vej op i bjergene kørte vi alt for langt. vejen blev 
en grusvej og snart kom så mange huller i vejen at vi vendte 
om og tilbage, til vi mødte den rigtige frakørsel til Buffalo 
Hills.  Måtte bakke tilbage for at Tony kunne passere os på 
den smalle jordvej. Vi har aldrig mødt Tony, men da vi fremme 
hilste ham fra Neil og Barbara, kunne vi forstå det netop var 
ham, der lige var kørt. Vi købte en øl og blev vist rundt på 
stedet, i Landroveren kørte vi gennem elektriske hegn forbi 
zebraer, antiloper og bøfler den korte tur til lodgen og 
teltene hvor stedets gæster bor.  Vi sagde farvel og vendte 
tilbage til stranden ved Plettenberg Baii et flot vådområde, 
parkerede i byens gågade og spiste en gang muslinger hos 
Med. Bestilte bord til aftenen og købte bukser og rem til mig. 
Lone har det bedre og tog en tur i pølen efter middagsluren. 
Når man parkerer sin bil kommer der ofte en sort og tilbyder 
at se efter den. Det gjorde der også da vi gik til middag på 
byens bedste fiskerestaurant Med. 



 

 21 

Det blev en af de bedre middage. vi valgte hhv Lone en tomat-
suppe og jeg gravad sailfish og salat greque. Hovedretten en 
velsmagende kingklip, en stor fisk, linefish, der fanges på dybt 
vand. Vi delte hovedretten og en flaske tør sauvignon blanc. 
Kaffen tog vi hjemme på hotellet - og pigen, der så efter bilen 
fik 20 rand, 10 gange mere end hun kunne håbe på, Vi fik til 
gengæld et stort smil. 
 
Letskyet, flot vejr. Ad N2 til vi mødte den gamle kystvej R112 
en mindre omvej som vi fik anbefalet. 
Den var også utrolig flot, gik over to bjergpas, men bavianer-
ne, som vi skulle tage os i agt for, så vi ingen af. 150 km frem-
me gjorde vi holdt for en pichet i en lille by 4 km. afsides 
ruten.  
Hele vejen var en fantastisk flot tur gennem skove og store 
savanner til vi mødte motorvejen før Port Elisabeth. Vi kørte 
og kørte mens vi så efter frakørslen til R335 og kun få minut-
ter efter at vi overvejede at vende om, kom den.  
 
Vejen mod Addo og Zuurberg Mt. er dårlig og med de mange 
potholes måtte vi sænke tempoet, men endelig nåede vi Addo. 
Endnu 10 km så skiftede vejen til en grusvej, der sine steder 
næsten krævede sin firhjuler. 
 



 
 
På toppen af Zurberg mountain nåede vi omsider det lille 
paradis, Zurberg Mountain Inn. Vi fik anvist en stråtægt 
hytte, nr. 30, dejlig kølig. og så vi ingen bavianer på R112, 
havde vi dem til gengæld nu lige uden for døren.  
Det blev i dag til 290 km. resten af dagen slapper vi af ved 
pølen, og i morgen bliver vi vækket ved 6 tiden for at tage på 
en 7 timer lang safari. 
 
Aftenens menu var buffet. Og espressomaskinen var gået i 
stykker, men den lokale cognac tog de kun 6 rand for, så vi 
snuppede en dobbelt hver, og vi vågnede af os selv, og klokken 
var da 6:15.  
Lidt efter bankede det på døren - oh I am so sorry sir we wa-
ke you up a litle late, you have fifteen minutes to be ready.  
 

 22 



 

 23 

I Landroveren gik det snart nedad bjerget gennem skydæk-
ket, der begrænsede vores udsyn og det var koldt. På vejen så 
vi nogle aber og efter 27 km nåede vi nationalparken på 
14.000 acres. Parken huser 400 elefanter, 9 løver og 9 hyæ-
ner, 14 sorte næsehorn, 2000 kuduantiloper og en række 
andre dyr, skulle vi snart se.  
Det var som at køre flere tusinde år tilbage i tiden. Snart så 
vi begejstret en kudu, senere så vi mange, så et vortesvin, 
senere flere hundrede. Vi så desmerdyr, storke, strudse, 
bøfler, sjakaler, zebraer, bushbok, brownbok, sære fugle og 
trods de kun 9 hyæner på det store område, så vi de tre, men 
ingen af de 400 elefanter. Vi kørte til en lodge hvor vi spiste 
medbragt morgenmad og så gik det videre, nu til et vandhul. 
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Snart mødte vi den første elefant og så kom de i store grup-
per til og fra vandhullet, en flot oplevelse. En stor han elefant 
passerede os med bare en meters afstand til bilen, den skule-
de til os som ville den spørge: - Var der noget ? 
 
Vi så kæmpe landskildpadde og friske løvespor men ingen løver 
i dag og ingen næsehorn i dag. Vi var tilbage på hotellet 
klokken 13 efter en stor og fantastisk oplevelse.  
 
I mellemtiden var vejret igen fantastisk flot, men rather 
windy, I should say. Og det blæser op. Morgenen var kølig og 
det småregnede. Vi betalte, checkede mail og fandt at en ny 
voucher løste problemet med aircondition i bilen efter Durban.  
Klokken 10 forlod vi Zuurberg Mountain Inn og var snart 
nedadgående på de hullede veje, hvor vi mødte en skabet 
køter, en marekat og en bushbok før vi nåede asfalten ved 
Addo.  

 
Vort hotel i Port Elisabeth, Chapmans Manor House værelse 9 
er med balkon og udsigt over et stormpisket hav. 
Beliggenheden ved lufthavnen gør det hele lidt nemmere i 
morgen, hvor vi skal flyve til Durban. Det er igen blevet flot 
vejr men blæsende med sol og vi slapper af. 
Vi spadserede en lille tur på stand promenaden og faldt ind på 
en rar terrasse, lejret mellem Nerium Oleander og andre 
flotte blomster, til en croissant med kylling i mayonnaise som 
vi delte til 2 lokale øl, Black Labels. Havet slår hårdt mod 
klipperne om det beskyttede badebassin og ude på reden 
venter en blå RoRo fra Mærsk.  
 
Vi bestilte bord i restauranten, og spiste senere en Cape- 
Salmon som vi delte, en fisk der mere er i familie med torsk 
end laks. En god flaske hvidvin fra Spir det vinhus vi besøgte i 
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Stellenbosch. Espresso og brandy ved pølen. Vinden har lagt 
sig og vi nyder hvordan lysene i byen tændes i takt med at 
natten tager over. 
 

 
 
Op klokken halv syv og continental breakfast ved pølen. Vi skal 
aflevere bilen hos Hertz, en dag for sent opdagede vi, men 
slap for betaling da vi kom så tidligt. Det blev til 1332 
kilometer på første, men også korteste etape. Nu sidder vi i 
lufthavnen og venter på boarding for flyveturen på fem 
kvarter til Durban. Lone har det bedre men hoster stadig. 
Flyveturen tog godt en time i roligt vejr og masser af 
benplads. Canadair Jet med plads til 50. 
Med vort sædvanlige held fandt vi ud til vores nye logi i vores 
nye bil, denne gang med aircondition. En Chevrolet Chevy Aceo 
der før vist nok hed Daewoo.  



Flamingo Lodge er et lille hotel, hyggeligt og pænt kun en bak-
ke fra strandvejen hvor de tårnhøje hoteller fylder i landska-
bet. Vi flyttede ind på Flamingo værelset, jeg sendte nogle e-
mails og efter et kort nap, gik vi ned på strand promenaden 
hvor bølgerne i den stærke blæst stadig tordnede mod stran-
den. 
 

 
 
En hel dag uden rødvin og espresso og cognac, ja uden mad, 
hvordan gik det nu til? Jo vi bestilte bord på Razzmatazz, 
satte os ud på en lille restaurant på vandkanten og bestilte 2 
glas hvidvin (12 kr.) og ventede, mens skumringen sænkede 
tusmørket over den skummende havstok, på at gå til bords i 
den bagvedliggende elegante fiske - og vildt restaurant. 
Men det var også det øjeblik vi havde bestemt til at starte på 
vores malariapiller, så det gjorde vi, og et kvarter efter blev 
Lone syg. Jeg mærkede også en reaktion mistede appetitten, 
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så vi havde kun sat os til bords i Razzmatazz før vi rejste os 
og gik hjem i seng. 
 

 
 
Det er søndag, vinden har lagt sig og himlen er skyfri. Vi har 
lige været i bad, og har det fint, breakfast om en halv time. 
33 gr. 89% luftfugtighed, godt med den aircondition i vores 
nye bil. Vi kørte ind til Durban gennem byen til strandprome-
naden, de mange badende og så på livet på stranden. Havde vi 
stået tidligere op kunne vi komme med båden, der hver mor-
gen kontrollerer haj nettet foran stranden. Ofte ser man ha-
jer men næsten sikkert delfiner. Nå vi tog en øl i skyggen og 
kom i snak med en katolsk præst fra England. Vi kørte videre 
til Marinaen, parkerede og spadserede rundt i City, så udeluk-
kende sorte, men fandt omsider det indiske marked, hvor de 
fleste boder har lukket om søndagen.  



 

 
 
Det var ulideligt varmt så vi flygtede tilbage til marinaen og 
The New Cafe Fish, to iskolde glas vand og 2 fadøl til hhv Thai 
wok grillede calamares og kyllingelever i Mozambique pipi 
sauce, noget der rev Lone godt i halsen. Tilbage på hotellet til 
et nap. De sorte Ibis støjer hyppigt når de med det karakte-
ristiske skrig cirkler forbi til stor irritation for Lone. Jeg be-
stilte bord hos Razzmatazz til halv otte. Vi sad udenfor i let 
tøj, og bestilte delikat krabbesuppe til Lone og krokodille ke-
bab til mig, delte en 300 gr. sirloin og en flaske rødvin, kaffe 
og denne gang 5 år gammel brandy, næsten i selskab med 
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Winnie og Emil fra Pretoria, som vi måske skal møde igen når 
vi når frem til Pretoria. 
 
On the road again. Det regnede hele natten, men dagen tegner 
ligeså varm som i går. 33/87 og i dag vil vi nå op på 40.  
Vi fandt frem til St. Lucia, dette store vandområde, Sydafri-
kas største saltvands sø, derfor ingen myg, de klækkes ikke i 
saltvand, altså heller ingen malaria. Vi sprayede os for en sik-
kerheds skyld før vi tog en to timers sejltur på søen.  
 
Det luftede ude på vandet så varmen blev tålelig. Snart så vi 
de første krokodiller dovne på bredden, en i vandet. Mængder 
af ande og vadefugle, adskillige andre fugle og flere grupper 
af flodheste. Nogle turister havde for en uge siden været 
vidne til, at en flodhest angreb en flok krokodiller for at 



forsvare sin unge. Hun smed dem op i luften klaskede dem til 
jorden og dræbte en af dem. Den store saltvands sø er egent-
lig et nor, idet mennesker lukkede den smalle adgang til havet, 
og derved spærrede de nogle seabars og hajer inde i søen. 
Den ene seabars blev flyttet til Durban marineland da den 
blev for stor for den lave sø, 185 kg. Nu trives den  storartet 
i sit marineland. Men også hajerne trives og jeg mener at jeg 
så en i fuld fart stryge som en torpedo foran båden. Jeg så i 
hvert fald det kølvand som hajfinnen formodentlig forvoldte. 
Jeg så en Marabu Stork, en hvidhovedet fiskeørn, og adskil-
lige hejrearter. 
 

 
 
Klokken er 5 om morgenen og det er sort udenfor. 
Foruden os er et ægtepar fra Holland med i Landroveren på 
dagens safari til Hluhluwe game resort, et område på 96.000 
hektar, og 100 løver. Vi så ingen løver, men vi så bavianer, 
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giraffer, gnuer, redbocks, impala, 4 sorte næsehorn, flokke af 
elefanter, vortesvin, vandbøfler, vandbukke, zebraer, 
brownboks og spændende fugle som Kite (glente), gribbe og 
småfugle i spraglede farver. Temperaturen er omkring de fyr-
re og terrænet er bjerge, bakker, skov og savanne.  
 
Vi kørte i 10 timer, havde breakfast med som vi spiste på et 
rest area og frokosten blev grillet på et andet rest area, pøl-
se og steak med en lækker kartoffelsalat. På vej til stedet 
hvor vores Ranger mente løverne holdt til brød bilen sammen. 
Udmattet af heden kunne den ikke mere, så der holdt vi på en 
støvet veksel, til vi trillede baglæns ned af vejen og gav bilen 
skygge en hav times tid. Så kunne den lidt igen men vores ran-
ger mente ikke han turde fortsætte på den måde, så vi begav 
os hjemad små 100km. Til vi klokken 3 og nær kogepunktet 
vaklede ud af Landroveren. En dag fuld af oplevelser, en kold 
pils og en tur i pølen, og nu sover Lone middagslur.  
Jeg ser på lemurerne der leger forstyrret af marekattene, på 
plænen foran vor balkon, nu listede en springbok over plænen. 
For tre dage siden så en flok turister en hunløve dræbe og 
trække væk med en ung giraf i det område vi i dag måtte op-
give pga motor problemer, og andre så en Leopard gå omkring 
på den asfalterede vej i mellem husene her i St. Lucia.  Rundt 
om husene er opsat gitre og flere elektriske hegn, men det er 
os, der er spærret inde, og dyrene der går frit omkring.  Det 
er Afrika. 
 



 
Fra vores logis  

Lone vågnede kl. 19:- og opdagede, at det var mørkt, hun 
vækkede mig og så i bad, aften dress og af sted til fiskere-
stauranten for aftensmad. Vi nåede det til kl. 20:00 bestilte 3 
østers hver og halvandet dusin Prince Prawns til deling, en tør 
vin til 35 rand for en flaske og så var den hjemme. Alt ok. 
Kaffen tog vi hjemme på terrassen, mens vi kiggede på syd-
korset, og jeg belærte naboen om de klareste stjerner, kon-
stellationer og navne på den fantastiske afrikanske nattehim-
mel. 
Lone stod op allerede lidt over 6 og nød morgenen, overskyet 
og ombejlet af de små aber, der kunne komme gennem trem-
merne i hegnet og springe rundt på tage og borde omkring pø-
len. Breakfast klokken 8 og derefter i Landroveren , nu kun 
Lone og jeg, og denne gang på tur gennem St. Lucia Wetland 
gamereserve 36 km til cape Vidal og de flotte strande ved det 
indiske ocean.  

 32 



 

 33 

Wetland game reserve er på 365.000 ha og dermed det 
største naturreservat foreløbig. Her er alle dyrearter 
undtagen løver repræsenteret, men til gengæld et eldorado 
for leoparder.  
Det er lige så nemt på så stort et område at spotte en leo-
pard, som det er at se en vild kronhjort i Vestjylland. Det 
eneste vi så, var da også en cricket, eller fårekylling. Men fra 
zuluernes højeste punkt fik vi en betagende udsigt over det 
mægtige område, hvor st. Lucia søen alene udgør 54.000ha og 
rummer over 2.000 krokodiller - (gad vide hvordan man tæller 
dem)? Videre fremme nåede vi et udsigtspunkt for Lake 
Bangazi ved cape Vidal lige ud til det indiske ocean. I Mission 
Rocks smed vi kludene og sprang i vandet, herligt forfrisken-
de. 

 



Igen i dag er det 34 gr. varmt og vi har hørt at hele Sydafri-
ka pt. plages af en hedebølge, og at den vil vare ved 3 dage 
endnu. I Western Cape blev i går målt 44 gr.  
 
Tilbage på vores Guesthouse havde man gjort vores frokost 
klar, og jeg ringede lige til Jon og sendte en håndfuld e-mails 
før vi lagde os for et nap. Aftenen står på barbecue på ter-
rassen med de andre gæster, ialt tre ægtepar, to fra Holland 
og så Lone og jeg. 
Igen en varm dag med over 33 gr. Vi erfarede at man behøver 
en autorisation fra Hertz for at få bilen gennem Swaziland. 
Sådan en havde vi ikke, men vor landlord brugte omtrent en 
time for at skaffe os en pr fax. Først ville Hertz have os til 
at køre en time sydpå til deres nærmeste kontor.  
 

 
Guineafowls  
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Omsider betalte vi og was on the road again. En køretur på 
godt 300 km, en strækning hvor vi ikke mødte megen trafik og 
hvor der er langt mellem husene. Vi rundede lige Mkuze for 
eventuelt at strække benene, her var forskellige markeder og 
masser af zuluer men ingen udskænkning, så vi fortsatte til 
grænsen til Swaziland, hvor vi efter at formaliteterne var 
overstået, betaling for at tage bilen med, de spurgte ikke 
efter den autorisation vi så møjsommeligt havde skaffet os, 
forlod Sydafrika og kørte videre i Swaziernes kongerige.  
 
Store majsmarker masser af små klyngehytter og snart 
bjergrigt, efterhånden som vi nærmede os Mozambique. 
Når man fra vejen ser mod øst og så langt nordefter som øjet 
rækker, stiger landet brat flere hundrede meter lodret med 
skov og øverst deroppe begynder Mozambique, Le Bombo 
mountains, et land af stor skønhed men med stor fattigdom. 
 
Hlane halvvejs inde i Swaziland er vores camp for de næste 
dage. Vi fik lodge Msholo med fire soveværelser, opholds-
stue, bad og toilet, men ingen EL. Nær kogepunktet faldt vi 
om til et nap før middagsmaden blev serveret på den store 
fællesterrasse.  
Mellem vor lodge og terrassen ligger en sø og her så vi en flok 
antiloper og senere andre antiloper, flodheste i vandet og 
næsehorn omkring kun måske 100 meter fra vort logis. En 
Struds gik omkring foran vinduerne til lodgen, vi så vortesvin 
og senere også elefanter ved søen.  



 
 
Ved femtiden blev vi vækket ved at der famledes ved vores 
dør, en sort dame ville tænde petroleumslamperne nu mørket 
faldt på. Intenst, spændende, aftenen fyldt med mærkelige 
lyde, næsehornenes grummp, sære fugleskrig og petroleums-
lamper.  
Vi begav os ud i tusmørket til middag på den store terrasse 
hvor en snes andre gæster kom til.  Middagen var T-bone 
steak, rødvinen blev hentet fra køleskabet, men i den hede 
aften blev den i glassene hurtig perfekt.  
Under middagen, nu i mørke blev natten afbrudt af trommer 
og ud på den lille arena kom syngende og dansende swazier og 
optrådte, så man følte sig hensat til urtidens Afrika, en 
fantastisk oplevelse.  
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Lone og jeg var som sædvanligt de sidste, der forlod terras-
sen. Med en petroleumslampe famlede vi os igennem natten til 
vores lodge.  
I Løbet af natten skete et vejrskift, der fik fugtigheden til 
at falde, der kom mere luft og temperaturen faldt.  
Det var helt behageligt til morgen, overskyet og med lidt 
småregn ind imellem. Efter morgenmaden tog vi på en 2,5 
timers safari i game resorten på 35.000 ha. Vi var tre par i 
4x4' eren og snart så vi Impala hinder og en anden antilopeart 
langs de smalle grusveje. Efter at passere de elektriske hegn 
kom vi til området med løver og elefanter, og snart holdt vi 
ved et pack på 6 løver. Vi mødte flere næsehorn og elefanter, 
hørte om nytteplanter og giftpile, ialt en god oplevelse før 
frokost. 
 
 



 
 
Og så blev det ulideligt varmt igen. Vi lå nærmest bevidstløse 
hele eftermiddagen, men senere blev det en anelse køligere og 
om natten styrtede regnen ned.  
Der var kommet 2 hold turister til så vi var mange til spisning. 
Vi sad for os selv og fik Impala, rigeligt med kød men dårligt 
renset for sener. Også den aften dansede swazierne krigs-
dans for os, men i mindre grad end i går. 
 
On the road again, det regner og et stykke ud ad vejen blev vi 
selvfølgelig stoppet af politiet, kontrol af bilens funktioner. 
Nå vi slap uden tiltale og snart passerede vi grænsen og fulgte 
nu vejen op til Mozambique før vi drejede skarpt mod vest og 
kørte snart gennem enorme banan plantager til vi mødte 
bjergene og ad en betalingsvej gennem et fantastisk landskab 
fulgte Crocodile river næsten frem til Nelspruit, en moderne 
og rig by, der kunne udkonkurrere enhver Californisk forstad.  
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I White river fandt vi efter et par omveje grusvejen til vort 
nye fire stjernede logis, Kirbys guest house, hvor vi besatte 
værelse 2, overdådigt og stort, med jacusi og hvadbehar.  
Det er varmt, vi er nu i Mpumalanka kun 8 km. fra den nærme-
ste gate til Kruger og slapper af efter en tur i pølen i den 
dejlige have hvor græshopperne er på 12 centimeter og taler 
swahili. 
 
Fire retter mad, og fire meget velsmagende retter. En for-
træffelig suppe, så en anretning med røget laks. Hovedretten 
en perfekt kyllingeret og endelig is med frugter, afsluttet 
med kaffe og cognac og en stor cigar på terrassen.  
 



 
 
Gråvejr og køligt. Efter breakfast kørte vi op i bjergene mod 
vest, gennem nåle sving og store vidder med nåletræer, men 
så kørte vi ind i skydækket og snart blev alt udsyn blokeret af 
dis blot en bremslængde frem. Vi talte om at vende om, da 
dagens tema er udsigter, men håbede på bedring i vejret og 
kørte videre ad panoramaruten til Blyde River og Blyde River 
Canyon.  
Trods det fugtige vejr, der snart blev til silende heldagsregn, 
var vi heldige med korte opklaringer netop som vi kom til de 
mest kendte udsigtspunkter. Pinnaclen, Berlin waterfall, selve 
canyonen, pot hullerne og Mac mac vandfaldene. Undervejs 
spiste vi en baquette med fyld til lunch. Vi så et par aber langs 
vejen, men ellers kun dis og regn og travle vinduesviske-re. 
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300 km senere nåede vi tilbage til jacuzzien og aftenen, og nu 
regner det ikke mere.  
 
Der er et svælg af forskel mellem rig og fattig her i Sydafri-
ka. Overalt forsøger en eller små grupper af sorte at tomle 
sig frem ad de uhyre afstande. Skolebørn må tit spadsere 10 
12 kilometer fra og til skolen. 
I de hvides husholdning er der ofte en tre fire ansat til hus-
gerning af forskellig art. Mændene går klædt i blå kedeldrag-
ter og gummistøvler, alle nikker de og siger sir, nogle med 
samlede håndflader. En hushjælp koster fra 650 til 800 rand 
om måneden, plus mad, der ofte er ris fra en dåse i frig'n 
blandet med kødsovs fra en anden dåse, rørt sammen i porti-
oner og uddelt med en pakke toast. Måltidet indtages ofte 



siddende i grupper på græsset eller på fliser, mændene for 
sig selv og maden spises med fingrene.  
 

 
 
1 rand er lidt over 80 øre og en pakke cigaretter koster 18 
rand. Der er ingen social hjælp at hente, og der er derfor 
mange, der tigger fra de stenrige turister, der gerne betaler 
en hel månedsløn for en køretur i Kruger parken. Ikke så 
sært, at der også er en stigende kriminalitet, især blandt de 
unge, der oplevede apartheit, der - som sagt, stadig eksiste-
rer i hjertet hos mange afrikaans.  
 
Op klokken halv fem. Det er tørt. Vi blev hentet klokken 5 og 
kørte så de 30 km til et sted, hvor vi skiftede bilen med en 
Range Rover. Gaten vi skulle gennem til Kruger parken var 
blokeret pga en computer, der ikke virkede, så vi måtte frem 
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til nærmeste gate en god halv time længere nordpå. Det skulle 
vise sig at blive til vores fordel. 
 

 
Kirby´s Guesthouse  
 
Vi havde Range Roveren for os selv og havde kun kørt en lille 
time før vi så en Leopard. Den rejste sig og løb, og nu så vi en 
til, der spurtede væk og ud i bushen, nej det var en Gepard. 
Så kom en lille gruppe Impalaer frem, de stoppede, vejrede og 
med et, spurtede de til alle sider - og snart så vi et par 
Geparder i fuld fart efter en Impala. De fik isoleret den fra 
flokken. Også de forsvandt i bushen, men snart kom de tilbage 
og flere til, i alt seks Geparder.  
 
Noget senere mødte vi flere biler klumpet sammen på vejen, 
de havde spottet et pack på 6 løver, der dovnede under buske 
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kun 20 meter fra vejen. Længere fremme gemte han løven sig 
i skyggen, og lidt derfra lå endnu et pack på 6 løver.  
 
Det blev en god dag. Vi så mange dyr og vejret var tilpas, ind 
imellem med byger, men senere kom solen frem med varmen. 
Det blev til nogle flodheste, 2 næsehorn, flere elefanter, vil-
de hunde, krokodiller, skildpadder hundreder af Impalaer, 
Gnuer, vortesvin, giraffer, zebraer, 2 skildpadder mange in-
teressante fugle, ørne, gribbe, storke, en hel flok af Marabu 
storke, forskellige abearter, store flagermus hængende i kla-
ser under stråtaget, hvor vi spiste vor medbragte breakfast 
fra Kirby, men ingen myg.  
Og det er jo ikke sådan at dyrene flokkes på nogen slette, nej 
de gemmer sig, så de næsten ikke kan ses i buskadset. Selv 
elefanterne kan være meget vanskelig at få øje på. Ser man 
noget fortæller man det til andre biler, som man møder på de 
i øvrigt meget fine veje. Der er også grusveje, nogle der kræ-
ver 4x4, men gennemgående er forholdene i Kruger som i de 
bedste amerikanske nationalparker.  
Området er stort, som Jylland. 350 km langt og 150 bredt på 
det bredeste stykke. Den lille bid vi så var varieret skov, mest 
bush, klippefyldt med små bjerge, søer og floder, der for de 
fleste var tørret ud. 12 timer var sat af til safarien, men da vi 
havde lejet hele vognen, kortede vi turen af med 2 timer, da vi 
begge var trætte og mætte af oplevelser.  
 
Klokken er 18 og vi nyder en øl på vores terrasse, jeg har net-
op checket min e-mail og sendt en hjem. Aftenen begynder 
som en dansk sensommeraften, lun, fuld af farver og det lave 
sollys, der spiller i trækronerne. 
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Geparder efter jagten på impalaen 
   
Blomsterblade drysser fra træer og buske, plænen mørke-
grøn, bortset fra de lange striber hvor sollyset rammer. 
Afrikansk efterår. 
Fire retter mad hver dag er faktisk for meget. Grøntsags-
suppe, en prima rejecocktail, lammegryde og til desert en kage 
med noget over. 
 
Pakket og klar. En himmel uden skyer, bortset fra dem, der lå 
over vores landlord, igen i nat var kobbertråden til telefon-
nettet blevet klippet over og fjernet. Vi betalte og rullede ud 
på en meget flot panorama vej mod Pretoria. Landskabet er 
som i West USA bjerge, mesaer, strømmende floder og blom-
strende skove, der dog alle er begyndt at tabe kronbladene.  
I Water Fall Borgen stoppede vi for at svale os med et koldt 
glas øl. En stille landsby på vejen. Lone havde kortet turen i 
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dag af med 100 km. hvad jeg selvfølgelig var taknemmelig for, 
men det viste sig at vores næste logis alligevel ligger i Preto-
ria og ikke i Witbank, som Lone havde fundet frem til.  
Efter et par herresving fandt vi Farm Inn, fire stjerner, men 
ingen aircondition og intet kølekab på værelset. Man ringer 
selvfølgelig bare på klokken , så kan man få hvad som helst 
bragt.  
Et stråtægt kompleks af interessante huse der rummer ba-
rer, restauranter, reception, os og et game område med alle 
de dyr vi har set, men nu i indhegnede områder ligesom Knu-
thenborg og Givskud. Vi ønsker ikke at ødelægge vore oplevel-
ser i naturen med den slags cirkus, så kunne vi jo ligeså godt 
have taget et fly til Johannesburg og et par dages ophold på 
Farm Inn og så hjem. De har 40 løver her i bur, leopard og så 
videre.  
Vi fik tildelt værelse 81, parkeret bilen og fandt et par stole 
nær receptionen, hvor man serverede os to glas iskold hvidvin. 
70 rand, hallo. 
Vi spiste i restauranten efter en tur i pølen, Kingklip og en god 
tør hvidvin. Også kaffen og cognacen var ok, men det tog dem 
lang tid at bringe kaffen. 
 
Hele natten hørte vi de dybe brøl fra løverne, der går rundt 
måske 20 meter bag indhegningen fra vores hus. Propellen i 
loftet snurrede, løverne brølede og Lone kunne ikke sove.  
 
Vi vågnede til endnu en flot dag, og efter breakfast tog vi 
alligevel på Game drive på det kun 150.000 ha. store område. 
Lidt a’la Knuthenborg, men en dejlig tur, Os igen alene i en 
Toyota Landcruiser små 2 timer omkring i parken hvor de 40 
Løver holder til, men vi så også en leopard, kuduer og brunbuk 
springbukke, skildpadder og minsandten et par tigre. 
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Udsigten fra vor altan  
 

Da vi var alene med guiden fik vi fordele som andre mistede, 
fx blev vi lukket ind til 3 geparder som vi kunne kæle med, et 
vortesvin ligesådan. Vilde hunde, 2 giraffer, aber og igen en 
række specielle fuglearter. 
 
Vi ringede i går til Vivian i Johannesburg og fik en aftale om 
at mødes med hende og hendes søster Leslie på torsdag. 
Resten af dagen gik med en tur til det nærliggende shopping 
center for at købe tape, cigarer og hæve penge.  
Vi spiste lunch på en af restauranterne hvor dyser forstøvede 
vand for at dæmpe på heden. 
 
Den afrikanske nat, her hvor vi bor, er fuld af lyde. 
Gennemtrængende fugleskrig, dybe suk, løvernes orgastiske 



brølen, det er som de korpulerer hvert 20 ende minut hele 
natten igennem. Leopardens hylen og gepardernes mere 
hjemlige mjaven. I det fjerne blander vejret sig med dump 
torden. Vores ventilator i loftet snurrer for halv kraft, en 
forhindring giver lyd fra sig, junk...junk....junk.  
Vi har spist flamberet lam, og takkede af med espressoen og 
brandy. Den eneste forskel der er på en dobbelt espresso og 
en dobbelt brandy er smagen, prisen er den samme her. 
 

 
 
Vivian og .....hendes niece ankom lidt over 11 og vi satte os i 
haven med lidt at drikke. Det er varmt. Vivian kørte os 
downtown Pretoria, og niecen fortalte om dit og dat. Pretoria 
forekommer flot med sine alleer af Jacarinda træer, på den-
ne årstid uden de lilla blomster, men blomster er her rigelig 
af, alle andre buske og træer blomstrer så Pretoria ligner en 
botanisk have. På en aktiv dairy farm gav Vivian lunch, og 
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hendes søster Leslie dukkede op, så nu blev jeg ene hane i 
hønsegården med fire plukkeklare skrukhøns. Leslie vidste 
meget om Pretoria og hun underholdt os på tilbageturen med 
sin viden om både dit og dat. Vi var godt trætte da vi kom 
tilbage til Farm Inn klokken halv seks, 33 grader i skyggen og 
vi gik lige omkuld og vågnede halv otte, tid til supper, 
flamberet filet, fantastisk lækkert, synd vi ikke var sultne. 
Det lynede i horisonten og den fjerne torden mindede løverne 
om, at de måske alligevel ikke var de stærkeste. 
Vi gik ind til denne vor sidste nat i Afrika med et glas rødvin 
på balkonen. 
 
Løverne holdt op med at lege netop som jeg fik rettet kame-
raet til. Klokken er 7 og vi skal hjem. I horisonten hænger 
tætte lag af tynd morgentåge, der må overgive sig med solens 
voksende styrke. Endnu en flot dag. Vi betalte, pakket og klar, 
tog afsked med le chef, vores game driver og forlod Farm Inn 
ved halv nitiden, masser af tid til lufthavnen. 
 
Vi fandt snart N1 og fulgte den mod Johannesburg. Kort efter 
mødte vi et skilt til den internationale lufthavn, men da vi 
havde en formodning om, at der er to lufthavne, og det ikke 
kunne være den rigtige allerede, kørte vi videre til vi godt ude 
af Johannesburg fik mistanke, drejede fra og befandt os midt 
i Soweto, det mest kriminelle område i Sydafrika.  
 
Efter lidt famlen omkring fandt vi en politistation der gav os 
et par dessiner, men snart måtte vi søge hjælp igen på en 
tankstation, hvor alting var lukket pga fejl på computeren. 
Men en sort viste os vej ad M13 til M12, og efter nogen tid 
begyndte skiltene til lufthavnen at dukke op. 



 
 
Vi fik afleveret bilen 1688 km. og fundet et sted, hvor Lone må ryge. Vi skal 
flyve 20:20 og der er normalt indcheckning 3 timer før, men fordi vi flyver 
SAA kan vi checke ind allerede klokken et.  Det betyder også at vi måske kan 
vælge bedre benplads.  
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