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Sydafrika
Mötet mellan de många kontrasterna och de fantastiska
människorna blev början på ett femton år långt kärleksförhållande till Sydafrika. Följ med entreprenören Bosse
Nilsson, som står med ena benet i den nordvästskånska
myllan och med det andra på den sydafrikanska savannen,
till landet som har allt.
Av Thomas Madsen
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SYDAFRIKA

– vi blev helt tagna av alla
kontrasterna. Mellan rik och
fattig, mellan lyx och vardag
och naturligtvis av både
naturen och människorna.
Man blir väldigt berörd av
allas energi, positivitet och
gästvänlighet.
– Sydafrika är också ett
av världens bästa mat och
vinländer, där du får väldigt
mycket för pengarna, både
när det gäller kvalité och
service. Dessutom har lan
det verkligen fått allting när
det gäller just naturen, med
vackra kustlinjer, de vilda
djuren, hav, berg och savan
ner. Sydafrika överträffade
verkligen alla våra förvänt
ningar när vi kom ned första
gången, precis det som jag
hört så många andra säga
när de kommer till Sydafrika
för första gången, berättar
Bosse.
Allt det här resulterade i
att Bosse och hans familj
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kände att de ville ge någon
ting tillbaka. Att de inte ville
åka dit enbart som turister.
Så andra året engagerade de
sig i Star for Life och satte
så småningom också upp sin
egen organisation, The
Cinnamon Bun Project,
ett projekt som för övrigt
engagerar runt 300 företa
gare och privatpersoner runt
Ängelholm och Bjäre. Dess
utom är de engagerade i
prinsessan Sofias Project
Playground. Något förenklat
kan man säga att samtliga

projekt syftar till att ge barn
och ungdomar i Sydafrika
en bättre start och chans i
livet genom utbildning och
andra hjälpinsatser.
– Sedan blev jag nyfiken
på varför det är så få små
och medelstora företag från
Sverige som finns represen
terade i Afrika och speciellt i
Sydafrika. Så jag startade ett
sydafrikanskt bolag som ska
hjälpa dem att etablera sig
främst i Sydafrika.
– Och i fjol köpte vi vårt
eget lilla ställe, som lämpligt
nog heter Eden, och ligger i
Swartland, ett område som
snabbt växer i popularitet.
Vår plan är att göra det till

någon form av aktivitets
ställe för skandinaver. Hit
man kan komma, bo tryggt
och säkert, ta del av cykling,
vandring, vingårdar och den
allt mer växande aktivitets
turismen.
Så vad väntar då första
gångsbesökaren som kom
mer till Sydafrika? Det är ju
ett land som är nästan tre
gånger så stort som Sverige.
– Alla hamnar och ska
hamna i Kapstaden. Det är
en västerländsk stad längst
ned i Afrika. Så för en be
sökare är det ordning och
reda, allting fungerar, engel
ska fungerar utmärkt över
allt, och Kapstaden har

många gånger blivit ut
nämnd till en av världens
bästa städer
– Det är en stad som helt
enkelt passar turister och
den ligger väldigt strategiskt
om du sedan till exempel vill
ta dig till Godahoppsudden,
in i vinområdena Stellen
bosch och Franschhoek, be
söka Waterfront vid hamnen
med massor av shopping
och restauranger, eller det
berömda Taffelberget.
– När det gäller maten
finns det allt ifrån hål i väg
gen till fine dining, och du
får som sagt både en bra
service och en bra måltid
till en rimlig peng. Jag har

aldrig någonsin blivit besvi
ken på något av mina res
taurangbesök under mina
femton år här. Och så såklart
Robben Island. Att stå i
Nelson Mandelas cell läm
nar ingen oberörd. Jag vill
också slå ett slag för ett
townshipbesök, där man
kan gå guidade turer och få
en inblick i hur människor
na lever här. Allt det här kan
du hinna med på en vecka.
– Två andra rekommen
dationer är Krügerparken
samt den berömda Garden
Route längs Sydafrikas syd
kust, kantad med stränder
och olika äventyrsupplevel
ser. Det brukar vara de tre

stora punkterna på ett be
sök, och vill man hinna med
allt så tror jag man måste ha
minst tio dagar, gärna 14,
säger Bosse.
– Har man sedan varit där
en eller två gånger så börjar
folk söka efter lite andra
upplevelser. Då brukar man
leta sig upp längs västkus
ten, upp mot Namibia, utan
för de vanliga turiststråken,
och in i området som heter
Swartland, som vi då har
fastnat för. Det är lite mer
avslappnat med mycket
farmers och inte så super
exploaterat som Stellen
bosch och Franshhoeck, som
har fantastiska ställen, men

där det mesta är det färdig
förpackat. Här får man mer
leta sig in på egen hand och
allting är mycket mer små
skaligt, i allt från till exem
pel odlingar till krogar. Det
är dessutom något av ett
golfmecka. Området påmin
ner faktiskt mycket om
landskapet kring Ängelholm
och Båstad, kanske är det
därför vi gillar det så mycket.
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Bosses sydafrikatips
RIEBEEK KASTEEL

Riebeekdalen sägs vara en
av de bäst bevarande hem
ligheterna i Sydafrika och
ett väldigt populärt besöks
mål för Kapstadenbor. Rie
beek Kasteel är centrerad
kring torget, med vackra
husbyggnader vid foten av
Kasteelberg och enorma
landskap. En säkert och
trygg plats där man rör sig
fritt. Riebeek Kasteel och
dess systerstad, Riebeek
West, är två av de äldsta
städerna/samhällen i Syd
afrika, och ligger 80 kilome
ter nordost om Kapstaden
Kreativa vinproducenter i
området är samlade under
en sida, bland annat Mouli
neux & Leeu, Andrea Mulli
uneux är en av världens
främsta vinmakare.
swartlandindependent.co.za
BOENDE I SWARTLAND

Det finns ett rikt utbud av
boende för alla budgetar,
promenadavstånd till

Eden Studios, vårt eget
drömprojekt och ett litet
paradis. Fyra nya en-suite
rum placerade i en helt unik
2,5 hektar trädgård, fågel
kvitter, prunkande grönska
och med gångavstånd till
centrum i Riebeek Kasteel.
eden-riebeek-kasteel.se

Smuts Museum, i en by
stor som Båstad har två av
Sydafrikas tidigare premiärministrar vuxit upp, värt ett
eget museum. Ett stycke
Europeisk-Sydafrikansk
historia.

och personlig service – Sofia
Loren inspirerad
mamacucina.co.za

Shiraz Estate ett B&B mitt
i vinfälten med bästa servi
cen, drivs av våra vänner
Christine och Torbjörn från
Arendal i Norge.
shirazestateguesthouse.co.za

Beans About Coffee,
maler sina egna kaffebland
ningar, kaffestället nummer
ett med goda luncher vid
torget.
beansaboutcoffee.co.za

Royal Hotel, klassiskt bo
ende i ett av Sydafrikas älds
ta hotell i kolonialstil. En gin
tonic på verandan är i bästa
Mitt Afrika-stil.
royalinriebeek.com/home

The Alchemist Afterwork
fredagar får inte missas,
träffa lokala personligheter,
får en Braii upplevelse och
prova lokala viner för en
billig peng
facebook.com/hemistriebeeek

Matupplevelser i Sydafrika
och i synnerhet i denna
region gör ingen besviken,
lokala råvaror direkt på
tallriken.
Mama Cucina En upp
märksammad italiensk
restaurang i Sydafrika med
fantastiska pizzor, cool miljö

skaldjursrestauranger och
friska vindar
Paternoster, en idyllisk
fiskeby med skaldjur att
frossa i.
Langebaan, en lagun
perfekt för rekreation.
Yzerfontein, fiskeby som
utvecklats till ett samhälle
fullt av exklusiva hus.

UPPLEVELSER

Vineyard Views ett exklu
sivt all inklucive boende
med utsikt över vinfält och
Kasteelberg
goodliving82.wixsite.com/
vineyardviews

FIK OCH RESTAURANGER
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Pictorex, en lokal fotograf
som tar mäktiga bilder från
regionen, fågelbilderna är
världsklass.

Riebeek Kasteel med en
välkomnande och mysig
atmosfär.

VIN & OLIVUPPLEVELSER

Swartlandområdet är ett av
de bästa vinområden i Syd
afrika, några av världens
bästa vinproducenter finns
här. Många likheter med vår
egen region vad gäller tidig
odling av primörer grönsa
ker, frukt och inte minst

olivproduktion, som är bäst i
landet.
Vondeling Wines grunda
des 1704 av göteborgaren
Olaff Bergh, drivs nu av
Julian Johnsen med norska
rötter på ett hållbart sätt
både vad gäller organisk
produktion samt på ett soci
alt ansvarsfull sätt med an
ställda och sin omgivning.
Vinerna finns numera i
Sverige.
vondelingwines.co.za
Klovenburg är internatio
nellt känd för sina olivod
lingar. Testa alla varianter av
oliver och olivolja, finns som
tvål, kroppsprodukter, chut
nie, tapenad, etc.
kloovenburg.com
The Wine Kollective ett
paradis för vinälskaren.
En minst sagt färgstark vin
fanatiker erbjuder dig vin
provningar samt tillgång

till regionens alla viner i en
butik, här finns viner du inte
trodde fanns för rimliga
pengar.
thewinekollective.co.za

Området inbjuder till aktivi
teter såsom cykling, vand
ring, bergsturer, vinprov
ningar, kulturella aktiviteter
samt mat och vinupplevelser
i en vacker omgivning. Det
är enkelt att köra bil.

KONST OCH KULTUR

Riebeek Kasteel är ett konst
närseldorado, besökare från
Kapstaden kommer varje
helg just därför. Öppet, gäst
vänligt och kreativt. Bevaka
lokala arrangemang
Solo Studios, det ledande
galleriet, de har koll. Starta
din kulturupplevelse där,
mitt i byn.
solostudios.co.za

Kasteelberg 764 meter
över havet, perfekt för cykel
och vandring
West Cost National Park,
strövområde med stora upp
levelser och fossilpark där
du kan resa tillbaka 5 miljo
ner år i tiden.
KUSTNÄRA

Cirka 45 minuter med bil till
västkusten finns oändliga
kustlinjer, surfmöjligheter,

GOLF RUNT KAPSTADEN

Inom en och en halv timmes
körning från Kapstaden
finns ett stort utbud av golf
banor. Här är en topp fem
lista.
Arabella Läget vid Botrivi
erlagunen ger magiska vack
ra golfhål, framför allt de
nere vid vattnet. Precis intill
banan ligger ett lyxhotell
som sätter extra guldglans
på hela resorten.

vingård och hotell innanför
grindarna. Hålen går längs
med vinrankorna och
många hål är rena vykorten
där gräs, buskar och
blommor står i givakt.
Clovelly En undangömd
pärla en bit ner på Capehalvön vilket gör den till en
bra kombo med ett besök på
Godahoppsudden. Genuin
medlemsbana med familjär
känsla.
MISSA INTE …

Pearl Valley En klassbana
med Jack Nicklaus som
designer där ett flertal stor
tävlingar gått. Omväxlande
golfhål som ställer utma
nande krav på besökaren.

Ashia Cheetha Experience i Paarl, värt ett be
sök, de tar hand om skadade
Cheeta och återplanterar
dem i sin naturliga miljö.
Klappa, se och upplev ett
rovdjur på deras villkor.
Ni kommer att bli berörda.
ashia.co.za

Erinvale Bedårande vacker
golfbana mitt i Stellenbosch
vindistrikt. Framför allt de
sista 9 hålen som ger härliga
vyer över området. En av
många Gary Player-banor i
Sydafrika.

Att följa den lokala turistin
formationen som innehåller
ett stort utbud med många
festivaler, utställningar,
öppet hus och lokala
aktiviteter.
riebeekvalley.info

Steenberg Välskött
18-hålsbana med egen
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