
reise

fått nye venner, og har lagt fortiden bak 
meg. Denne jobben som guide har virkelig 
betydd en ny start for meg, sier han. 

Vi rusler forbi torgbodene som 
bugner av frukt og grønnsaker, fargerike 
perledukker og andre suvenirer, før vi 
kommer fram til rådhustrappa. 

– Det var akkurat her Nelson Mandela 
sto og talte til nasjonen da han kom ut fra 
fengselet i 1990, sier Wiseguy og smiler. 

– Jeg har også tilbrakt tid bak lås og 
slå, og nå er det jeg som står her, på 
nøyaktig samme sted, og snakker til deg. 
Det føles bra, selv om mitt publikum tross 
alt er litt mindre, sier han og ler. 

– Nå vil jeg være et godt forbilde for 
de andre som bor her, særlig for de unge, 
sier han. 

Ønsker flere turister
Men Wiseguy innrømmer at den store 
utfordringen er arbeidsledigheten. Det 
samme mener Afrika Moni, som arran-
gerer omvisninger i townshipen utenfor 
Hout Bay, der han selv bor, en halvtime 
sør for Cape Town.

– Arbeidsledighet er et stort problem. 
Det er så mange flinke folk her som 
ønsker å jobbe, men som ikke får mulig-
heten, sier han. 

Moni møter oss på parkeringsplassen 
utenfor politistasjonen.

– Jeg vil vise at det går an å leve et 
verdig liv her ute i townshipene, sier han 

mens vi rusler mellom bølgeblikkskurene. 
Moni kjenner alle som kommer forbi, 

og introduserer oss for kjentfolk som har 
tid til å slå av en prat. 

– Er du ikke redd for at slike omvis-
ninger kan bli en form for fattigdom  safari, 
at de rike turistene synes det er eksotisk 
med bølgeblikkskur?

– Det må nesten du og de andre turis-
tene svare på, men nei, jeg tror ikke det. 
Kunnskap og forståelse er alltid et gode, 
sier Moni. 

fØl deg bra
Vi blir også invitert inn i stua til noen av 
de vi møter. Til tross for at de er bygd av 
bølgeblikk, har flere av husene fliser på 
gulvet, widescreen-TV-er og laptoper 
med Internett. 

– Du skal ikke ha dårlig samvittighet 
for at du får en omvisning her, og så reiser 
tilbake til et fint hotell. Jo flere turister 
som kommer, og jo mer penger dere 
bruker, jo bedre, sier Moni, og tar oss med 
til den lokale puben. 

Der kan du velge mellom vanlig øl 
eller hjemmebrygg. Sistnevnte har en 
litt uvant syrlig smak, men anbefales på 
det varmeste. Utover kvelden kan du 
spille biljard og diskutere fotball med de 
lokale. 

ingrid W. stolpestad  
og kaare M. bilden

Det er flott at dere 
kommer hit og bruker 
penger. Vi har stor 
kapasitet, og kan 
betjene mange,  
så bare kom.
Grillmester Madikane

reise

grillkulturen samler sør-afrika, forteller 
grillmesteren Madikane.

guiden afrika Moni (med ryggen til) kjenner nesten alle ungene i townshipen utenfor Hout bay ved Cape 
town, og ungene poserer gjerne for fotografen.   
 begge foto:  ingrid W. stolpestad og kaare M. bilden

Som turist bør du ikke la deg skremme 
til å låse deg inne bak høye piggtrådgjerder.

townshipene utenfor Cape town er uformelle bosetninger hvor folk bor i bølgeblikkskur. foto: sCanpix/ap

Reisefakta Cape town:
De fleste prisene er i sørafrikanske rand. 
100 rand = cirka 80 kroner. Der det ikke 
er oppgitt noe annet, er priser på hotell 
oppgitt for en natt i standard dobbeltrom.
Slik kommer du deg dit: Flere store fly-
selskap flyr til Cape Town. South African 
Airways flyr via London og Johannes-
burg. Priser fra 7500 kroner tur/retur.

■■ overnatting: Luksus: Bad i gammeldags 
capetowniansk luksus på Mount Nelson Hotel. Dobbeltrom fra 3.500 rand (www.
mountnelson.co.za). Middels: På Grand Daddy Hotel på Long Street kan du velge 
å bo i individuelt designede campingvogner som er plassert på taket av hotel-
let. Dobbeltrom fra 975 til 1500 rand (www.granddaddy.co.za). Billig: Long Street 
Backpacker, sentralt og bra. Dobbeltrom fra 250 rand (www.longstreetbackpackers.
co.za). 

■■ slakterbutikken og grillrestauranten Mzoli‘s: Hvor: Gugulethu, Cape Town. Hvor-
dan komme seg dit: Med taxi eller egen bil. Fra Cape Town sentrum tar du N2 østover. 
Etter 15 kilometer tar du til høyre på M10, deretter til venstre på M18. Mzoli‘s ligger 
til venstre etter 1,5 kilometer. Pris: 40–50 rand, avhengig av hvor mye mat du ønsker

■■ info om turer: Wiseguy‘s Streetwise tours: Kontakt Ghalied på +27 (0) 82 469 8568 
Pris: 50 rand (minimum to personer/100 rand per tur) ImiZamo Yethu Township Tours 
i Hout Bay:  Kontakt Afrika Moni på +27 (0) 83 719 4870 Pris: 75 rand 

■■ andre turer til townships i Cape town: Yiphile iKhayelitsha Ultimate Township Tours: 
+27 (0) 21 387 7312, khayelitshay@ultimatecapetown.co.za  Pris: 350–400 rand
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