
|Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5      |
|Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök                                     |
|http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/. Verket har publicerats i                 |
|www.globalarkivet.se.                                                                          |

Nu kan du vintersporta i Afrika

Under vintermånaderna maj till augusti kan man åka skidor i Sydafrika. I
Drakensbergens backar tränar jetsetet inför skidsemestern i Alperna och lokala
ungdomar utbildas till skidinstruktörer.
Kanske kan skidintresserade turister bli lyftet för ett fattigt område med hög arbetslöshet.

Att ta sig till Sydafrikas enda skidanläggning är ett företag i sig. Vägen är förödande smal och
ringlar sig upp till 3 000 meters höjd över havet. På vänster sida ligger bergväggen och på höger
ett stup som störtar rakt ner i dalgångarna. Det är vackert, men knappast någon vågar njuta av
utsikten. Passagerarna i fyrhjulsdriften stirrar envetet in i berget medan chauffören berättar den
ena historien efter den andra om hur jeepar voltat i ishalkan och hur han själv blivit fast i plötsliga
snöstormar.
Då hjälper det inte så mycket att skidanläggningens ägare låtit sätta upp skyltar med
uppmuntrande budskap som till exempel "Nu är det värsta snart över!". Men fram kommer de
allra flesta till slut och påpassligt nog serveras stärkande sherry redan i receptionen. Sedan är det
dags att hyra utrustning.
- Välkommen till Tiffindell! Vi hyr ut skidor, pjäxor, stavar och snowboards. Vi tillhandahåller
instruktörer och ja, vi utför också mun-mot-munmetoden, rabblar mannen bakom disken.
Många besökare har aldrig stått på skidor förut. De flesta tillhör Sydafrikas jetset och ska åka på
en av de populära skidresorna till Alperna. Tiffindell är bara första stoppet.
- Att behandla frakturer i Alperna är fruktansvärt dyrt, kommenterar Maarten Den Heyer, som är
chef för anläggningen.
Skidskolan i Tiffindell har också sin beskärda del av olyckor. Benbrott tas hand om av läkaren
Christina de Villiers i den lilla byn Barkely East - och enligt henne finns det ingen vårdcentral i
landet som förbrukar så mycket gips.

Skolar framtidens instruktörer
Tiffindell ligger i Östra kapprovinsen på gränsen mot Lesotho. Den höga höjden i
kombination med den låga luftfuktigheten gör att snö garanteras ombination med den
låga luftfuktigheten gör att snö garanteras under åtminstone hundra dagar från maj till
augusti. Innan Tiffindell öppnade för elva år sedan hade fem skidanläggningar hunnit gå i
konkurs, men nu verkar det som vintersporten äntligen har hittat till Afrika. Tiffindell har
idag 140 anställda, det är fler än vad man har i den närmsta tätorten Rhodes.
- Inom kort kommer vi att börja bygga ut. Det ska bli några nya pister och totalt ska vi
kunna ta emot 4 000 skidåkare om dagen, förklarar Den Heyer.
Hotellet har redan 1 500 sängar och maten levereras från hela landet - de sista 20 km
med traktor! Därmed har Tiffindell lyckats placera sig på Östra Kaps snabbt
expanderande turistkarta.
Turismen är också en näring som man sätter stora förhoppningar på i provinsen som dras med en
rekordhög arbetslöshet. Som Maarten Den Heyer ser det är det avgörande att kunna använda sig
av den lokala arbetspoolen. Att anställa skidlärare från Europa har nämligen visat sig vara en
omständlig affär.
Därför bekostar Tiffindell skidskola för ett sextiotal barn från Barkley East och Rhodes. Syftet är



att lära upp en ny generation skidinstruktörer men två elever, Beauty Mdlumana och Bulali
Rozane, har visat sådan talang att ägarna hoppas att de en dag ska kunna representera Tiffindell
bland den internationella eliten.
Bilden av de svarta barnen i skidbacken skulle nästan kunna kvalificera sig som en symbol för
Regnbågsnationen, om det nu inte vore för att Den Heyers motiv är så ohyggligt själviska:
lokalanställda krånglar inte och får nöja sig med modesta löner.
När han delar in skidskolebarnen i tre grupper tvekar han inte heller: de svarta ditåt, de vita hitåt
och de tre sjuåriga knattarna för sig. Fast ungarna i Ski Pups verkar inte bry sig om den förlegade
segregationen. De kastar sig orädda nerför pisten medan turisterna tar igen sig på After Ski i vad
som för övrigt är Sydafrikas högst belägna pub.
Läs mer på < länk www.snow.co.za> och www.wartrail.co.za
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