
hOPPSAN, SKA vI åKA på den där färjan? tänker jag när jag 
ser tvåbilsfärjan med en utombordare i aktern komma glidande 
över floden. Vi är på dagsutflykt vid Kei Mouth, några mil nord-
ost om East London. 

Bara några timmars bilresa från Port Elisabeth, som är en av 
värdstäderna under herrfotbolls-VM 2010, ligger kuststaden 
East London. Här finns kilo-
meterlånga sandstränder och 
ett behagligt klimat som på-
minner om det vid Medelha-
vet. Sydväst om stan kallas 
kusten för Sunshine Coast. I 
nordost kallas den The Wild 
Coast. Havet ligger öppet ända 
från Antarktis och vågor och 
vind svallar in över stränderna. 
Ett paradis för surfare och fis-
kare.

MEN DEN SOM besöker East 
London kan också njuta av fina 
dagsutflykter. Som den till Kei 
Mouth. Ta färjan över vattnet 
(den är säkrare än den ser ut!) 
och du kommer in i forna hem-
landet Transkeis vackert böl-
jande landskap. Två hotell vid 
havet erbjuder lunch för dags-
besökare. Fortsätt sedan mot 
Butterworth, en liten myllran-
de stad med massor av gatu-
försäljning. Här kan du antin-
gen återvända till East Lon-
don, då blir resan ungefär tjugo 
mil, eller du kan köra tio mil 
mot Mhtatha och besöka Nel-
son Mandela Museum. Där 
har man bland annat samlat de 
presenter Nelson Mandela fått 
från hela världen. Väl värt ett 
besök!

– När ska vi sova över här? 
frågar mina döttrar när vi är 

på utflykt till det lilla samhället Cata, cirka femton mil inåt 
landet från East London. Vi har precis vandrat en två timmar 
lång vandringsled och fått information både om tvångsförflytt-
ningarna som skedde under apartheid när regimen föste ihop 
folk i de forna hemländerna, och om läkeörter och inhemska 
växter som vi stött på under vägen. 

Vi avslutar turen med att 
besöka några nybyggda stugor 
som ligger så vackert högt upp 
på berget i byn. Här kan natt-
gäster själva grilla vid grill-
platsen, eller beställa hemla-
gad traditionell mat som bön-
gryta och kyckling.

— TITTA NOShöRNINgAR! 
utropar vi i kör. Två noshör-
ningar kliver i sakta mak upp 
ur vattnet och skakar av sig le-
ran. Så ställer de sig stilla i 
profil mot oss. Den ena stor 
och ståtlig med ett långt, långt 
horn, den andra lite mindre. 

Vi möter dem när vi kör 
omkring i Mpongo Park, en av 
de många privata gårdar som 
håller vilda djur, bara några 
mil från East London. Här kan 
man se lejon, noshörning, flod-
häst, elefant, giraff, antilop, 
zebra och många andra vilda 
djur. Antingen med egen bil el-
ler på guidad tur. Här finns 
också en liten så kallad touch-
farm där de små barnen kan 
klappa kaniner, getter och kal-
var och titta på sköldpaddor, 
änder och en liten apa. 

MARI DAhL ADOLFSSON

Mer om att turista runt East London 
och i övriga östrakapprovinsen 
hittar du på http://venture.dis-
patch.co.za. Välkommen!

Östra Kapprovinsen väl 
   värt ett besök
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