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I løbet af ti mættede dage har vi fået et fantastisk
indblik i, hvad Sydafrika har at byde på,
og opholdet skabte en stor appetit efter at se
og opleve mere i dette fantastiske land. Jagt,
fotosafari, luksuslodges og meget mere for den
kræsne jæger og ikke mindst livsnyder.

er mere end dobbelt så stort som
Frankrig og har kun ca. 48 millioner indbyggere, hvilket
betyder, at der er rigeligt med plads. Naturen er storslået, og
klimaet enestående – fra den subtropiske Limpopoprovins
i nord til middelhavsklimaet ved Kap det Gode Håb i syd.
Dertil kommer et særdeles godt køkken og selvfølgelig de
storslåede vine. Sidst, men ikke mindst er det en uovertruffen jagtdestination. Med mere end 35 jagtbare pattedyrarter
og en virkelig effektiv vildtforvaltning er det et land, mange
danske jægere kommer til igen og igen. Faktisk udgør danske jægere i dag den næststørste kundegruppe – kun overgået af USA.

Man skal se sig godt for, inden man booker safari
Man hører til tider, at al jagt foregår inden for hegn i Sydafrika, men det er ikke helt korrekt, for selvom hovedparten af såvel private jagtområder som nationalparker er inden for hegn, så er der oftest tale om så store områder, at

det ikke har nogen reel betydning for kvaliteten af jagtudøvelsen, men der er skam også muligheder for at komme ud
på helt fri jagtbane. Blandt flere interessante arrangementer er drivjagter på springbukke i Karooørkenen. Hvert år
arrangeres der tre-fire grupperejser, hvor denne jagtform
kombineres med såvel fuglejagt som trofæjagt. Som i så
mange af livets forhold er det vigtigt på forhånd at indhente
referencer inden et besøg i Sydafrika, så man kan sikre sig,
at jagtsafarien lever op til ens personlige ønsker og krav, for
der er mange brodne kar. Især er det vigtigt at få garanteret en hurtig levering af trofæerne og konservatorarbejde af
god kvalitet. Som Holger Jensen fra Jensen Safaris udtrykker det, så er ”jagten ikke afsluttet, før trofæerne hænger
hjemme på væggen”. Jensen Safaris har gennem 32 jagtsæsoner oparbejdet et fantastisk netværk i Sydafrika, og de
kan tilbyde en stor variation af vildtarter og biotoper – dog
altid med etikken og æstetikken for øje, så den gode Holger
ved, hvad han taler om.

Ægte afrikansk landskab i Sabi
Sands ved Singita Lodge.
Ikke langt derfra, ved Idube
Lodge, fik vi lejlighed til at
se denne løvinde liggende og
gasse sig på en lille høj i
morgensolen.
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Der er simpelt hen ingen øvre grænse for, hvor luksuøst man kan bo, når man er på safari. Her ovenfor ses ”lobbyen” i Singita Lodge og nedenfor henholdsvis
Timamoon Lodge og Jensen Guest House. Det er stort set kun pengepungen der sætter begrænsninger, og efter det første besøg bliver appetitten kun større.

Meget varieret jagt
Vi fik fornøjelsen af både at prøve jagt på de åbne græssletter på Highveld og pyrschjagt i Bushvelden i nærheden af Pilanesberg National
Park samt en spændende dag med blandet fuglejagt i Free State. Der
blev nedlagt blisbuk, springbuk, nilgås, duer, ænder og perlehøns, og
ikke mindst jagten på frankoliner var en stor fornøjelse. De sidste par
dage forsøgte vi at finde en helt speciel, rekordstor kudutyr, ’The Gray
Ghost of the Bush’, men den snu kudutyr var sin arts øgenavn værdig. Vi
så den kun et kort øjeblik uden mulighed for at afgive skud. Dog agter
undertegnede ikke at lade den falde for en anden mands kugle, så det må
blive til et genbesøg i Sydafrika inden for en overskuelig fremtid.

Fotosafari i Sabi Sands
Jensen Safaris har en stor del af Danmarks absolutte økonomiske elite i
deres kundebase, der i øvrigt også tæller arabiske sheiker og prinser, så
de ved om nogen, hvad luksussafari handler om. Jensen Safaris havde
udvalgt nogle fantastiske (alle femstjernede) lodges til os, beliggende i
Sabi Sands Private Game Reserve, som grænser op til Kruger National
Park i den østlige del af landet.
Sabi Sands er et ca. 65.000 hektar stort privat område uden hegn ind
mod Kruger National Park, hvilket bevirker, at dyrene frit kan bevæge
sig mellem parken og det private reservat. Dette giver en naturlig udveksling af dyr, og området er således alt andet end en dyrepark. Lodges
i dette område adskiller sig væsentligt fra mange af de etablissementer,
som markedsføres i Danmark, da man har dyrelivet lige uden for døren
og kan opleve dem på vaskeægte offroadsafarier, som ikke er tilladt i
selve Krugerparken.
Der er en stribe fire- og femstjernede luksuslodges i Sabi Sands, og de
er kun afskærmet fra de vilde dyr med et ’elefanthegn’, som skal forhindre, at elefanter og storvildt jævner en lodge med jorden. Men hegnet
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forhindrer f.eks. ikke rovdyr som løver og leoparder at komme
ind på lodgens område. Safariturene i Sabi Sands foregår i specialbyggede Land rovers med en ’tracker’ siddende ude foran
kofangeren og en ’ranger’, som har en skarpladt riffel ved
sin side. Bilerne er ikke overdækkede på nogen måder, men
så længe man bliver i køretøjerne, kan man uden at løbe nogen nævneværdig risiko komme ganske tæt på dyrelivet og få
nogle helt sublime oplevelser med rovdyr og storvildt på kort
afstand. i løbet af en aftentur og en morgentur så vi samtlige
Big five (elefant, næsehorn, bøffel, løve og leopard), og leopard
fik vi endda set to gange.

2.500 kroner pr. person i dobbeltværelse. idube ligger i et særdeles vildtrigt område, hvilket betyder, at det kun yderst sjældent forekommer, at en besøgende gæst ikke får set Big five i
løbet af et par dages ophold.
det er dog ikke ualmindeligt, at gæsterne ser leoparder og
løver fra deres bungalows i campen. Efter mørkets frembrud
må man derfor heller ikke gå alene til fods mellem de enkelte
lodges og hovedhuset uden en guide. Guiden er kun bevæbnet
med en lommelygte – dog skulle de efter sigende vide, hvorledes man begår sig, hvis der dukker et rovdyr op i mørket!

Sundowner til løvers brølen
Femstjernede Singita-lodges
Singita er på alle måder det ultimative inden for safarilodges,
og med to femstjernede lodges i Sabi Sands og en privat koncession i selve krugerparken har man mulighed for at vælge enten
den klassiske koloniale jagtlodgestil i form af Singita Ebony
Lodge eller den mere moderne og organiske Singita Boulders
Lodge. den sidstnævnte er vores favorit, og den er desværre
som oftest også fuldt optaget. priserne er ens for de to lodges
og starter ved ca. 7.000 kroner pr. person i dobbeltværelse pr.
døgn, hvilket dog inkluderer samtlige måltider med udsøgte
vine og alle safariaktiviteter under opholdet.

En aften var vi steget ud af bilen for at få den obligatoriske
’sundowner’-drink og hørte et par løvinder brøle i det fjerne.
det var en smuk oplevelse og føltes meget ægte og tilpas eksotisk til at G&t’en skulle smage ekstra godt. Netop som vi havde
drukket et par mundfulde, kom svaret fra en hanløve – blot 80
meter bag os i græsset, og det er helt uden skam, at undertegnede erkender, at den første følelse, der kom, var vaskeægte
frygt. Bordet blev dog klappet sammen i et forbavsende behersket tempo, hvorefter vi kørte op for at se nærmere på den
mankeløve – på kun syv-otte meters afstand fik vi rig lejlighed
til at høre dens kald til løvinderne, hvilket selvfølgelig var en
helt uforglemmelig oplevelse.

En af vores jagtoplevelser – Rough shooting i Free State
Vi var tre skytter (Peter Weiss Tønder, Søren Møller Andersen og
undertegnede) samt Holgers to labradorer, der gik langs med en
ﬂodbred på jagt efter duer, perlehøns og frankoliner. Dagen var
desværre blevet indledt med overdådige regnskyl, men det blev
heldigvis tørvejr lige efter vores ankomst til jagtreviret, og resten
af dagen blev en kontrastfyldt blanding af sol og hurtigtﬂyvende
tunge skyer, dog uden yderligere regn.

Idube Lodge – midt i et leopardrevir
Vi overnattede på idube Lodge, og selvom den ’kun’ har fire
stjerner, er der stadig tale om luksus, men til et mere overkommeligt prisniveau end Singita. Overnatningerne koster fra

Timamoon Lodge – et forførende retreat
Er man på bryllups- eller elskovsrejse, kan et par nætter i timamoon Lodge virkelig anbefales. timamoons slogan, ”the

”Så længe man bliver i køretøjerne, kan man uden at løbe nogen
nævneværdig risiko komme ganske tæt på dyrelivet …”

Sydafrika byder på alle former for
safarioplevelser. Det er stort set kun
pengepungen, der sætter en begrænsning,
og efter det første besøg bliver
appetitten kun større.

Duerne kom med høj fart hen over os og satte vores skydefærdigheder på en alvorlig prøve. Der var ikke tale om duetræk, men duer,
der kom enkeltvis og fra alle retninger. Det var dog fortrinsvis perlehønsene og frankolinerne, vi ville skyde, men variationen gjorde
jagten særdeles udfordrende. Da mit blik ofte var løftet mod himlen
for at ﬁnde duerne i tide, nåede jeg ikke at skyde mod to smukke
bleggyldne harer med sortkantede ører, der sprang op ved mine
fødder. Selvom jeg efterfølgende holdt blikket lavt, klar til at bringe
den næste til kødgryden, så jeg desværre ikke ﬂere.
Vi kunne ﬂere gange se perlehønsene ﬂyve op 200-300 meter foran
os, og det var frustrerende, at vi skulle tirres på denne måde. Terrænet var dog stadig for åbent til, at fuglene ville vælge at trykke.
Efterhånden som vi kom ind i et tættere tornekrat, hvor ﬂoden slog
en bugt, valgte fuglene endelig at trykke, hvilket resulterede i ﬂere
ﬂotte opﬂøj med 10-15 fugle i hver. Man skulle dog være rigtig hurtig på aftrækkeren, da perlehønsene hastigt søgte tilbage mod jorden og løb ind i det til tider uigennemtrængelige krat.
Efter ca. tre timer blev der serveret en nydelig frokost i felten, bestående af skinke, roastbeef, røget springbukﬁlet samt røget gåsebryst
med diverse grønt og selvfølgelig ledsaget af et dejligt glas hvidvin.
Frankolinerne så vi desværre ikke meget til under rough shootingen, men i løbet af eftermiddagen ﬁk vi lejlighed til at skyde en
håndfuld, og det blev da også til en enkel doublé. I løbet af dagen
blev der skudt ﬂere forskellige duearter, perlehøns, frankoliner og
ænder, og ved solnedgang sad vi klar til gåsetrækket. En dejlig jagtdag i godt selskab.
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most seductive lodge on the planet”, taler for sig selv. inde
i skoven, for enden af en flere kilometer lang jordvej, ligger
dette mageløse ’retreat’ opført i en særdeles begavet blanding
af østerlandske og nordafrikanske stilarter. Ved første øjekast
virker det hele noget broget, men når man kommer ud til sin
helt private lodge, er man overhovedet ikke i tvivl om, at deres
slogan lever op til forventningerne.
timamoons køkken er eksperimenterende og avantgardistisk, og hver eneste ret var så sandelig også en kulinarisk
overraskelse i sig selv og naturligvis, som alle steder på vores
rundrejse, serveret med udsøgte sydafrikanske vine. kort og
godt et fantastisk sted at hvile ud oven på nogle dage i bushen
og definitivt på ’to do again’-listen.

32 års erfaring
da vi først fik idéen om at tage på safari i Sydafrika, pegede alle
tilspurgte på Holger Jensen, indehaver af Jensen Safaris. der
er efterhånden mange om buddet på den destination, men der
er ingen med den ’hands-on’-erfaring, som Holger Jensen har
efter at have levet i Sydafrika i 32 år.
Holger Jensen er på flere måder en meget bemærkelses- og
beundringsværdig person. Han startede firmaet i Sydafrika
i 1980 kun 26 år gammel. Efter en karriere som herregårdsskytte på Wedellsborg Gods ønskede han nye udfordringer
og at genopleve det frie liv i afrika, som han som ung mand
havde stiftet bekendtskab med under et års arbejdsophold i
rhodesia. det blev til Jensen Safaris – et personligt eventyr,
som nok blev mere omfattende end oprindeligt planlagt. det
startede som nævnt med jagtrejser, men efterhånden begyndte
fotosafarier, golfrejser, bryllupsrejser og især de populære kør
selv-ferier at fylde mere og mere. i dag står Holger Jensens
højre hånd, Benny Bjerg, for jagtdelen, som nu også omfatter
jagt i Uganda samt jagt på andre kontinenter. det er dog fortsat
jagten i Sydafrika, som udgør selve kerneforretningen, og det
er her, Holgers samt Bennys netværk er helt uovertruffet.

Holger Jensen etablerede for 15 år siden Jensen Safaris
Guesthouse, som ligger i en forstad til hovedstaden pretoria
– opført i den charmerende kap-hollandske byggestil. der er
plads til 43 gæster, og med indehaverens danske rødder er
mange af gæsterne naturligvis fra Skandinavien. Som følge af
Holger Jensens personlige interesse for klassisk musik og opera
overnatter her størstedelen af de internationale dirigenter og
solister, der gæsteoptræder på bl.a. statsteatret i pretoria, og
huset har i tidens løb også været vært for såvel den kgl. Ballet,
diverse sangkor og dGi’s Elitehold fra danmark samt en stribe
ledende skikkelser fra det danske erhvervsliv.

Standsmæssig transport med Rolls-Royce
Holger Jensen fik i midten af firserne fingrene i et par klassiske
rolls-royce-biler, Silver Cloud i og iii, som benyttes ved særlige
lejligheder, som f.eks. når Luxury aficionados skulle fragtes til
rovos rails private banegård i pretoria. Men feinschmeckeriet
er ærligt og jordnært. Under Luxury aficionados’ ophold i pretoria var vi på besøg hos den lokale tyske slagter for at afhente
180 røgede gåsebryster, som stammede fra årets første drivjagt
i karooørkenen. Uden for højsæsonen er det ofte Holger Jensen
selv, som står i køkkenet, og menuen består så godt som hver
eneste aften af vildt fra firmaets egne jagtsafarier eller nogle af
de lækre kulinariske specialiteter, som Sydafrika med sit varierede klima kan byde på.
det, som udmærker Jensen Safaris, er nok det faktum, at
ledelsen kender Sydafrika som deres egen baglomme, og det,
som kendetegner Holger Jensen, er, ud over hans særdeles
skarpe sind, at han er meget vidende og dannet. Han taler
dansk, engelsk, afrikaans og tysk, og dertil er den gode herre
uhyggelig ærlig, men selvom sandheden for nogle kan være
svær at acceptere, serveres den oftest med et glimt i øjet, og
Holger slipper derfor let og elegant af sted med det uden at
støde gæsterne. –––
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Mikrokombi DOM1195GX
Pyrolyseovn DOP1170GX
Emfang DHD1129G
Opvaskemaskine DVH1180GJ

COLLECTION
NY EKSKLUSIV KOLLEKTION
FRA DE DIETRICH
Ved at kombinere styrken i metal og renheden i glas, er der skabt en helt ny udstråling
med det elegante navn - GREY PEARL Al den know-how og efterspørgsel efter perfektion, der driver mærket De Dietrich, er
udtrykt i den nye Premium Collection, hvor ovnen som “chefen” i det levende rum Køkkenet - afslører sin ekspertise.
Nye intuitive betjeningspaneler giver adgang til den bedste tilberedning
Tilberednings programmer ved lav temperatur eller ICS (Intelligent Cooking System)
gør det nemt og sjovt at bruge ovnen, der med en præcis temperaturstyring er med
til, at sikre en uforglemmelig smagsoplevelse.
Oplev franske De Dietrichs bidrag til det gastronomiske køkken, hos
udvalgte køkkenforretninger og få der det nye inspirations katalog eller besøg os på
vore web site www.dedietrich.dk og download det.
Smag for kvalitet - state of the art teknologi - første klasses materialer,

”Med mere end 35 jagtbare pattedyrarter
og en virkelig effektiv vildtforvaltning
er det et land, mange danske jægere kommer
til igen og igen …”

funktionel perfektion og æstetisk stilren harmoni - det er De Dietrich.

Undertegnede med Sydafrikas
nationaldyr, springbukken.
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