
 

 

Michael Cederborg Travel Log 

Södra Afrika           

 

Namibia 

 Windhoek & Okapuka 
   Mitt första besök till Namibia inträffade I samband med en konferens och 

möten med potentiella partners/kunder inom segmentet förnyelsebar energi. 

Jag arbetade då med solceller och solpaneler. Behovet av tillgång till el och 

energi I de mindre orterna är skriande. Infrastrukturen är inte speciellt 

välutbyggd I Namibia, varför man nu överväger olika typer av förnyelsebara 

energi källor som gör att man inte är bunden till att bygga upp en allt för 

dyrbar infrastruktur – åtminstone inte till de mindre orterna. 

   

   Huvudstaden, Windhoek, är långt från den gudsförgätna håla som 

åtminstone jag alltid trott att det varit. Ett namn man sätt på kartan men inte 

mycket mer. Staden är förvisso inte stor men har ett modernt centra. 2-3 

timmar räcker för att vandra runt och se det mesta av sevärdheter I denna 

lilla huvudstad. Här finns massor av moderna butiker, mataffärer och 

restauranger. Fast Windhoek är egentligen bara ett ”stop-over” på vägen ut 

till Namibias säregna och alldeles fantastiska natur. 

 
På en lokal marknad I Windhoek sprang jag på några kvinnor från Himba 

stammen och fick möjlighet att ta några fotografier. Detta folkslag lever 

egentligen I norra Namibia och är ett nomadfolk. 
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Okapuka National Park 

      Jag vet det låter spännande och 

visst, vi fick se en hel massa djur I 

denna inhägnade mindre park 

såsom Giraffer, Antiloper, Gnuer, 

Elefanter, vildsvin, krokodiler och 

inte minst noshörningar. Men detta 

är som sagt en mindre park som 

ligger relativt nära till Windhoek 

och är därför lite enklare att ta sig 

till om man har kort om tid… 

 

   Flera av djuren utfordras 

dessutom så man får därför inte 

intrycket av att man är in en 

Endast några timmar norröver ligger Okapuka parken… 

national park med frigående och 

helt vilda djur. Den kan som sagt 

ändå rekommenderas och kanske 

då som ett stopp på vägen norröver. 

 

    Det som man definitivt ligger på 

önskelistan och som skall hinnas 

med till nästa besök – och det 

kommer definitivt att bli fler är 

bland annat den Namibiska öknen, 

Skeleton Beach, som skall ha en 

alldeles speciell flora, fauna och 

vilda djur. Detta då gärna I 

kombination med den världs kända 

Etosha National Park. Här talar 

man om “The big eight”  elefant, 

lejon, svart noshörning, blå gnu, 

gepard, giraff, leopard och inte 

minst zebra…men som sagt det får 

bli under nästa resa till Namibia. 

 

    Vägnätet är ganska bra även om 

det är ganska långt att köra för att 

komma från Windhoek och 

norröver till Etosha till exempel.  

Det går också bra att flyga in till 

parken vilket gör att man sparar tid.  

 

 

 

 

 

 

 

          

H

Himba såväl som San folket går att 

besöka, men kräver oftast tillstånd 

eller att man arrangerar resan via 

någon researrangör. 

     Namibia håller på att etablera sig 

som ett relativt exklusivt safari rese- 

mål. Detta medför att det därför 

oftast är ganska dyrt om man skall 

boka en komplett resa hit. De som 
har ”gjort”  

Kenya, 

Tanzania och även Sydafrikas 

parker börjar söka sig hit och även 

mer och mer till Botswana samt 
Zambia. 

Gott om noshörningar i Okapuka parken! 
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   Jag kunde inte låta bli att undra över den röda-bruna färg 

som Himba folket har. Jag fick då förklarat för mig att 

Kvinnorna smörjer in sina kroppar med en blandning av 

mjölkfett, röd ockra och aromatiska kryddor. De är oftast nakna 

sånär som på ett höftskynke av skinn. Håret är flätat och insmort 

med blandningen ovan men också med inslag av lera för att det 

skall stelna. De yngre flickorna har två kraftiga flätor som oftast 

viks framåt. Efter menstruationen flätas håret i många axellånga 

och tunnare flätor. Rullade ”öron” av lammskinn vävs in i håret. 

Dessa symboliserar kvinnors och boskaps fruktsamhet. 

 

    Djuren har stor betydelse för folket och fungerar som både 

nyttodjur såväl som sällskapsdjur. Varje ko har eget namn, 

vårdas ömt och står i nära relation till sin ägare. Det förekommer 

att den döde begravs insvept i skinnet av ett älskat djur. Jag 

kanske skulle ha sparat vår gamla katt ”Boris” hemma så här vid 

närmare eftertanke…. 

Himba kvinnor på 
lokal marknad… 

Himba folket är en ganska stor etnisk 
grupp på mellan 20-50,000 människor. 

De bor och lever i norra Namibia I 
Kunene regionen. De är till största delen 
ett nomad folk.   

 



 
lorem ipsum dolor issue, date 

4 

Madikwe Game Reserve Park 

      Äntligen framme i Game 
Parken Madikwe, men riktigt 
framme är man inte bara för att 

man ankommit ”huvud-gaten” 
och därmed entrén in till 

parken. Här ifrån ligger själva 
Lodgen ytterligare ca: 30 

minuters körning.  

    Det visar sig att jag just denna 

övernattning har hela Lodgen 
för mig själv. Detta är en relativt 

lyxig lodge och bokas ofta av 
större sällskap.  

Ensam gäst med magnifik service på lodgen… 

   Eftersom jag är ensam får jag nöjet att bjuda in min ”Ranger” 
och tillika guide i parken. Vi sitter och äter utanför min lodge 
med utsikt över floden och ser apor och andra djur klättra och 

föra oväsen i den täta vegetationen. Med gott vin till maten blir 
upplevelsen 

total då han 
samtidigt 
berättar om 

vilka djur som 
han senast sett 

och som 
befinner sig i 

området. 

  

 

Tillsammans med Lodgens båda chefer! 

   Under min relativt korta 

vistelse hinner jag dock med 
en kvälls safari såväl som en 
morgon tur.  

   Det har hunnit bli över 10-talet safari parks besök 

under årens lopp, men spänningen och förväntan inför varje 
gång man skall ut i parken är den samma. Vad skall man få se 
just denna gång – kanske något nytt ! 



 

 

 

Madikwe Game Reserve Park, South Africa September, 2009 

Det mest ovanliga som vi såg på 

denna safari utflykt var trots allt 

Afrikansk vild katt! 

     På dessa bägge safari turer hann jag med att se 

lejon, elefanter, blå gnuer, vit noshörning, grå 

duiker, stenbock, vildsvin, vervet apor, babianer, 

giraff, zebror, röd hartebeest, springbock, kudus, 

sabel antilop, impalas, vattenbuffel, randig 

mungo, spring hare, scrub hare, träd ekorre och 

inte minst då den ovanliga afrikanska katten. 


