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MATSWANI SAFARIS - En perle i Sydafrika 
290 km nord for Pretoria 
 
Niels og jeg har fået en jagtoplevelse for livet. 
 
Sammen var vi på vores første ”safari-jagt” med selskabet ”MATSWANI”, et danskejet selskab fra 
Esbjerg. Jeg var gennem en periode blevet smådrillet af Jens S og Niels, så da jeg havde besluttet 
mig for deltagelse, var de to herrer ved at tabe underkæberne. Niels bestilte ”safarituren”(sidste 4 
dage i april og første dage i maj). I god tid før afrejsen var vi til intro-aften i Gert Hansen’s jagtstue i 
Klattrup lidt syd for Vejle. Her mødte vi firmaets danske leder af Matswani Safaris jagtafdeling, 
Carsten Ottesen. Vi mødte også et ægtepar fra Aalborg, som havde samme rejseperiode som 
Niels og jeg. Carsten fortalte om vigtigheden angående papirer, hvis rifler skulle medbringes, og 
jeg skal love for at han blev noget overrasket, da jeg fortalte, at jeg aldrig havde skudt med riffel 
før. Jeg fik dog før afrejsen skudt ca. 100 skud på  indskydningsbanen hos bøssemageren i 
Bjerringbro, med Jacob Odgaard som instruktør – tak for det ! 
 
Noget med at mødes i lufthavnen 
Selve rejsen fra Hammershøj via København-Heathrow-Johannesburg er ikke den helt vilde  
beskrivelse værd, anden end at det tog lang tid.  
 
Vel ankommet til Johannesburg blev vi afhentet af en ”Hunter” fra MATSWANI. Med en køretid på 
4-5 timer til ”Elephant Lodge” blev der lavet et par korte ophold undervejs. Naturen var som ventet 
anderledes, og der blev kørt i den forkerte side af vejen – og hurtigt.  
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Der skulle imidlertid gå ca. 2 timer, før vi rigtig kom på ”landet” og fik de første antiloper at se.
  
Vel ankommer til ”Elephant Lodge” blev vi modtaget af Ulla (dansk administrator). Vi blev budt 
velkommen med et glas champagne, fik anvist værelse og blev orienteret om forløbet af dagen – 
samt resten af perioden. Da det var nonstop tur fra Heathrow-Johannesburg, var vi fremme en halv 
dag før beregnet. Derfor kunne vi allerede nu møde ”Hunterne”- vores førere, i perioden vi skulle 
jage (4 dage). Min Hunter hed Fredrik og hans spore hed Lucas. Allerede samme dag/ eftermiddag 
skulle riflerne,som var ejet af Hunterne, indskydes (Niels og jeg havde besluttede at låne/ leje rifler 
ved selskabet).  
 
Med mit skoleengelsk fik jeg forklaret Fredrik om min ”optræden med riffel” og at jeg gerne ville 
indskyde som sidste mand. Med de mange personer omkring mig vil jeg let blive nervøs!! ”Not a 
problem, we wait”. Da jeg blev præsenteret for en af Fredriks rifler, faldt den perfekt. Overrasket 
blev jeg, da jeg tog ladegreb og ”bønnerne” væltede ud. Riflen var en ældre Lee Entfielt fra 1923 
med en ny ”LUPOL 3x9x40” kikkert cal. 303 (svarer til vores 308). Da jeg havde affyret 2 skud, bad 
Fredrik mig vente, idet han ikke kunne se placeringen med sin håndkikkert. ”Så for satan - er den 
allerede gal” ,tænkte jeg. Fredrik kom dog tilbage med tomlen opad, og på skiven fik jeg fremvist, 
hvor skuddene var placeret (Allerbedste resultat på skive til dato – jeg var sgu’ stolt). 
 

 
Om aftenen skulle vi sammen med Hunterne indtage første måltid på ”Elephant Lodge- museerne”. 
På museet var alle dyr, som var jagtbare, udstoppet, således at vi kunne se dem i naturlig 
størrelse. (Lige et sidespring. Hvis I har set ”LIBHAVERNE” på TV2, var der glimt fra museet og 
netop det værelse, som Niels og jeg delte). Niels og jeg kiggede på de eftertragtede trofæer. Niels 
fortalte, at hans Hunter havde sagt: ”Skyd på skulderbladet, så skal vildtet nok blive leveret”. 
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Efter at vi havde studeret de udstoppede dyr, var der rundvisning i vinkælderen. Herefter udsøgt 
middag (tre retters menu). Så var der tid til afslapning og godnat.  
 
Morgenvækningen stod ”Kokken” for kl. 5:30.Der var morgenmad kl. 6:00 som tidligere aftalt .  Ved 
6:30-tiden kom Hunterne og vi var klar til afgang mod jagtmarkerne senest 7:00. Jagtmarker. Ja, 
de var fra 200 til over 10.000 ha. Nogle gange op til 2 timers kørsel i den forkerte side af vejen. 
 
Da vi tidligere havde fået tildelt vores ”Hunter” af ”Chefhunteren”-Hermann, var Hunteren valgt ud 
fra, hvilke vildtarter vi ønskede at nedlægge. Da jeg havde ønsket tre vortesvin, blev det som før 
omtalt Fredrik. Han havde stor erfaring med netop vortesvin. Dog blev jeg belært om, at ingen 
endnu havde nedlagt tre vortesvin på fire jagtdage. Måske to, hvis heldet var med ham. Jeg 
fastholdt dog, at jagten de to første dage skulle være fra skjul. Således blev det. Endelig kørte vi 
mod jagtmarken (ca. to-timers kørsel) - et areal på 800 ha. På vejen kom vi forbi hvor Niels’ Hunter 
havde sin Farm og hvor de selvfølgelig skulle jage. 
 
Da vi kom til Farmen, hvor jagten skulle foregå fra skjul, samlede vi en spore op. Han var  ansat og 
havde kendskab til Farmens arealer. Patrick var hans navn. Med Patrick som vej/stifinder kørte vi 
til formiddagens skjul, som var anbragt ved et vandhul. 
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Riflen blev ladt, kikkert om halsen, kniv i lommen, to-tre kolde vand og så ind i skjulet, hvor der 
også var havestole at sidde i - ellers ventetid. Fredrik havde sin stop-riffel med, en cal. 452 
Magnum med en kuglevægt på 32g. 
På samme farm var ægteparret fra Aalborg også på jagt (Niels Holger og Anne-Marie) Hen på 
formiddagen lød et enkelt skud. En god fornemmelse.  
Et par aber passerede, farvestrålende fugle i træerne skræppede, impalaer passerede tæt på 
skjulet, men desværre ingen vortesvin. Hen imod middag lød der pludselig tre hurtige skud. Vi 
kiggede rundt på hinanden. Uden at have set skyggen af et vortesvin, kørte vi mod Farmen for at 
holde middag under et skyggefuldt træ. Klokken var 12:00-12:30. Niels-Holger og co. var 
ankommet, så hans Hunter -Josè- var i gang med at tænde bål. 

 
Det er således, at hvis der er over en god halv times kørsel til Elephant Lodge, holdes middag i 
bushen. Hunterne står for tilberedningen. Det var nu hyggeligt at sidde ude i bushen og spise 
antilopekød med kniv og gaffel. Herefter afslapning til godt 14:00. Så atter tid til jagt.  
Vi fik også opklaret, hvem der havde skudt. 1 skud var Niels-Holger, som havde skudt en meget 
pæn og stor Impala. De tre hurtige skud var Hunter  Josè, som forsøgte at ramme en Black 
Mamba (giftig slange). Dog uden held. På vej til nyt skjul observerede vi en vortesvineso med tre 
grise (søerne er fredet, når de har grise). Vi ankom til det nye skjul, som denne gang var placeret 
ved en sø i bushen. Her var et meget rigt fugleliv. Det eneste, som blev set ud over fuglene,var 
aber. Ved femtiden opbrud – tilbage til Farmen for at aflevere Patrick. Inden vi satte kurs mod 
Elephant Lodge, skulle Niels-Holgers Impala læsses, da Niels-Holger og Anne-Marie skulle med 
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retur i Fredriks bil. Da vi nærmede os lodgen, modtog Fredrik en telf.-besked fra Niels’ Hunter om 
et vortesvin og en blesbuk.  Så kunne hr. Dalsgaard tygge lidt på den. Før og efter aftensmaden 
blev der livligt fortalt om dagens begivenheder. Niels fortalte om sit vortesvin, som blev skudt 
igennem en busk. Det var fantastisk, hvad sådan en 300 Winchester Magnum kunne udrette. En 
cal. , han ved næste riffelkøb vil overveje. Der var dog også en ”mørk” plet i dagens oplevelser. 
Der var skudt til en Kudu i guldmedaljeklassen, uden at den var leveret og eftersøgningen blev 
stoppet pga. mørket. Dagen efter skulle en større eftersøgning iværksættes. Derfor blev der 
indkaldt flere sporer. (Kuduen blev dog fundet ca 300 meter fra, hvor eftersøgningen måtte stoppe 
pga. mørket. Det var farmeren og hans ansatte, der fandt kudoen ved morgenens start 
(Solopgang). Alt i alt en god afslutning). Efter et par gin and tonics var det tid at gå til køjs, for vi 
ville jo blive vækket 5:30 (lørdag d. 1. maj).  
Efter et solidt morgenmåltid var det tid til at drage i bushen og denne dag på Matswanis areal. 
Jagten skulle foregå fra skydetårnet. Klokken var ca. 7:00, da vi var på plads i skydetårnet – Efter 
en god halv times ventetid kom en so med tre grise. Jeg prikkede til Fredrik og pegede. ”Vær klar”, 
sagde han. Umiddelbart bagved kom ornen. ”Skyd,  når du har et godt hold”!… Og det gjorde jeg 
så. Inden jeg nåede at repetere, lød det fra Fredrik: ”It is dead” (den er død), men ikke at se. 
Fredrik fortalte, at den stejlede og derefter løb – et perfekt hjerteskud. Efter lige at have sikret riflen 
og sunket en klump eller to, fik jeg fremstammet: ”Mit første stk. vildt skudt med riffel”. Herefter en 
krammer og et tillykke fra Fredrik. ”I did it” -  og armene i vejret. Da der var  gået 10 minutter, skulle 
vi ned for at finde ”mit worthog” … den havde en ”spurt” på 30 meter. Nok til, at den ikke kunne ses 
fra skudstedet. Fredrik havde dog fundet den i løbet af to minutter. Den blev placeret på en sten 
(klippestykke), så der kunne tages fotos, når den var blevet kold. Skuddet var placeret ca. 2 cm fra 
skulderbladet. – ”Et perfekt skud” – var Fredriks kommentar.  
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Datoen 1. maj år 2010 kl 7:45 vil stå som noget meget stort i mit jagtliv. En rejse til Sydafrika for at 
nedlægge sit første stykke vildt med riffel. Tilbage i skydetårnet, for der kunne måske komme en mere… 
Dette skete dog ikke. Forsigtigt spurgte jeg Fredrik, om jeg kunne beholde det tomme hylster som souvenir. 
OK, men problemer ved tjek i lufthavnen hvis ikke det er kufferten. Ved middagstid skulle ”svinet” læsses 
og selvfølgelig også de obligatoriske fotos tages. Der kom også blod i ansigtet, som traditionen siger, det 
hører sig til ved første nedlagte vildt med riffel.  
 



8 
 

 
 
 
Til Matswani Safari er tilknyttet en konservator, som har sine egne Skinnere til at forberede 
trofæerne. Desuden er der også slagte- og kødrum. Når man kommer fra bushen med nedlagt 
vildt, bliver det afleveret til skinnerne. Vildtet bliver forsynet med mærke, hvor det står beskrevet, 
hvordan trofæet skal bearbejdes, f.eks. hovedmontage, skindet garvet osv. Mærket følger 
vildtet/trofæet, til det modtages i Danmark.  
Da vi ankom til ”skinner-rummet”, skulle jeg berette om blodet i mit ansigt. Så fik jeg stort tillykke 
og mange smilende tilkendegivelser. Herefter  til Elephant Lodge for at indtage middagen. Fredrik 
og jeg fik os et par øl eller tre, for selvfølgelig skulle det første ”svin/vildt” fejres. I små etaper kom 
de øvrige jægere også for at holde middag. 
Så kom Niels: ”Hvordan dælen er det du set ud? Tillykke med 'ham'”. Så delte vi også en øl. Der 
var selvfølgelig også tillykke fra de øvrige jægere. 
Efter middagssøvnen kørte vi til et andet skydetårn på Matswanis revier. Efter at have været i 
tårnet en god times tid, blev vi forstyrret af ”bavianer”. Fredrik spurgte, om jeg havde mod på at 
prøve at jage bavianer (og det er svært, skulle jeg hilse at sige). Det eneste jeg så, var grene, som 
bevægede sig. Derfor opgav jeg/vi efter en rum tid. Så kørte vi stille og roligt rundt i bushen, som 
var meget klippefyldt. Mens vi kørte, talte vi om den kommende dags jagt. Alt imens trak det op til 
tordenvejr. Vi så blandt andet ”Elan”- en stor, flot antilope med snoede horn. Kan veje op mod 800 
kg ifølge Fredrik.  
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Under aftensmaden kunne vi høre torden, og det blev mere og mere tydeligt, for til sidst at bryde 
ud i en ordentlig skylle med lyn og brag - og selvfølgelig gik strømmen, som vi var blevet orienteret 
om. Vi måtte derfor på værelserne og finde vores nødbelysning. Fra den overdækkede terrasse 
kunne vi se de smukke lyn, som langsomt drev bort. -Lige en oplysning-; Når det regner, så regner 
det! (står ned i stænger) og ophører lige så hurtigt, som det begynder. Efter at have skyllet dagens 
sidste gin og tonic ned, var det sengetid – stadig med nødbelysning. Næste morgen, da kokken 
vækkede os, var strømmen kommet igen. Morgenmaden blev indtaget og klar til afgang med 
Fredrik og Lucas. Vi skulle dog ikke langt, godt 15 min. kørsel  (Nabofarmen på 800 ha). Fredrik 
havde en god aftale med farmeren. Han måtte som eneste hunter jage, uden at farmeren var med 
rundt. Her var arealer, som lignede en savanne. Der gik ikke lang tid, før der var kontakt til de 
første vortesvin i det høje græs. Desværre var alle søer eller grise. Så spurgte jeg Fredrik, hvad 
det var, der hylede. En sjakal, sagde han. ” Vil du skyde den”? Det var ok., såfrem den ville stå 
stille – ”Get ready”, sagde Fredrik ,da han så sjakalen som var i rask luntetrav. Fredrik piftede et 
par gange, men sjakalen satte bare farten op. ”Den kender tricket”, sagde han. Vi bevægede os 
langsomt rundt i terrænet og så en del vortesvin, stadig kun søer og grise. I bushen spottede 
Fredrik en Bushbuch. Han anbefalede, at jeg skød den… ”Det vil være dit livs trofæ”… men jeg 
afslog. Pludselig bankede det på biltaget, Lucas stoppede ,Fredrik hoppede af. Han kaldte på mig, 
da jeg skulle komme og se. Her var tydelige spor af noget ”stort”. Jeg fik forklaret, at det var fod fra 
en leopard og at farmeren skal underrettes. Vi så flokke af Bleesbuch, Gnu, Zebra, Impalaer og 
Watherbuch. Vi køte roligt langs floden – jeg spurgte, om der var krokodiller og hertil var svaret ja. 
Ude i det åbne landskab spottede Fredrik to stærke impalaer. Vi kørte roligt langs et dige for at 
tage impalaerne i nærmere eftersyn. Fredrik sagde: ”Guldmedalje”, og spurgte, om jeg ville skyde. 
Også her afslog jeg i første omgang. Vi tog en snak om trofæstørrelserne i Sydafrika og da 
rekorden på området er 30’’ og en af disse impalaer skønnes til 25’’-27’’, sagde jeg ja til at skyde. 
Vi kørte ind på 80-100 m, jeg fik riffelen i fastanlæg på tagbøjle, fandt skulderbladet i kikkerten og 
slap kuglen. … Så tog fanden ved de to impalaer, som løb af h’ til og først stoppede, da de var i 
dækning i bushen. Fredrik mente, at jeg skød over. Skudstedet og området undersøges for evt. 
swichs  (blod-hår-skud-benrester).Vi fandt dog intet og kørte til bushen, hvor impalaerne var løbet 
til og stoppet op. Fredrik og Lucs undersøgte området i ca. 20 min. og kom tilbage med negativt 
resultat, så skuddet bliver betragtet som forbier. Øv, øv og tre gange øv. Bare jeg vidste, hvad der 
blev lavet forkert. Mens vi atter kørte rundt, så vi en flok impalaer, som trissede ind i tæt bush. 
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Deriblandt en stor han-impala. Fredrik spurgte,  om jeg havde lyst til, at vi prøvede at ”pürsche” 
den store. Ok. for mig. Når dog lige at forklare, at jeg aldrig havde skudt fra skydestok. 
 

 
 
Pürshen foregik med største forsigtighed og så meget på listefod, som det var muligt. Fredrik 
brugte en pulverdåse for at vurdere vindretningen. Vi kom dog aldrig på skudhold og efter en times 
pürsh, blev det opgivet. Da der var en rum tid til middagen, blev farmeren hentet ved sin villa og 
kørte med en tur i bushen. Her fik han selv syn for ”leopardfod”, og ikke nok med det. Der var også 
spor fra hyæne. Inden han satte sig ind i bilen, sagde han til mig: ”If you see - shoot”. Da jeg 
vidste, at en anden jæger, Ole, havde en bushbuch som 1. prioritet, men endnu ikke havde nedlagt 
den, kunne jeg ikke lade være at fortælle det til Fredrik. (Oles hunter hed Jürgen). Ved middagstid 
blev farmeren igen afleveret ved sin villa. Vi kørte til lodgen for at holde middag. Her mødte vi et 
par chokerede ”jægere”; Ole og hans Hunter - Jürgen. Med 110 km i timen havde de mistet et 
baghjul – heldigvis ingen personskade, men meget materiel. Jeg talte med Niels om min forbier – ” 
Når’ ja” - han havde også en misser på ”sjakal”, som fik mere fart på, end den havde i forvejen. 
Niels havde en teori om, at jeg nok havde rykket skuddet af i stedet for at trykke det af. Noget, jeg 
nok måtte give ham ret i. Efter middagsluren atter af sted til jagtmarken. Denne gang med Ole og 
Jürgen som medjægere og med mulighed for at skyde en Bushbuch. Da vi var på vej om for at 
hente farmeren – ja - hvad stod til parade. En bushbuch. Vi kørte forbi og Fredrik droppede sin 
kasket for at markere. Efter ca 300 meter blev bilen vendt og Ole sat i position… Men, men - Ole 
ville ikke skyde fra bilen. – Så hurtigt forbi, af med Jürgen, Ole,  riffel og skydestok.  
De prøvede herefter at liste sig ind på Bushbuchen, men også denne gang uden mulighed for 
skud.  
Fredrik bad mig gøre klart for Ole, at hvis han ville have sin Bushbuch, så måtte han skyde fra 
bilen. Erfaring siger, at i snit tager det op til en uge at pyrsch sig til skud – og vi havde jo ”kun” 4 
dage. Mens vi kørte rundt for at finde ”mit” vortesvin, orienterede jeg Ole om, hvad Fredrik havde 
berettet. Også denne gang så vi ”kun” søer med grise. Vi kom herefter  til en flok impalaer, og 
netop som ”den store var udpeget”, blev flokken urolig og forsvandt ind i tæt busch. Jürgen sagde 
til mig, at min ”guldmedalje” lige var gået i buschen. Vi besluttede at stoppe for denne dag. 
Safariens sidste jagtdag blev aftalt med Fredrik. Jeg ville prøve at skyde en impala med horn på 
max 20’’ og skindet skulle så garves, så det kan ophænges på væg. Horn monteres som ”dansk 
rådyr”. Ved mørkets frembrud var der forlydender om, at der var skudt en stor impala (årets største 
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til dato) og hvem andre end Niels kunne have gjort dette. Det var en stolt Niels, der kom til 
aftensmad. Han var nu klar til ”sin” oryx på sidste jagtdag.  

 
Morgenen  kom og det var sidste jagtdag. Vi skulle jage på et af Matsawis arealer og målet var 
som nævnt en impala på under 20’’. Ret hurtigt fik vi kontakt med en lille flok impalaer og jagten 
begyndte til fods og i bil. Der var ikke gået 1 ½ time, før Fredrik fik en opringning på mobilen. Det 
var Jürgen, som stolt fortalte, at nu havde Ole endelig fået sin Busbuch. En stor, ja enormt stor. 
Skudt fra bilen. Og ikke nok med det. Også en impala (guldmedalje) skudt på pyrsch. Samme 
farm, som vi havde jagtet dagen før (Ole/ Jürgen dog kun eftermiddag). Fredrik spurgte, om vi ikke 
lige kunne afbryde jagten og køre til lågen for at se bushbuchen. Den måtte være stor, så opstemt 
som Jürgen havde lydt. Vi kørte straks til lågen, hvor vi blev modtaget af storsmilende Ole og 
Jürgen. Ifølge Fredrik var det den største bushbuch, der var skudt i Matswanis ”tid” Både Jürgen 
og Fredrik kunne næsten ikke få deres arme ned. Impalaen var også et pragteksemplar. Ole 
fortalte mig, at han havde sagt til Jürgen, at han nu var klar til at skyde fra bilen, såfremt chancen 
kom. (Og den kom sgu’). Tilbage på vores  jagtmark spottede Fredrik en god impala og vi kom i 
position, men lige før at kuglen skulle gå, sprang impalaen. Fredrik forklarede, at det sandsynligvis 
var vinden, som ”svøbede”. Godt ærgerlig måtte vi vende tilbage til bilen. Så kom vi forbi en lille 
flok blesbuch og jeg nikkede ”af bilen”. En pürsch begyndte, også denne gang uden held. Tilbage i 
bilen og rundt i buschen. Endelig spottede Fredrik en impala. Vi listede forsigtigt i position. Den 
stod godt nok bag nogle buske og hvad så jeg i riffelkikkerten? Den stod med ”røven” til. ”Jeg kan 
kun se røven”, sagde jeg til Fredrik på engelsk. ”I only see the ass”. Da jeg havde sagt det 3 gange 
og svaret hver gang lød ”shoot”,skød  jeg så. Impalaen var væk. – Fredrik fik riflen og var hurtigt de 
90-100 meter fremme ved skudstedet. Da jeg sekunder efter kom brusende, så jeg en ”næsten 
død impala”, for da Fredrik prikkede til den, rejste den sig og begyndte at løbe. ”Skyd”! råbte jeg til 
Fredrik .– Da havde han allerede riflen i skudposition – Braget kom og ned kom impalaen dog kun 
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med et overskud forløb (Et fangstskud blev derfor nødvendigt). Op med armene ” We did it. – No 
more hunting today. We will drink beer”. Og heldigvis kom bemærkningen, før Fredrik skulle aflade. 
Det var nemlig kun bagkappen, der røg ud – hylstret blev i kammeret. Så held i uheld. Nu var der 
tid til at betragte ”min impala”. En sjov og rimelig abnorm opsats. Ved eftersyn kunne konstateres, 
at min kugle var gået ind midt bag låret (5 cm fra røven) og ud ca 10 cm før skulderbladet – altså et 
gennemskud også gennem en busk.  
 

 
Vi skulle også lige havde os en eftermiddagsøl. Oven på ”det gode resultat” var jeg tilfreds med mit 
safariminde. Kl. var ca 11:00, da vi kom tilbage til lodgen. Nu skulle papirarbejdet mm. udføres, 
konservatorarbejdet beskrives. Herefter kom afslapning. Lucas fik sine drikkepenge – 50 dollar, 
250 til Fredrik samt en ”Mattinen” dolk ”finsk kvalitet” som souvenir. Hen på eftermiddagen tog jeg 
så afsked med Fredrik, ”min hunter” - og på gensyn. Niels ankom også til middag. Han havde fået 
sin oryx 93 cm horn. Et tillykke til ham. Der kunne også blive tid til en lur inden aftensmad. ”den 
sidste i denne omgang” Det blev en rigtig hyggeaften, for  der kunne soves længe. Morgenmad 
først 8:00. Der skulle  også pakkes. Ved 9-tiden tid til afregning via dankort mm. Kl. 10:00 blev vi 
afhentet og kørt til skinner/slagtehuset, hvor alle trofæer undtagen skind var opstillet skyttevis. Med 
skind (zebra-impala) blev det til 36 trofæer i alt. En flot afskedsparade, hvor Oles bushbuch, Villys 
kudu og Niels´s impala var i særklasse. Herefter kørte vi gennem bushen til en overbygget terrasse  
med udsigt over savannen (kan ikke beskrives – skal ses og opleves!). Inden vi skulle have den 
afsluttende middag, blev der udleveret medaljer for trofæerne. Til maden fik vi serveret 
champagne, øl og vand. Så gik turen tilbage til Elephant Lodge, hvor bussen blev pakket. 
 
Herefter 4 timers kørsel til Johannesburg, hvor vi tog afsked med Ole og kone samt Villy og kone. 
De skulle videre på ferie i Sydafrika. (16 timer senere ankomst i København – mellemlanding i 
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Heathrow med 2-3 timers ventetid). I København blev der sagt farvel til vores ”svenske venner” 
samt Niels Holger og Ane-Marie fra Aalborg, med håb om at mødes, når trofæerne ankommer. 
Herefter i ”futteren” til Randers, hvor Niels datter, Sara, hentede os. Ankomst til Hammershøj 
tidsnok til at deltage i bestyrelsesmødet i Hammershøj Omegn Jagtforening.  
 
Aksel Dalsgaard 
My heart belongs to South Africa!  
 

 


