
Market

Shopping i båtskjul
KAPSTADEN. Cape Town, eller Kapstaden, är en av Sydafrikas tre (!) 
huvudstäder. Den som besöker landets mest omtalade stad, där Indiska 
oceanen möter Atlanten, kommer förr eller senare alltid till V&A Waterfront. 

Här finns shopping i världsklass – men också väldigt mycket annat.
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Kapstadens shoppingkärna  
– 11 butiker du inte får missa

Research Unit

Grandilla Ilundi

Waterfront-området i hamnen renoverades och ny-
invigdes 1998. Från att ha varit ruffiga hamnkvar-
ter har området blivit hippt, turistiskt och mycket, 
mycket välbesökt. Här finns allt man kan önska av 
restauranger, kaféer och butiker men också konsert-
lokaler, hotell och det mycket populära Two Oceans 
Aquarium. 

Utspritt på ett 123 hektar stort område i hamnen 
är pulsen och aktiviteterna intensiva. De flesta dras 
till den största gallerian Victoria Wharf Shopping 
Centre. Men om man letar sig lite bortom det flådi-
ga och ganska traditionella köpcentret hittar man en 
liten pärla – Watershed. I det gamla båtskjulet sam-
sas afrikanskt hantverk med designplagg, hemin-
redning och spännande konst, totalt 150 butiker och 
kaféer. 

Vägg i vägg ligger dessutom en kombinerad saluhall 
och food court som serverar allt från hamburgare till 
kryddstarka malajiska rätter, belgiska våfflor, sydafri-
kansk köttgryta och hälsoshots. Men här finns för-
stås mer än bara shopping och inspirerande butiker. 
Kapstaden har en spännande, blodig och, förstås, 
mycket tragisk historia som går tillbaka till när de för-
sta holländarna anlände till Kapprovinsen i mitten av 
1600-talet. De letade en plats för att ”mellanlanda” på 
sina seglatser österut. Deras närvaro präglade som 

vi alla vet de närmaste seklen i södra Afrika. Och än 
i dag lever det holländska språket (afrikaans), kultu-
ren, namnen och maten kvar i landet.

För den som vill djupdyka i Kapstadens och Sydaf-
rikas spännande historia finns ett flertal besöksvär-
da museer, exempelvis District 6 Museum och Iziko 
South African Museum.

I Kapstaden satt den blivande presidenten Nel-
son Mandela fängslad på Robben Island, till vilken 
man kan bege sig med båt från just Waterfront för 
att besöka fängelseön. Hans närvaro finns för övrigt 
överallt i den vackra staden som är inklämd mel-
lan dramatiska berg och vattnet som skiftar mellan 
bläckblått, turkost, smaragdgrönt och grått beroende 
på årstid och väder.

Besökare ska heller inte missa en tur till Taffelberg, 
eller Table Mountain på engelska. Linbaneturen upp 
till den spektakulära utsikten över staden och havet 
är väl värd avgiften på motsvarande 250 kronor.

För den som vill ta ett uppfriskande dopp i Atlanten 
finns mängder av fina stränder i Kapstaden. De fles-
ta återfinns dock söder om centrum, vilket kräver en 
(billig) taxitur eftersom det är lite för långt att gå. Fan-
tastiska turer i vindistriktet Stellenbosch finns bara 
45 minuter bort.

Säljer väskor och ryggsäckar.

Konceptbutik med bland annat barnkläder. Butik med handgjorde läderprodukter.
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Africa Nova
Afrikanskt hantverk, en av många liknande butiker i centret.

Spaza store
Hushållsprodukter och heminredning 
tillverkade av hållbara material som 
alternativ till plast.

Sam and Seb
Barnkläder och leksaker som är 
tillverkade lokalt.

Rock, paper. Scissors
Barnkläder i återvunna material.

Spinknits
Handspunnet garn och stickade plagg.

Scotch and Sofa
Möbler och inredning, bland annat 
i plexiglas.

Sol Art Pewter
Tennföremål

Hugo Flear of Cape Town
Skor och klänningar i linne, designade och 
tillverkade i Kapstaden.
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FAK TA K APSTADEN
Språk: Engelska, afrikaans, xhosa plus ytterligare åtta officiella 
språk.
Antal invånare: 3,7 miljoner varav 500 000 i centralorten.
Valuta: Sydafrikanska rand (1 rand=0,7 SEK)
Tidszon: +1 timma när Sverige har normaltid, annars samma.
Resa runt: Taxi, Uber, tunnelbana, bussar, lokaltåg.


