
Ærede Redaktør !

Sitter på Lyngenfjord House og skuer ut mot horisonten. Har sett både
delfiner, pingviner, hai og hval av ymse slag ute i bukta. Og det er en del
skipstrafikk å se her. Tankene går til de tusener av nordmenn som har
passert her under ulike forhold. Norske vinterstormer er bare småtteri i
forhold til hva som kan skje her nede. Den første norske var nok her
tidlig på 1600 tallet. Han var nok i Hollandsk Orlog og skulle nok til
Batavia. Muligens ble noen blivende her på handelsstasjoner som ble
opprettet. Landet var frodig og næringsrikt, så det ble nok dyrket frukt og
grønnsaker alt den gangen. Da Vasco de Gama og senere hollenderne
kom hit, så var det nesten folketomt, kun noen få hottentotter. Men da
europeerne satte ut matfatet så strømmet arbeidskraften til nordafra, den
har siden formert seg og blitt her. Men på 1600 tallet var det ikke så
mange her enda. Trafikken økte sakte og sikkert. Da de dansk/norske
skulle til Trankebar noe senere, så var det nok drammensere/nordmenn
her, og jeg tror de likte seg her. Europeisk tilflytting økte til dette
folketomme vakre fruktbare landet. Majoriteten var boere som flyktet ifra
Europa grunnet religion. Det var dypt troende og arbeidsomme folk, som
dyrket jorden og hadde troen. Så kom det andre folkeslag som gravde
dypere i bakken og de fant jo en del mineraler. Da brøt helvete løs her
også. Den første norske båten her nede var Sea Gull av Drammen ca
1843, den havarerte her noen år senere, med en rislast. Under
seilskutetiden var det en del norsk trafikk her og Knysna var en god
havn. Her startet en handelsmann Teisen et sagbruk, nå heter det
Thessen Island. Her er det ENESTE stedet i hele Afrika hvor de bygger
laftete tømmerhus. Ryktene sier at det stammer ifra de første norske
hvalfangere som kom hit for lenge siden. Utover 1900 tallet økte
tilstrømmingen av nordmenn her, og de holdt seg stort sett i vannkanten
og hadde det bra der. Det er nok mang en nordmann som har hatt sin
første ukontrollerte utblåsning her nede, men de sa som Bottolf : "Det
dem har, det har dem her". Hadde Tore på sporet eksistert den gangen
så hadde det nok vært noen historier herifra. Tiden gikk her nede også.
Det ble en norsk kirke i Durban, meget populær, den løftet standarden
på nærområdet. Da den ble borte for noen år siden, forslummet hele
området. Nedleggelsen av kirken hadde noe med nedgangen i norsk
skipsfart med nordmenn om bord å gjøre.

Utover 1900 tallet hadde vi 2 kriger, en del svarte og hvite herifra deltok
også! Paradoksalt nok fikk repatrierte svarte soldater bedre betingelser
her nede etter 2. verdenskrig enn det norske krigsseilere og soldater fikk
i Norge da freden brøt løs. På 50-tallet hjemme var det noen lobotomerte
politikere og fagforeningspamper som engasjerte seg i forholdet mellom



folkeslag her nede. Den gang var det langt nok unna til å kunne
engasjere seg, kun for å få omtale på "Toten". Mange av disse hadde jo
vært på hjernevaskkurs hos vennene i øst. Så etter noen uker der med
vodka og propaganda, kom de hjem og "kunne" alt, her gjaldt partiboka.
De norske som var omkring i her i hele Afrika her nede så hvor mye feil
"Toten" tok, men fikk beskjed om å holde kjeft, her rådde partiboka. Og
hvor mye skattebetalerpenger og fagforeningspenger som har havnet i
feil hender her nede vil ingen pamper si noe om. Enkelte går nok enda
rundt i minnehallene rundt Youngstorget, klapper seg på brystet og sier:
"Se hva vi fikk trasset igjennom, helt mot folkemeningene". De opprettet
et Fredskorps , men det var vel for effektivt og for billig i drift, så det ble
NORAD istedenfor. Utover i 60- til 90-årene påpekte glupingene hjemme
hvor ille det var her nede, boikott av sitroner og brandy, fæle saker. Om
det gikk ut over noen så var det nok de svarte som mistet en jobb, men
pytt pytt, "Toten" har talt. Har man gått på hjernevaskkurs hos vennene i
øst så kunne man alt.

Det forsvant en norsk båt et sted utenfor kysten her. Det norske forsvar
fikk komme ned og søke. De fikk full service, drivstoff etc. Men de røde
aper på Løvebakken brekte noe om oljeboikott. De fattet ikke at det
rammet alle. Sist på 80- og først på 90-tallet var det nok en del anonyme
oljelaster her, til og med ifra Nigeria og andre afrikanske land, no
problem. Ryktene sier at det ble utbetalt en del bonuser for oljefrakt,
hvorav en del til nordmenn. Men Sigbjørns forgjengere fikk ikke kloa i de
pengene. Det havnet nok noe i systemet hjemme som et nytt hus eller en
bil.

Det er nok noen norske her nå også. Av de gamle er nok 4. generasjon
på gang. Av dagens norske så er det nok også noen, men de lager ingen
FRP-stemning som på Solkysten og Kanariøyene.

Ønsker å avslutte med en hilsen til de livskloke og dannede herrer i
Tirsdagsklubben og mine venner i Skur 1. Kommer snart heim når
golfsesongen er i gang i Åsen.

Roger Olav Borgen.


