
 

                   
 
 

FOREDRAG AF TOM BUK-SWIENTY – SAFARI FRA HELVEDE 
Af Egon Gaarde 
 

Tom Buk-Swienty levede fuldt ud op til sit ry som en glimrende fortæller, da han i 
Munkebo Kulturhus den 29, november 2022 fortalte historien om Nis Kock og søn-
derjyderne, der i 1. Verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika. 

En propfyldt sal fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da forfatteren fortalte om  
1.  Verdenskrig, som ikke kun foregik i Europa, men også blev udkæmpet i Afrika. Vi 
fik fortalt om den grusomme kong Leopold, som har ikke mindre end 10 mio. congo-
leseres liv på samvittigheden. Vi fik et indblik i koloniseringen af Afrika. Hørte om kej-
ser Wilhelms mindreværdskompleks i forhold til Dronning Victorias flåde og kolonise-
ring i Afrika. 

Krigen i Tysk Østafrika – nu Tanzania – kostede 700.000 livet. Det var netop her Paul 
von Lettow-Vorbech med stor succes kæmpede mod briterne i utallige slag. 

Vi hørte om de gæve sønderjyder, der i et sandt helvede såvel på den lange sørejse 
ombord på ”Kronborg” som i Tysk Østafrika holdt ud bl. a. takket være en god portion 
sønderjysk humor. 

Der er udført en fantastisk research for at beskrive missionen så tæt på virkeligheden 
som muligt. Ingen tvivl om Paul von Lettow-Vorbech – også døbt Afrikas Løve – var ’a 
pain in the ass’ for briterne, og marineministeren Churchill var ligefrem besat af at 
finde og destruere det skib – ”Kronborg” – som sønderjyderne var påmønstret. Som 
en sidegevinst hørte vi også om flirten mellem Afrikas Løve og Løvinden Karen Blixen, 
som i lang tid efter krigen nærede et langt venskab. 

Selvom Tom Buk-Swienty fortalte meget om bogen ødelagde han ikke plottet, som 
tilhørerne selv må læse sig frem til. 

Tak for et fantastisk foredrag, som arrangørerne Munkebo Kultur- og Biblioteksven-
ner og Munkebo Lokalhistoriske Forening kan være stolte af. Der er helt sikkert 
mange, som køber eller låner den spændende beretning på biblioteket. 


