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Cape town (Dagsavisen): en hipster-DJ 
står med en CD-plate i hver hånd og en i 
munnen, mens han vurderer hvilken låt 
han skal sette på som den neste. en 
kombinasjon av lokal kwaito-musikk og 
amerikansk hiphop pumpes ut gjennom 
de store høyttalerne. alle danser eller 
gynger lett i takt med musikken. også de 
som sitter på grønne plaststoler og spiser, 
gjør danselignende bevegelser med over-
kroppen. Stemningen er på topp. Vi har 
kjørt en snau halvtime fra Cape town 
sentrum, og befinner oss på den kombi-
nerte slakterbutikken og grillrestauranten 
Mzoli‘s i townshipen Gugulethu. en 
township er en uformell bosetting 
utenfor bysentraene, der folk bor i bølge-
blikkskur. 

tyske Sabine Künzel (26) har vært på 
Mzoli’s flere ganger, og ble først over-
rasket over sammensetningen av folk. 

– Det er en blanding av turister, byfolk 
og lokale. Første gangen jeg så åpent 
homofile menn i Cape town, var faktisk 
her – i townshipen! Miksen på tvers av 
hudfarge, legning og alder, gjorde hele 
opplevelsen til en positiv overraskelse for 
meg, sier hun.

MelloM glans- og skreMMebilder
arrangørene har før og under fotball-VM 
ønsket å vise fram et glansbilde av stor-
slagne arenaer og luksuriøse hoteller. 
Samtidig har mange aviser skrevet 

kritiske reportasjer om vold, fattigdom og 
elendighet, særlig ute i townshipene. 
Denne svart-hvitt framstillingen gir et lite 
representativt bilde av Sør-afrika. 

Som turist bør du ikke la deg 
skremme til å låse deg inne bak høye 
piggtrådgjerder. Hvis du tar noen enkle 
forholdsregler, er det slett ikke livsfarlig å 
reise ut til townshipene. når du 
ankommer veistumpen der Mzoli’s ligger, 
er du ikke i tvil om at du er framme. I 
samme sekund som du går ut av bilen er 
du omringet av folk – folk med ølflasker i 
hendene, folk som danser, folk som disku-
terer og folk som spiser. 

På egen hånd
Meterlange pølseruller og marinerte 
lammekoteletter fiskes ut av store metall-
baljer. Hvit pap – sørafrikansk maisgrøt 
– dyppes i rød grillsaus, fingre slikkes. I et 
telt med grønne plastbord står et par 
hundre stoler. Gjestene teller flere tusen, 
så det blir nok stående buffé i dag. Det er 
kanskje derfor nesten alle danser? 

– Da jeg kom til Cape town, trodde 
jeg du ikke kunne gå inn i townshipene 
uten å være med på en guidet tur, 
forteller Sabine Künzel. 

Venninna Hannah Dietze (25), også 
hun tysk, husker førsteinntrykket av 
Mzoli‘s spesielt godt.

– Jeg tenkte: wow! Musikken, alle 
som danset, mengden mennesker ... det 

er et av de få stedene i Cape town der 
fattige og rike kommer sammen og 
fester. og som turist er det godt å få en, 
om enn liten, smak av townshipen, 
spesielt hvis det får deg til å reflektere 
litt, mener hun.

restene til barna
De to tyske jentene er enige i at flere 
turister bør komme seg ut til townshi-
pene. 

– Jeg mener det er bra å bidra til 
økonomien her. Suksessen til Mzoli’s 
smitter over på virksomhetene rundt og 
får den lokale økonomien til å blomstre, 
sier Sabine Künzel. 

Hannah Dietze fortsetter: – Det er 
lett å ikke reflektere over hvor du er, og 
bare nyte festen. Men når du ser deg 
rundt, ser du barn som kommer bort til 
deg for å få restene dine. Det fikk meg til 
å lure på om det var riktig å være der. 
Men, egentlig er det jo det samme når 
du er i handlegatene i sentrum, den 
eneste forskjellen er at du er litt lenger 
unna, avslutter hun.

landets beste grillkjøtt
Mzoil‘s startet opp som bare en slakter-
butikk, men begynte snart også å grille 
kjøttet. Blant stamgjestene er både 
tV-kjendiser og politikere. etter hvert har 
Mzoli‘s blitt kjent for å ha Sør-afrikas 
beste grillkjøtt – braai. egenreklamen 

forteller sågar at regjeringsmedlemmer 
har fått kjøtt fra Mzoli‘s flydd inn til regje-
ringsbygget i pretoria. 

– Jeg liker jobben min, det er veldig 
god stemning her, sier grillmester Madi-
kane.

– Hva tenker du om at rike, europeiske 
turister kommer hit ut til de fattigste nabo-
lagene i Cape Town? 

– Det er flott at dere kommer hit og 
bruker penger. Vi har stor kapasitet, og 
kan betjene mange, så bare kom, sier han. 

– Blir det mye bråk fra musikken og fulle 
folk?

– noen av naboene har klaget på 
støy, men her begynner festen på 
formiddagen, og gir seg når det blir 
mørkt. Da reiser folk andre steder, sier 
Madikane.

gatesMarte turer
Det er lett å komme i prat med folk flest 
på Mzoli‘s. Hvis du ønsker å se mer av 
townshipene og prate i litt roligere omgi-
velser, kan en guidet tur være et godt 
alternativ. Det finnes flere turer der 
guidene selv bor i townshipen eller er 
uteliggere som holder til i sentrum. 

wiseguy har bodd på gata i Cape 
town i mer enn 20 år. Som så mange 
andre som lever på gata har han vært på 
kant med loven. 

– Jeg var i en vanskelig situasjon og 
gjorde noen dumme valg. Men nå har jeg 
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i blikkbyene
Folkefest

de virkelig 
kule festene foregår 
i sør-afrikas fargerike townships, 
bak den polerte VM-overflaten.

alle gjestene på Mzoli‘s danser. den siste tida har sør-afrikas gule og grønne landslagsdrakter preget motebildet.  Foto: scanPix/ rodger bosch
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