Visste du at..
3-6-8 Adolf Oftebro livberget seg som cowboy på den argentinske pampasen?
I de fleste familier, de være seg aldri så trauste, dukker
det gjerne opp en fargeklatt som skiller seg ut. Adolf var
en slik fargeklatt. Mens hans søsken siktet mot trygt
arbeid og oversiktlige livsbetingelser i gamlelandet, aktet
Adolf å legge verden utenfor for sine føtter.
21 år gammel finner vi ham ombord i dampbåten
“Rowena” fra A/S Selmerske Rederi i Trondheim. Båten
går i kulltrafikken på Svalbard. Fra landligge i Gøteborg
sender han avbud til sin bror Tobias’ bryllup i 1924 med
begrunnelsen at han tør ikke vende hjem, for da venter
det militærtjeneste! Nei, nå er han kommet “på luffen”
sier han, og akter seg ikke hjem på mange år, i alle fall
ikke før han har penger på lomma.
Men Svalbard-trafikken gav etter hvert ikke spenning nok
for Adolf. En vakker dag befinner han seg i havn i
Argentina. Sammen med en skipskamerat deserterer han
fra sitt skip, entrer jernbanen og drar så langt av gårde Adolf Oftebro som ung mann.
som pengene rekker. Da er han utenfor rederiets
rekkevidde, og har nådd sine drømmers mål.
Nå starter et liv som cowboy og
landarbeider. Fra byen Orense
skriver han i 1929 at han har ridd
inn til byen for å søke nytt
landarbeid. Det bør skje fort, for i
byen har han ikke penger til å bli.
Med årene flytter han fra Orensedistriktet nær kysten til Rio
Negro-området, dypt inne i landet,
hvor adressene hans nå blir
Moinque og General Roca. Trolig
faller dette sammen med at han
forlater livet som landarbeider og
etablerer “Bar Adolfo”. I 1929 er
Adolf Oftebro nyter siestaen i Argentina.
ridehesten byttet ut med bruktbil,
“en riktig hjulebåre, men vi er ikke så fine på det” sier han. “Vi” betyr at han nå har fått seg
samboer. Hun heter Else og er av tysk avstamming.

Bardriften gir et godt levebrød.
Men den politiske situasjonen i
Argentina gjør at Adolfs verdier
smuldrer bort etter hvert. I 1951
annonserer han at han vil avvikle
hva han har og vende hjem til
Norge. Men den økonomiske
utviklingen
gjør
også
det
komplisert. Det blir ikke noe av
hjemreisen, og etter hvert lar han
ikke lenger høre fra seg.
Hans søsken klarer å etablere ny
Adolf Oftebro sammen med sine argentinske naboer og venner. kontakt med Adolf, og først på
1960-tallet får han mulighet til å
Adolf med sixpence.

vende hjem til Mandal. Han er lettere invalid etter en mislykket brokkoperasjon. Hans fravær
hadde tatt mange år, slik han hadde forutsatt da han drog. Men håpet om å vende hjem med
penger på lomma forble med håpet.
Med sin erfaring som bareier i Rio Negro, med spansk som arbeidsspråk, med ferdigheter i så
vel engelsk som tysk og med sitt åpne, vinnende vesen, var han et godt valg da Solborg
Turisthotell i Mandal søkte etter nattportier. Dette ble nå hans arbeid, i tillegg til småjobber
som tolk og oversetter. Han fant seg bolig på Mandal Sjømannshjem og nøt gleden ved nær
kontakt med sine tilårskomne søsken i Mandal. Adolf døde i 1980, 77 år gammel.

Orense og General Roca, steder hvor Adolf Oftebro bodde under sitt 40-årige opphold i Argentina.

