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“Any act of knowing always involves change - change in the world that is known and simultaneous 
change in the knower. Active minds change the world since they give to the world new meanings 

and new objects. And these new things reshape the people whose lives are touched by them”. 
(McCarthy 1996:67). 
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SAMMENDRAG 
Denne studien har tatt utgangspunkt i et språklig engasjement blant perefolket på Per-wari i 

Adamauoaregionen i Kamerun. I 1988 fikk perefolket sitt skriftspråk i regi av Det Norske 

Misjonsselskap. Med deltagende observasjon som metode, har jeg utført et feltarbeid over fem 

måneder bland perefolket på Per-wari, som kan oversettes til peresletten på norsk. Med fokus på 

deres historie og sosiale situasjon har jeg studert hvordan deres skriftspråk blir brukt som en faktor 

for identitetsdannelse i det sterkt multikulturelle Kamerun.  

Ved å delta i deres hverdagsvirkelighet har jeg fått tilgang på et sosialt lager av kunnskap som 

produseres i sosiale møter hvor det utspilles forskjellige roller og identiteter. Samtidig som det 

produseres nye kulturelle modeller i slike møter, er den adferden som utspilles avhengig av en 

sosial og kulturell kunnskap. Dette forhold vil i denne oppgave være objekt for nærmere studie og 

analyse. Jeg vil argumentere for at et fokus på kunnskap kan være et mer fruktbart begrep/konsept 

enn begrepet kultur. På samme måte som begrepene ideologi og hegemoni, kan kulturbegrepet lede 

oss til å ilegge en feilplassert konkretisering av mønstre og former som vi pleier å tenke på som 

”samfunnet” (Vike 2011). Gjennom en analyse av hvordan et produkt av norsk bistand og 

misjonsvirksomhet blir aktivt brukt i prosesser av sosial, politisk og identitetsmessig art hos 

perefolket, vil jeg vise hvordan kunnskap blir produsert i sosiale møter og hvordan denne 

kunnskapen blir håndtert av aktørene. I slike møter genereres det imidlertid også makt- og 

hierarkistrukturer. For å kunne gripe den kompleksiteten som skapes i sosiale møter mellom 

perefolket, misjonærer og andre etniske grupper, vil jeg argumentere for at det kreves en form for 

kunnskap som er mer differensiert og fleksible enn begreper som kultur, hegemoni, ideologi, og 

Bourdieus habitus begrep.  

Min tese i denne masteroppgaven er at perefolket er aktivt med på å skape den verden de lever i. 

Deres kunnskaper, hva de gjør med sine kunnskaper og måtene de gjør det på, genererer 

maktsystemer og kulturelle modeller. Jeg ønsker å dekonstruere ideen om at kultur er internalisert 

og fungerer som dypt forankrede disposisjoner som genererer atferd hos individer. Ved å studere og 

sammenligne sosiale fenomener som korrupsjon, magisk praksis og etnisitet, vil jeg argumentere 

for at disse fenomener kan fungere som, og inngår i, sosiale tilpasningsprosesser. Med empirisk 

materiale vil jeg koble korrupsjon som sosialt fenomen til den animistiske tradisjon, samtidig som 

den er forankret i en neopatrimonial logikk, som er den gjeldende logikk for redistribueringen av 

goder i Kamerun. Dette vil jeg gjøre ved å forfølge allegorien/metaforen å spise. 

 



 VI  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

VII  

FORORD 
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KAP 1.  INNLEDNING 

 

Mitt feltarbeid har utspilt seg blant perefolket på Per-wari i Adamauoaregionen i Kamerun. Mitt 

utgangspunkt for feltarbeidet var et lokalt språklig engasjement blant perefolket. Dette 

engasjementet fattet min interesse allerede våren 2010, da jeg jobbet som volontør i Kamerun. 

Representanter for Comité de langue Pere hadde da tatt kontakt med nasjonale myndigheter med et 

ønske om å gjeninnføre skoleundervisning på perespråket i de to første skoleår i barneskolen. Flere 

argument ble brukt for å bygge opp under dette engasjementet. Skolebarn ville med dette få et bedre 

grunnlag for videre læring og intellektuell utvikling. Samtidig ville dette skape større motivasjon 

blant skoleskeptiske foreldre til å sende barna på skolen, noe som er valgfritt i Kamerun.  

 

Min hypotese var, at perefolkets engasjement kunne anses som en lokal strategi for å 

forsterke/mobilisere deres etniske identitet i møtet med den moderne nasjonalstaten og dens 

nasjonsbyggingsstrategi. Med fokus på perefolkets historie og marginaliserte situasjon ville jeg 

studere hvordan de bruker sitt språk som en lokal strategi i deres kamp for sosial mobilitet. 

 

Kort historisk, demografisk og etnografisk introduksjon 
Kamerun ble en selvstendig republikk i 1960 og Ahmadou Ahidjo var landets første president. Han 

var muslim og satt med makten i 22 år. I 1982 tok den kristne Paul Biya over makten og er 

fremdeles president i Kamerun. I de siste 20 år har Kamerun gjentatte ganger toppet listen over de 

mest korrupte nasjonalstater (Transparency International). Kamerun blir samtidig ansett for å være 

et relativt fredelig land med få interne konflikter, omringet av land preget av konflikt. Landets 

offisielle språk er fransk og engelsk. Samtidig finnes et stort etnisk mangfold, og det regnes at det 

aktivt snakkes 270 forskjellige språk. De fleste av disse tilhører Bantu språkgruppen, en 

språkgruppe som strekker seg fra Nigeria i vest til den somaliske og kenyanske kystlinje i øst, og 

sydover til Port Elizabeth i det sørlige Afrika. Denne språkgruppen deles videre inn i Bantu proper 

og semi-Bantu, også kalt Bantoid (Hrbek, I. UNSCO 1992, Eyongetah & Brain 1974). 

 

På Per-wari, som best kan oversettes til perenes hjem eller peresletten på norsk, er det en 

majoritetsbefolkning av perer. Denne sletten var også mitt hjem i et fem måneders feltstudium, som 

strakte seg fra januar til juni 2011. Peresletten beveger seg fra Adamaoua-provinsen i det 

nordvestlige Kamerun og videre inn i Nigeria. Sletten er omkranset av fjell, og topografien minner 

nærmest om en gryte. Temperaturen i området gjør også sitt for å bygge opp under dette 

metaforiske bildet. 



 
 

2 
 
 

 
 

I Adamaoua-regionen har det opp gjennom tiden vært mange folkevandringer. På første halvdel av 

1800-tallet ble denne delen av landet okkupert av folkegruppen fulani, som kom fra dagens Nigeria. 

De brukte hester i sin krigføring, og var dermed overlegne og møtte liten motstand. De inngikk også 

allianser med de ledende gruppene i området. Blant annet inngikk de avtaler med mbumfolket som 

forsynte fulanerne med slaver. Etter hvert ble de fulani-okkuperte områdene delt inn i mindre 

territorier, kalt lamidater. En lamido var en distriktshøvding/-konge som fungerte som fulanernes 

øverste politiske leder innen et gitt geografisk område. Lamidoene i det prekoloniale Kamerun 

hersket med jernhånd og la mange folkegrupper under seg og gjorde dem til slaver. Lamidoens 

økonomiske grunnlag var skatter fra kvegdrift, handel og jordbruksproduksjon. Også 

menneskehandel var et utbredt fenomen blant fulanerne (Burnham 1996, Hansen 2000, Håp i Afrika 

2003). I dag dominerer fulanerene Adamaoua-regionen både politisk, finansielt, religiøst og 

kulturelt, og fulanerene utgjør ca 60 % av befolkningen i regionen. Selv om lamidoens makt er 

vesentlig svekket, som følge av opprettelsen av republikken Kamerun, har de fremdeles en 

tradisjonell autoritær rolle og nyter stor respekt blant lokalbefolkningen. De har fremdeles makt til å 

fungere som dommere i mindre rettsspørsmål. Den blomstrende og stadig økende kvegindustrien i 

provinsen er nærmest totalt dominert av fulanere, ettersom de mer eller mindre har monopol på 

transport og handelsvirksomhet. Islam har funnet veien til alle rurale områder og er i dag den største 

religionen i Adamaoua-provinsen. Det er først og fremst fulanere som er imamer og fulanere er 

overrepresentert som lærere i koranskolene. Mesteparten av befolkningen i Adamaoua-provinsen 

snakker noe fulani som er det rådende markedsspråket (Gausset 2010).  

 

 
Fig: 1. Kart over Kamerun og Adamaoua-regionen (http://en.wikipedia.org/wiki/Adamawa_Region). 
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Fig: 2. Kart over peresletten (Djidda 1998:5). 

 

 
 

 

På peresletten finner vi i dag fire kantoner, der tre av disse, Gadjiwan, Mayo Baleo og Alme, er i 

Kamerun, mens Togo er innenfor Nigerias landegrenser. Min base under feltarbeidet har vært 

Gadjiwan. Oppe på det kaldere og tørrere platået som omkranser peresletten, finner vi en 

majoritetsbefolkning av fulanere. De har vært perenes herskerfolk siden midten av 1800-tallet da de 

tok perefolket som slaver. Helt frem til i dag har perene vært marginalisert som resultat av 

undertrykkelse fra fulanerfolket. Det var angivelig fulanerne som gav perefolket navnet kutin som 

betyr hund på fulani. Da en fremtredende lamido i området ble konfrontert med spørsmål om hvor 

nedverdigende ”kutin” navnet var, svarte han følgende: ”Ja, kva skal dei ellers kallast? Dei lever 

som bikkjer, et som bikkjer og før som bikkjer. Korfor kan dei ikkje kallast kutin (bikkjer)?” (Raen 

1990:13). Dette utsagnet sier mye om fulanernes syn på perefolket. Når han sier at ”de før som 

bikkjer”, refererer han til deres matrilineære slektskapssystem (ibid). Peresletten ble frem til 80/90-

tallet kalt kutindalen eller kutin-sletten. Selv om perefolket ikke bruker benevnelsen kutin, står det i 

dag fremdeles som det offisielle navnet på perene og kutin blir aktivt brukt av de fleste fulanere.  
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Kolonimakter og misjonærer har hatt stor innvirkning på det afrikanske kontinent, hva angår både 

lokal og nasjonal identitet. I 1988 fikk perefolket sitt skriftspråk som ble hetende per muurè, som 

betyr vårt språk på pere. Dette ble gjort i regi av Det Norske Misjonsselskap, heretter kalt NMS. 

Med økonomisk støtte fra NORAD, ble arbeidet ledet av den norske misjonæren Konstanse Raen. 

Innføringen av skriftspråk har blant annet muliggjort historieskriving, og bidratt til store 

økonomiske, politiske og sosiale forandringer. Språk står samtidig som en av de viktigste faktorene 

for identitetsdannelse (Berger og Luckman 2006). 

 

Endring og klargjøring i tematisk fokus 
Da jeg ankom sletten og begynte arbeidet med å oppsøke informanter som var tilknyttet det 

språklige engasjementet blant perefolket, fikk jeg fort mistanke om at tingenes tilstand var 

annerledes enn det jeg hadde fått inntrykk av året før. Etter hvert ble det klart for meg at dette ikke 

hadde vært noe engasjement som hele perefolket hadde stått bak. Det handler mer om 

enkeltindivider som har hatt en sentral rolle i Eglise Evangélique Luthérienne au Cameroun, 

heretter kalt EELC, og som har hatt nær kontakt med bistandsprogrammer og norsk 

misjonsvirksomhet. NORAD trakk sin støtte til litteraturarbeidet i 2002 etter en rekke 

korrupsjonsavdekkinger innen EELC, deriblant innen kirkens litteraturarbeid. Siden da har det vært 

svært liten aktivitet i arbeidet som drives av Comité de langue Pere. Skolene, som inntil 2002 hadde 

fått økonomisk støtte til drift og midler til å undervise på morsmålet, underviste nå på fransk. 

Centre de litterature et d’alphabétisation var mer eller mindre lagt ned, og store kvanta 

litteraturmateriell ble holdt tilbake av trykkeriene etter økonomisk rot. Jeg hadde forventet meg at 

man nå hadde tatt tilbake morsmålundervisningen i skolen. Jeg hadde også belaget meg på å bruke 

mye tid på Centre de litterature et d’alphabétisation for å se hvordan de jobbet og hvordan de 

forholdt seg til nasjonale myndigheter.  

 

Etter å ha konstatert faktum, måtte jeg endre fokus. Etter noe tid brukt i Gadjiwan og i Ngaoundéré, 

som er provinshovedstaden i Adamaoua, ble jeg mer og mer var på det jeg opplevde som en form 

for usikkerhet i det kamerunske samfunnet. I samtaler og diskusjoner opplevde jeg at folk vegret 

seg for å si det de mente og jeg forstod fort at man ikke kan si ting ”rett ut” eller ”snakke fra levra” 

som man utrykker det i Norge. Dersom man har en agenda og vil utrette noe, for eksempel innen 

næringslivet, må man gå omveier og bruke lang tid for å opprette lojalitetsbånd før en kan opprette 

eventuelle partnerskap eller danne andre former for allianser. Slike allianser forekommer i all 

hovedsak mellom medlemmer som tilhører samme etniske gruppe. Informanter som jobbet innen 

næringslivet utrykte ofte sin bekymring for at man ikke lenger kunne stole på noen, og da spesielt 
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med tanke på mennesker som var av annen etnisk tilhørighet. Mange vegret seg for politiske 

ytringer ettersom det angivelig skulle være fire ganger mer hemmelig politi enn de man kunne se i 

uniform. I samtaler rundt utviklingsspørsmål, ble sjalusi ofte nevnt som den primære årsaken til 

landets, og det øvrige Afrikas marginale utvikling. Dette kan fremstå som et relativt banalt 

argument, der man bruker resultatet av sosial samhandling på mikro nivå til å generalisere om 

strukturelle samfunnsmessige problemer. Jeg har derimot valgt å ta disse på alvor, og vil derfor 

utforske denne tematikk nærmere. 

 

Etter hvert ble jeg mer og mer nysgjerrig på tre enkeltfenomener som jeg opplevde som mer eller 

mindre institusjonalisert i det kamerunske samfunnet. For det første ble det klart for meg hvor 

viktig den etniske identiteten var for mennesker, i byene som på landsbygda. Som nevnt ovenfor, 

var det først og fremst innen ens egen etniske gruppe at man kunne bygge allianser og starte 

økonomiske foretak. Det var mellom ”brødre” og ”søstre” en kunne betro seg i vanskelige 

situasjoner. Og dersom en slektning eller et familiemedlem hadde suksess, kunne en forvente å ta 

del i denne suksessen. For eksempel kunne en, både i konkret og overført betydning, uten problemer 

spise hos en slektning dersom det ikke var mat i ens eget hjem. Dette var gjensidig, og dersom en 

tante eller onkel kom med krav om tjenester eller materielle goder, hadde man ikke annet valg enn å 

dele ut av sine akkumulerte goder. Det var med andre ord sterke resiprositetsbånd mellom 

medlemmer av samme familie/etniske gruppe. Samtidig oppfattet jeg at det fant sted en offentlig 

diskurs om hvor ”farlig” etnisitet kunne være. Ingen ville oppleve et nytt Rwanda! 

  

For det andre var den utstrakte bruken av korrupsjon slående. I hverdagslivet var bestikkelser og 

smøring meget vanlig og jeg opplevde at korrupsjon mer eller mindre var institusjonalisert som et 

sosialt fenomen. Samtidig oppfattet jeg at kamerunerne snakket om korrupsjon som et onde, og det 

fant sted en diskursiv bevissthet om at den utbredte bruken av korrupsjon blant statsråder og 

offentlige tjenestemenn var i ferd med å ødelegge landet. I Kamerun blir korrupsjonsbegrepet 

imidlertid lite brukt. Man kaller det heller motivasjon, men den vanligste allegorien er å spise. 

 

Et tredje fenomen, som de fleste i Kamerun må forholde seg til, er la sorcellerie; hekser og magi. 

Verken kristne eller muslimer kan se bort fra at det blant dem fins hekser som driver med magiske 

aktiviteter. Hekser blir ofte anklaget for å spise sine egne. De kan gjøre store skader og påføre deg 

og din familie lidelser. Men magi kan også helbrede, gi lykke og bidra til økonomisk vekst og 

fremgang.  
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Under feltstudiet ble det derfor klart for meg at perefolkets kamp for sosial mobilitet skjer i en 

samfunnskontekst hvor fenomener som etnisitets-/slektskapsproblematikk, korrupsjon og magi har 

relativt stor plass.  

 

Ny problemstilling 
Selv om det ble klart under feltarbeidet at jeg måtte endre fokus, har jeg fremdeles et ønske om å ta 

utgangspunkt i min gamle hypotese, der jeg anser perefolkets språklige engasjementet som en lokal 

strategi for å forsterke/mobilisere deres etniske identitet. Men jeg ønsket nå i større grad å finne 

årsakene til perenes språklige ”engasjementet”. Hvorfor og hvordan hadde dette engasjement sitt 

utspring? Var det håp om personlig vinning? Var den tilsynelatende mobiliseringen av perenes 

etniske gruppe styrt av ledere som hadde en politisk agenda å fremme og dermed ikke et direkte 

utrykk for gruppens kulturelle ideologi eller folkeviljen?  

 

For bedre å forstå bakgrunnsbildet, blir det også viktig å gjøre rede for norsk misjonshistorie i 

Kamerun generelt og i Gadjiwan spesielt. En særlig oppmerksomhet er rettet mot litteraturarbeidet 

og den prosessen der NMS har stått i spissen for kreasjonen av perefolkets skriftspråk, heretter kalt 

KASS-prosessen. Hvilket  motivasjonsgrunnlag hadde NMS og Raen for dette arbeidet? Et mål 

under mitt feltarbeid var å studere hvorvidt det endelige KASS-produktet har stått som et resultat av 

imperialisme, og om det i dens diskurs er tilløp til det Said (1994) har omtalt som orientalisme. Det 

ble imidlertid mer interessant å undersøke hvordan det nye skriftspråket ble tatt imot av perefolket. 

Og hvordan bruker de det i dag? I den grad det lot seg gjøre, ville jeg undersøke om det nye 

skriftspråket har klart å fange perefolkets sosiale virkelighet. Er det skapt på perefolkets premisser?  

 

Under feltarbeidet innså jeg at et studium av perefolket nødvendigvis også må handle om deres 

forhold til sitt tidligere herskerfolk. Perefolkets relasjon til fulanerne vil derfor være et sentralt 

fokus som går igjen i oppgaven. Jeg ønsker blant annet å undersøke i hvilken grad perefolkets 

sosiale posisjon har endret seg etter at de fikk sitt nye skriftspråk. Og i hvilken grad har det nye 

skriftspråket bidratt til en revitalisering av perenes kultur? Blir perefolket stadig stigmatisert og 

undertrykt av fulanerne?  

 

I lys av disse spørsmål vil jeg undersøke maktstrukturer og se på eventuelle hegemoniforhold. 

Gjennom en drøfting av Meads (1934) selv og Bourdieus (1977, 1995) habitus begrep, vil jeg ta 

identitetsbegrepet opp til diskusjon. Med empirisk materiale vil jeg vise hvordan perefolket i noen 

tilfeller skifter mellom bruken av ulike identiteter, avhengig av den sosiale kontekst. Med Vike 
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(2011) vil jeg diskutere hvorvidt begrepene kultur, ideologi og hegemoni er tilfredsstillende å bruke 

om de maktforhold som utspiller seg på peresletten. Jeg vil argumentere for at disse begreper ikke 

nødvendigvis tvinger mennesker til å følge visse kriterier/verdier/normer/regler og skaper 

persepsjoner som vil kroppsliggjøres i et habitus. Jeg vil heller argumentere for at en tilgang på 

kulturell kunnskap, kan gjøre oss i stand til å tilpasse oss situasjoner der denne kunnskapen er 

relevant eller nødvendig for samhandling, så lenge denne tilpasningsprosessen ikke er for kostbar.  

 

Med empirisk materiale ønsker jeg å vise hvordan korrupsjon som sosialt fenomen kan kobles til 

den animistiske tradisjon, samtidig som den er forankret i en neopatrimonial logikk, som er den 

gjeldene logikk for redistribusjon av goder i Kamerun. Dette vil jeg gjøre ved å forfølge 

allegorien/metaforen å spise. Med fokus på de ovenfor nevnte fenomener, blir det også naturlig å 

rette min oppmerksomhet mot strukturer innen EELC og det kulturelle liv innen kristne og 

muslimske miljøer samt den animistiske tradisjon. Hvordan har norsk misjonsvirksomhet forholdt 

seg til den animistiske tradisjon? Og hvor sterkt står den animistiske tradisjon hos perefolket i dag? 

Her ser jeg det også som hensiktsmessig å vie en del plass til perenes slektskapssystem. Hvordan er 

dette strukturert? Er magiske fenomener inkorporert i deres slektskapssystem? 

 

Som en introduksjon til oppgaven, og den virkelighet som utspiller seg på peresletten, velger jeg å 

fortelle om én av mine mange små utflukter under mitt feltarbeid, til mindre landsbyer i nærheten 

av Gadjiwan. Dette var en av de første utfluktene jeg hadde til svært rurale områder. Jeg vil her 

trekke frem flere hendelser og observasjoner som bidro til at jeg for første gang under mitt 

feltarbeid fikk følelsen av en mer helhetlig forståelse av perefolkets kultur og klarte å trekke 

paralleller mellom ulike sosiale fenomen. Ved denne utflukten ble jeg introdusert for en verden fylt 

med hekser og magi og fikk innblikk i regler for samhandling mellom forskjellige klaner. Jeg fikk 

også se hvordan norsk misjonsvirksomhet har påvirket og fremdeles påvirker livet på peresletten. 

 

En reisebeskrivelse 
Tidlig i feltarbeidet ble jeg kjent med den norsk misjonæren Solbjørg Pilskog. Hun er 81 år og har 

bodd i Kamerun i 60 år, 40 av disse i Gadjiwan. Mye av hennes liv og tjeneste er dokumentert i 

boken ”Peresletta; ei reise til Solbjørg Pilskogs rike i Kamerun” (Grimstad 1997). Solbjørg er det 

jeg vil kalle en "old school" misjonær. Med dette mener jeg at hun representerer en form for 

misjonstenkning/-strategi som preget mye av misjonsvirksomheten 50 år tilbake i tid. Da var man i 

særlig grad opptatt av misjonsbefalingens kall til å ”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler” 

(Matt.28,19), og tolket alle aktiviteter inn i en slik ramme. I dag arbeider NMS gjennom tre separate 
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fagbaserte programmer, som i populærversjonen oppsummeres i tre B-er; Budskap, Bistand og 

Bygging. Disse tre B-er refererer til programmene ”Evangelisering og Menighetsbygging”, 

”Diakoni og Bistand” og ” Lederutvikling og Organisasjonsbygging” (Strategiplan 2012 - 

2014:1/2). 

  

Solbjørg er jordmor av yrke, men har nå lenge vært pensjonert. Likevel jobber hun som frivillig i 

NMS og oppholder seg i Gadjiwan hver tørketid, som strekker seg fra oktober til april. Hun er 

meget aktiv i den lokale menigheten og hjelper til på sykestua etter behov. To til tre ganger i uken 

legger hun ut på evangeliseringsturneer i distriktet. På disse turene tar hun med seg vaksiner og 

medikamenter for å behandle barn og syke. Hun har også med seg et større antall såper, sukker, olje 

og salt som hun gir som små gaver til landsbysjefene i de områder hun evangeliserer, som en takk 

for husly og mat. Hennes primære oppgave på disse turene er imidlertid å vise Jesusfilmen, som hun 

selv kaller det. Før hver tur lesser hun sin gamle Toyota Hilux med et aggregat, en DVD-spiller og 

et TV-apparat. På turen vi nå skulle ut på, hadde hun med sitt faste team som består av den lokale 

presten, en sjåfør og handyman, lederen for ”Femmes pour Christ” (Kvinner for Kristus) samt 

hennes minste barnebarn, og lederen for ungdomsarbeidet i kirken. Dette var et team hun selv hadde 

snekret sammen og de har vært på mange turer sammen det siste året. Nå skulle jeg også få være 

med, og jeg ble utnevnt til fotograf og reserve sjåfør. Solbjørg mente hun ikke kunne presentere 

meg som antropolog, ettersom ingen ville skjønne hva det er og hva mitt arbeid gikk ut på.        

 

Mabore, som denne gang var utvalgt landsby for visning av Jesusfilmen, ligger et godt stykke unna 

Gadjiwan. På veien dit passerer man landsbyen Samelekti. Her var det i dag markedsdag og mye 

folkeliv. Under små telt av strå og halm, sitter handelsmenn med sine varer utstilt langs veien. 

Landsbyene på sletten har marked på forskjellige ukedager. Denne rotasjonsordningen medfører at 

de samme handelsmennene ofte går igjen på disse markedene. Svært mange av dem kommer fra 

Nigeria med billige industrivarer. Det er også stort sett de samme varene som går igjen hos de 

forskjellige handelsmenn: karameller og tyggegummi, batterier og lyspærer til lommelykter, bukser 

og t-skjorter som mennesker i vesten ikke lenger vil ha, jordbruksredskaper og sprøytemidler. Varer 

fra Nigeria er som regel billigere enn varer produsert i Kamerun, men også kjent for vesentlig 

dårligere kvalitet. Lokale handelsmenn stiller med lokale varer. Peanøtter og mais ligger langs veien 

i store hauger. Krydder og urter til mat og sauser finnes i uendelige varianter spredd rundt på 

provisoriske ”stands”. Smeden og syersken har sine faste boder. Også den lokale Modibbo, som er 

muslimenes tradisjonell doktor, er som regel å finne på markedet. Hos han kan man søke råd, be om 

tilgivelse for sine synder og kjøpe tradisjonell medisin mot sykdom.  
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Vi skal ikke ha noe på markedet og stopper derfor ikke. Men der markedet etter hvert forvitrer, på 

landsbyens nordside, står to BIR (Brigade Inter Rapid) soldater oppstilt langs veien og signaliserer 

stopp med sine maskinpistoler. Store skjerf og solbriller dekker ansiktet og de ligner mer på 

landeveisrøverne de skal beskytte landsbyen fra. Disse soldatene er beryktet for å ”skyte først og 

spørre etterpå”. De blir også omtalt som "soldatene som ikke kan le" av lokalbefolkningen. De 

kjenner fort igjen NMS sin logo som er klistret på bilen til Solbjørg og vinker oss videre. Normalt 

er det ingen som slipper forbi BIR soldatene på markedsdagen uten å ha betalt eskortepenger. Men 

de vet at Solbjørg ikke lar seg bestikke og regner det som bortkastet tid å kverulere med den gamle 

damen. Jeg derimot, klarer som regel ikke å komme meg forbi sperringen før de obligatoriske 

100f.cfa er betalt, noe som tilsvarer 1,25 norske kroner. 

 
 

Etter Samelekti sluttet også veien, og vi brukte lang tid på å komme oss frem. Vi måtte stadig ut av 

bilen for å hogge ned busker og flytte på steiner som blokkerte for bilen. Et par mil før vi ankom 

landsbyen, ble vi møtt av en gruppe menn som bar på store steiner. Det skulle vise seg at de drev og 

bygget vei til oss. Solbjørg hadde sendt bud et par uker tidligere med beskjed om at vi skulle 

komme. Landsbysjefen hadde derfor invitert til sargo, som er en form for dugnad, der de bygget vei 

til ære for oss. Solbjørg hadde vært der et par ganger før på vaksinasjonsturner, men da brukt bena 

som fremkomstmiddel. Det var derfor første gang et kjøretøy hadde vært i disse traktene. Mange 

unger sprang på siden av bilen de siste kilometerne inn mot landsbyen. De hadde aldri sett en bil før 

og var nysgjerrige. Da vi ankom landsbyen ble vi møtt med full fest. I en ring av dansende 

mennesker (menn, kvinner og barn) som omkranset tre unge menn med trommer i forskjellige 

varianter, ble vi straks kastet inn i dansen. Jeg prøvde så godt jeg kunne å bevege de stive bena etter 

den lange bilturen, men måtte konstatere at jeg ikke klarte å holde takten fra trommene. Innossa, 

lederen for de unge i kirken, var en habil trommespiller og tok etter hvert over en av trommene. Jeg 

merket meg at han var i meget godt humør og han startet nærmest en slags flørting med Lombi, 

	  
	  
	  

Fig:	  3.	  På	  markedet	  i	  Gadjiwan	  

	  
	  
	  

Fig:	  4.	  Markedsdag	  i	  Gadjiwan	  
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lederen for ”Kvinner for Kristus”. Han trommet kraftig et par ganger på trommen og sendte av 

gårde et lattermildt blikk i retning Lombi. Hun svarte med latter og ble tilsynelatende flau. Det 

skulle vise seg at dette ikke var flørting, men en slags form for erting. Med stor innlevelse og et 

smil rundt munnen sa han noe til Lombi på pere som jeg ikke kunne forstå. Lobi, som også var i 

godt humør og sprudlet av latter, prøvde å forklare meg: ”han har funnet min far og er nå i gang 

med å gjøre narr av meg”. 

 

Perefolket er matrilineære og følger morslinjen. Selv om de regner seg som én etnisk gruppe, er det 

mange forskjellige klaner. Hver klan har sitt totem som er hentet fra dyreverdenen eller fra de 

forskjellige naturelementene. Trommen Innossa spilte på viste seg å være trukket med varan-skinn. 

Varanen er totemet til Lombis klan. Innossa tilhører på sin side sardin med stor munn klanen på 

morsiden, som er rivaliserende med Lombis klan, og slange med skarp tunge på farssiden. Ved at 

Innossa trommet på denne varan-trommen, ertet han Lombi. Varan-skinnet var/er Lombis far og 

Innossa viste sin makt, overlegenhet og respektløshet ovenfor hennes klan ved å slå på trommen. 

Ved å håndtere dette musikkinstrumentet kontrollerte han også på mange måter Lombis klan. 

Senere på turen fikk vi servert sardin med stor munn, og da kunne Lombi godte seg over det gode 

måltidet, mens Innossa måtte gå sulten.     

 
Etter hvert ble vi tatt ut av ringen og geleidet inn i en hytte der det var satt frem mat til oss. Ute 

fortsatte trommingen og den dansende ringen. Vi fikk høne og couscous. Høns blir kun slaktet til 

fest, så vi forstod fort på maten og velkomsten at det var duket for en skikkelig fest. Etter maten ble 

vi vist våre respektive hytter for natten, og siden det bare var en liten time til det ble mørkt, startet 

vi arbeidet med å rigge til ”kinoen”. Plutselig skiftet trommene takt og den dansende ringen tok en 

pause. Tre eldre menn og en kvinne dannet en mer intim sirkel og holdt hverandre rundt skuldrene, 

slik at de viste oss ryggen. De trampet i jorden og beveget seg mot venstre i takt til trommene. Det 

	  
	  

Fig:	  5.	  Forbredelser	  til	  visning	  av	  
Jesus_ilmen	  

	  
	  

Fig:	  6.	  Inossa	  med	  varan-‐skinn	  tromme	  
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hele så ut som det senario som utspiller seg på bygdefest i Norge når vår foreldregenerasjon har fått 

litt for mye drikke og har dristet seg til å danse i ring. Selv om de var meget oppslukt i dansen, 

fornemmet jeg at dette var en oppvisning av et slag. Da de var ferdige fikk de også applaus fra den 

lille ansamlingen som nå gjenopptok ringdansen. Senere har jeg sett den samme dansen. Da fikk jeg 

vite at dette er dansen som danses etter den første innhøstningen av hirse. Da er alle ute og jobber 

på åkeren og høster hirsen som lagres i små siloer laget av leire. Ved å danse i ring, tett omslynget, 

tegner de et dansende blide av disse kornsiloene. Dansen skal symbolisere og bidra til samhold og 

lojalitet mellom bøndene.  

 
Mens de andre fortsatte arbeidet med å rigge til filmfremvisning, gikk jeg rundt og fotograferte. Jeg 

hadde også med meg kabler til å koble til TV og planen var å vise bildene jeg hadde tatt før 

filmvisningen. Ettersom mange aldri hadde sett sitt eget speilbilde, visste de ikke selv at det var de 

som var på bildene. Mange kunne kjenne igjen sine egne klær, men først når kamerater brøt ut i 

latter og ropte ut deres navn, forstod de fotograferte at det var dem som nå ble vist på TV. 

Bildevisningen ble en stor suksess. Jeg hadde også filmet en liten snutt av tilfeldig barnelek, og 

viste dem den ferske filmen. Det så ut som at dette ble for mye å ta inn over seg, spesielt for de litt 

eldre. Når mørket hadde lagt seg, viste Solbjørg Jesusfilmen. Innossa oversatte til pere. Det var en 

nigeriansk film der bibelske historier var innlemmet i handlingsforløpet, alt fra historien om den 

barmhjertige samaritan til demonutdrivelse. Filmen var laget i en afrikansk kontekst og de fleste 

kunne kjenne seg igjen i landskapet og i de hverdagslige handlingene. Samtidig la filmen vekt på å 

koble det moderne opp mot det kristne og det tradisjonelle opp mot det demoniske og animistiske. 

Med stor innlevelse ble det diskutert hvordan de forskjellige undrene var mulig, og da filmen var 

slutt, kom en eldre kvinne frem og ville argumentere for at det vi nå hadde sett måtte være sant. ”Vi 

så alle sammen tidligere hvordan våre barn lekte på denne boksen (peker mot TVen).  Det var den 

samme leken som utspilte seg foran våre egne øyne for et par timer siden. Derfor må også denne 

	  
	  

Fig:	  7.	  Dans	  etter	  den	  første	  innhøstningen	  
av	  hirse	  	  

	  
	  

Fig:	  8.	  Kornsilo	  i	  Gadjiwan	  



 
 

12 
 
 

 
 

historien om Jesus være sann”. Selv om denne eldre kvinne hadde respekt blant landsbyboerne, var 

mange skeptiske. Jeg fikk nesten litt dårlig samvittighet for å ha bidratt til denne damens retorikk.  

 

Vi var alle slitne etter den lange turen og gikk tidlig til sengs. Langt inn i de sene nattetimer kunne 

vi høre den intensive trommingen, sangen og dansen. Da jeg våknet i 6-tiden neste dag, var det 

fremdeles full fest. Solbjørg og presten hadde planlagt å holde gudstjeneste før vi skulle dra tilbake 

til Gadjiwan, og etter frokost startet de forberedelsene. Jeg gikk meg en tur for å utforske området 

litt nærmere. I en sare, som er en ansamling av små hytter som danner en sirkel med en åpen plass i 

midten, var det mye folk. Menn og kvinner satt spredt rundt omkring og drakk fomm. Dette er lokalt 

øl brygget på hirse. Ut fra en av hyttene kom Innossa. Han var tydelig preget av nattens fest. I 

Gadjiwan har han ord på seg for å være en stordrikker. Uten å se meg, satte han seg ned ved siden 

av en eldre kvinne som hadde en kalabass med fomm for hånden. Han spurte ikke om å få, men ble 

snart overrukket kalabassen. Det regnes som meget respektløst å spørre en eldre om å få øl. Innossa 

tok noen gode slurker og tørket ansiktet med hånden før han så opp og møtte mitt blikk. Jeg kunne 

klart se at han var flau, og det var tydelig meningen at jeg ikke skulle få med meg det som nettopp 

hadde funnet sted. Han skulle jo snart være tolk for presten under gudstjenesten. Ettersom 

perefolket har vært vant med norske misjonærer som ofte har vært avholdsmenn og som mer eller 

mindre har bannlyst alkoholkonsum, deriblant perenes fomm, er mange flaue over å vise sine 

forbruksvaner. Jeg gikk bort til Innossa og satte meg ved siden av ham. Han var stille og tydelig 

utilpass. ”Skal ikke jeg få?”, spurte jeg Innossa. Med store øyne så han på meg og sa: ”Drikker du?” 

En eldre dame rakte meg en kalabass som jeg tok noen gode slurker av. Den store folkemengden 

brøt ut i latter og var tydelig fornøyde. Innossa var i ekstase og grep tak i hånden min, og vi ble 

sittende slik, hånd i hånd, i gode 10 minutter. Å holde hender i Kamerun er en antropologisk studie i 

seg selv. Med intimitet, og da med spesiell tanke på å holde hverandres hender, signaliserer man 

eksplisitt en vennskapsrelasjon. Unge som gamle, menn som kvinner, går ofte hånd i hånd langs 

gatene. Selv om det kamerunske samfunn er sterkt preget av homofobi, er intimitet mellom menn 

ikke et tabu. Gode venner skal bokstavelig talt holde sammen.  

 

Det ble klart at Innossa nå hadde endret innstilling til meg. Ivrig ville han fortelle om noe som 

kanskje ville interessere meg. I denne landsbyen praktiserte man animistisk religion og nå geleidet 

han meg til en sare lenger inn i landsbyen der vi satte oss ned ved noe eldre som drakk fomm. 

Innossa introduserte meg, og fortsatte med å si noe på pere som jeg ikke forstod. Snart kom en eldre 

mann bort til oss. Han holdt en liten trefigur varsomt i hånden, men ble stående et par meter unna, 

og ville ikke gi den til meg for at jeg skulle studere den nærmere. Denne var yàng. Det er en trefigur 
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formet som overkroppen til et menneske. Den plasseres utenfor hytten man bor i og regnes som 

hellig for perene. De har mye ærefrykt for den, men ikke før den smøres inn med et magisk pulver. 

Dersom det er innbrudd, eller noen gjør noe vondt mot hjemmet, vil den yàng som er utplassert 

kunne se hvem som er gjerningsmannen. Den vil så kaste en trolldom, yàngbuli, som gjør at magen 

på gjerningsmannen vokser helt til den sprekker og gjerningsmannen dør.  

 

 
Det var på denne utflukten beskrevet ovenfor, at jeg for første gang ble klar over hvor stor 

betydning perenes animistiske tradisjon har i hverdagen, også for de ”kristne” og ”muslimske” 

perene. Jeg ble her introdusert for en verden fylt med magi og hekser. Jeg fikk også et innblikk i 

perenes intrikate klansystem; hvordan det henger sammen og noen regler som gjelder for 

samhandling mellom dem. Jeg ble oppmerksom på den sosiale og kulturelle betydningen som finner 

sted i konsum av fomm og jeg fikk også se hvordan en norsk misjonær som har bodd i Kamerun i 60 

år, er preget av euorsentrisme og orientalisme. 

 

METODE 

Med buss fra Ngaoundéré til Tignère, og videre med motorsykkel fra Tignère dagen etter, ankom 

jeg peresletten 3. februar 2011. De første dagene bodde jeg hos den norske misjonæren Solbjørg 

Pilskog på misjonsstasjonen i Gadjiwan. Hun introduserte meg for en av de største jordbrukerne på 

sletten og etter kort tid fikk jeg losji i hans hjem. Flere av mine hovedinformanter var bosatt i Mayo 

Baleo, som ligger seks kilometer vest for Gadjiwan og det ble derfor naturlig å tilbringe mye tid 

der. Alme er en liten dagsreise på motorsykkel fra Gadjiwan og er den mest avsidesliggende 

kantonen på sletten. Under feltarbeidet var jeg i Alme totalt fire ganger.  

	  
Fig:	  9.	  En	  eldre	  mann	  holder	  frem	  

yàngbuli	  

	  
Fig:	  10.	  Drikking	  av	  fomm	  
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Den viktigste innsamlingsmetoden av data under mitt feltarbeid, har vært deltagende observasjon. 

Så langt det har latt seg gjøre, har jeg deltatt i det lokale liv og tatt del i hverdagsaktiviteter. Dette 

kan handle om ekstraordinære begivenheter som barnedåp, bryllup, kulturelle seremonier og lokale 

fester, men i særlig grad om hverdagsaktivitet som dugnader, restaurantbesøk og åkerarbeid. I alle 

disse aktiviteter har øldrikking inngått som en naturlig sideaktivitet.  

 

Under feltarbeidet fant jeg fort ut at intervjuer som metode var lite anvendbar. Disse intervjuene ble 

fort preget av formelle situasjoner og svarene var ofte preget av en politisk korrekthet som jeg måtte 

stille kritiske spørsmål ved. Jeg har likevel gjennomført enkelte intervjuer, men forbeholdt disse til 

mennesker jeg ellers ikke har klart å komme tett innpå. Jeg har også bevisst latt være å ta notater i 

direkte samhandling med mine informanter og heller gjort dette i etterkant av samtaler. Dette for å 

unngå narrative representasjoner. Jeg har likevel tatt en god del bilder. Dette har ofte hjulpet meg til 

å huske situasjoner i senere tid og er aktivt blitt brukt i min senere analyse. Der annet ikke er 

oppgitt, er undertegnede fotograf av bilder brukt i denne oppgave.  

 

Informanter  
Den norske misjonæren Solbjørg Pilskog har vært en viktig informant under feltarbeidet. Gjennom 

henne har jeg fått mye kunnskap om lokal kultur, men også fått muligheten til observere hvordan 

hun jobber og forholder seg til lokale mennesker og kultur. Hun har også vært viktig for å få tilgang 

på andre nøkkelinformanter og har slik fungert som en døråpner. Alle mine informanter er blitt 

tilbudt muligheten for anonymisering, men svært få har imidlertid benyttet seg av dette tilbudet.  

 

 

Fig:	  11.	  Aoutocaren	  (buss)	  fra	  Ngaoundéré	  	  
til	  Tignière	  

Fig:	  12.	  Med	  motorsykkel	  fra	  Tignère	  til	  
Gadjiwan	  (peresletten	  i	  bakrunnen)	  
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Mye av det materialet som ligger til grunn for denne masteroppgaven er muntlige overleveringer. 

Det er i stor grad gjennom fortellinger om personlige erfaringer og informanters kjennskap til 

kulturelle fenomener at jeg baserer mine analyser. Dette kan sies å være en metodesvakhet ved 

oppgaven. De former for magi og trolldom som er beskrevet her, er i stor grad gjenfortellinger av 

informanters egne opplevelser og erfaringer, eller deres kjennskap til andres. For å kvalitetssikre 

disse data, har jeg bruk flere informanter samtidig og hele tiden prøvd å verifisere enkelte 

informanters beretninger hos andre. Jeg opplevde at noen informanter kunne eksotifisere sine 

kunnskaper om magiske aktiviteter og det var påfallende mange som selv hadde opplevd og kjent 

magiske realiteter på kropp og sinn. Ved å stille spørsmål rundt praksis av magi i plenum, kunne jeg 

risikere korte svar og gå glipp av mye kunnskaper. Men jeg så likevel dette som nødvendig i noen 

tilfeller for å få en mest mulig ”korrekt” beskrivelse av denne praksisen.  

 

Min hovedinformant har lenge stått i spissen for det språklige ”engasjementet” der man ville 

gjeninnføre perespråket i skolene. Han var den første utdannede presten blant perefolket, av to 

totalt. Han er nå pensjonist og er bosatt i Mayo Baleo. Som barn ble han tatt til slave av lamidon i 

Kontcha, men ble frigjort da han kom i tenårene. Blant perene på sletten har han stor respekt og 

mange oppsøker ham for råd og hjelp i vanskelige situasjoner. Han blir av mange omtalt som ”far” 

og kan på mange måter anses som en ”Big man” (Sahlins 1963). Det er også han som har tatt 

initiativ for å få radio og TV-sendinger på pere. Kamerunsk TV (CRTV) sender daglige 

nyhetsoppdateringer på pere. Seks forskjellige etniske grupper har slike sendinger på nasjonalt TV. 

Av disse er perefolket den klart minste etniske gruppen. Det er ikke utbygd strømnett på peresletten 

og et svært begrenset antall mennesker har derfor TV. Disse må drives med bensinaggregater og de 

få som har slike TV-er, må også ha paraboler for å få inn signalene fra platået. Det er med andre ord 

i stor grad bare utdannede og pengesterke perer som bor i byene som kan dra nytte av dette tilbudet.  

 

Posisjonering 
Som nevn innledningsvis, ble jeg fort klar over at det språklige engasjementet ikke hadde vært noe 

engasjement som hele perefolket hadde stått bak. Da jeg startet arbeidet med å oppsøke informanter 

som var tilknyttet dette engasjementet, ble jeg også møtt av forventninger fra deres side om at jeg 

skulle iverksette et arbeid og bidra med økonomiske midler. Dette hadde jeg mistanker om ville skje 

og var derfor helt fra starten bevisst på å presentere min agenda og rolle som antropolog. I den grad 

det lot seg gjøre, prøvde jeg å distansere meg fra misjonsvirksomheten, for å unngå visse narrative 

representasjoner fra informanter som kunne ha stor interesse av å opprettholde gode relasjoner med 

misjonen. 
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TCK 
Fra 1988 til 1996 arbeidet mine foreldre som misjonærer for NMS i Kamerun. Jeg var nærmere tre 

år da min familie flyttet til Kamerun. Året før bodde vi ett år i Frankrike, der mine foreldre fikk 

språkopplæring. I Kamerun bodde vi først fire år i Tignère og deretter fire år i Ngaoundéré. Som 

barn var jeg også med mine foreldre på turer til peresletten og Gadjiwan. Jeg kjenner derfor 

området, og etterhvert visste mange mennesker hvem jeg var i kraft av mine foreldre.  

 

Sosialantropologen Ruth Hill Useem har utarbeidet begrepet Third Culture Kid (TCK). Hun 

beskriver begrepet som “barn som følger sine foreldre til andre samfunn”. David Pollock og Van 

Reken har en mer utfyllende definisjon av begrepet:  

 
 Et tre kulturelt barn (TKB) er en person som har tilbrakt en vesentlig del av utviklingsårene utenfor 

 foreldrenes kultur. TKB-en har opparbeidet et forhold til alle kulturer uten å ha fullverdig eierskap i noen av 

 dem. Selv om deler av hver kultur blir gjort til en del av TKB-ens livserfaring, vil følelsen av tilhørighet ligge i 

 forholdet til andre mennesker med lignende bakgrunn (Øen 2005:12) 

 

Under et forskningsopphold i India på 50-tallet, møtte Useem (1973) utvandrere fra andre land. Hun 

oppdaget at felleskap av utvandrere, bestående av misjonærer, diplomater, forretningsmenn og 

militært personell, hadde sine særegenheter, alle med litt forskjellig utgangspunkt og måte å 

organisere seg på, men likevel knyttet tett til hverandre. Spesielt barna i disse ”subkulturene” 

oppførte seg på spesielle måter: ”There is something different about these kids. They function at a 

whole different level. They think differently. They have a different base, and a different point of 

reference” (Pollock 1989:241). For å beskrive utvandrermiljøet måtte Usem ta stilling til både 

foreldrenes hjemmekultur, som betegnes som førstekultur, og vertskulturen som blir utvandrernes 

andrekultur. Samtidig dannet det seg en tredjekultur (TC) som ble en kultur mellom kulturer. TC 

ble en generell term for ”en livstil, skapt, formidlet og lært av personer i situasjoner hvor ulike deler 

av ens ’societies’ kobles med hverandre” (Useem 1999 i Øen 2005:11. De voksne i 

utvandrermiljøet ble kalt Third Culture Adults eller TCA, mens barna deres ble kalt trekulturelle 

barn eller TCK. Øen (2005) poengterer at TCKere er gode observatører som tilpasser seg på en 

naturlig måte i nye miljøer: 

 
 Ved å flytte fra plass til plass erfarer de ofte at det ikke er så lurt å være høyrøstede og fremtredende, men 

 heller trekke seg litt tilbake, observere og så kunne delta på den nye kulturens premisser... Denne stadige 

 vandringen mellom ulike steder, utvikler en særegen evne til å tilpasse seg nye kulturer, miljøer og 

 mennesketyper (ibid:16/17).  
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Pollock mener TCKere går fortere ned på et dypere plan i samtaler med nye mennesker. Mange 

TCKere har hatt erfaring med å starte nye vennskap og relasjoner på grunn av stadig flytting og 

reising. Observasjonene av den dynamiske prosessen i kulturen som en kommer til, sammen med 

erfaringen av å stille de rette spørsmål, åpner dører og kommunikasjonslinjer ganske fort (Øen 

2005:22). Slik jeg ser det, har min bakgrunn som misjonsbarn og TCKer vært til stor hjelp under 

mitt feltarbeidet. I noen situasjoner kunne jeg ”de kulturelle kodene”, i andre situasjoner merket jeg 

at det var lett å ”løse” disse. Dette har medført at jeg kom fort og tett innpå mine informanter og 

opplevde ofte følelsen av resonans i samhandling med mine informanter (Wikan 1992).  

 

Samtidig som jeg mener teorien rundt TCK er et viktig element i forhold til min metode, ser jeg 

også at den kan anvendes på en del av den kamerunske befolkingen. I det sterkt multikulturelle 

samfunnet tvinges individer ofte til samhandling på tvers av etnisk tilhørighet. Mange flytter fra 

landsbygda der de tilhører den etniske majoritetsbefolkning, og inn til byene, der det finnes et stort 

etnisk mangfold hvor de blir del av en minoritet. De tvinges derfor ofte til å delta på en ny kulturs 

premisser og utvikler en særegen evne til å tilpasse seg nye kulturer, miljøer og mennesketyper. Slik 

skapes det også blant dem en tredje kultur (TC) der en livstil blir skapt, lært og formidlet i møter 

mellom mennesker med ulike med ulik kulturbakgrunn. 

 

Misjonsarkivet  
Deler av høsten 2011 og våren 2012 benyttet jeg meg av Misjonsarkivet ved Misjonshøgskolen i 

Stavanger. Her har jeg fått tilgang på personlige og offentlige brever, rapporter og interne skriv fra 

misjonærene i Kamerun og misjonsledelsen i Norge. Dette materialet har vært til stor hjelp i denne 

masteroppgave. Her har jeg fått et unikt innblikk i NMS’ misjonshistorie i Kamerun; hvilke 

strategier de første misjonærene anvendte, hvordan de jobbet i feltet og hvordan de forholdt seg til 

lokale mennesker og kultur. Misjonsarkivet har også forsynt meg med empirisk materiale som jeg 

har anvendt i denne masteroppgave.  

 

Avgrensning 
Med utgangspunkt i perefolkets marginaliserte situasjon og historie, har jeg som mål å vise hvordan 

de bruker et produkt (KASS) av norsk bistand og misjonsvirksomhet som et middel for å forsterke 

sin etnisitet. Dette forstår jeg som en prosess som igjen komponeres av en rekke delprosesser. Her 

inngår blant annet prosesser av historisk, sosial, politisk og identitetsmessig art, samt en rekke 

sosiale fenomen. Ettersom disse prosesser er dynamiske og i stadig endring, kan de ikke isoleres og 

studeres som objekter. Jeg har derfor i større grad studert perefolkets hverdagsvirkelighet og det 
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sosiale lageret av kunnskap som produseres i slike prosesser. Mitt feltarbeid har dermed vært 

inspirert av Barth (1969) og hans prosessanalyse. Jeg har også hatt en fenomenologisk tilnærming 

til de sosiale fenomen som beskrives i denne masteroppgaven (Berger & Luckman 1966). 

Hovedtema i oppgaven kan synes å være bredt og de enkelte undertema noe sprikende. Sett fra en 

side kunne enkelte undertemaer krevd sin egen masteravhandling, men jeg har på den andre side 

sett det som en nødvendighet å ta med en relativt bredspektret undertematikk for å kunne si noe om 

den hovedtematikk som jeg har ansett som mest spennende å forfølge under mitt feltarbeid; 

kunnskapsproduksjon og kunnskapshåndtering blant perefolket i Gadjiwan. Samtidig har jeg verken 

tid eller kompetanse til å studere hvordan den sosiale virkeligheten er representert i perenes 

skriftspråk. Til det har jeg både manglende generell lingvistisk kunnskap og forståelse av det lokale 

språk. Jeg har likevel, gjennom Misjonsarkivet, hatt tilgang på en god del empiri på det lingvistiske 

felt. Gjennom offentlige skriv samt brever og uttalelser fra Raen og NMS, har jeg fått en viss 

innsikt i hvilke motivasjonsgrunnlag og strategier som lå til grunn i arbeidet med KASS. I denne 

oppgaven vil jeg derfor gi flere eksempler på analyser av perespråket, basert på empiri fra Raen 

selv. Dette vil forhåpentligvis kunne si noe om hvilken virkelighet som konstrueres i perefolkets 

nye skriftspråk, og om dette NMS-prosjektet har fungert som en antipolitisk maskin (Feurguson 

1994). 

 

Ved slutten av mitt feltarbeid ble jeg introdusert for Association Culturelle des Elèves et Etudiants 

Pèrè, heretter kalt ACEEP. Dette er en organisasjon bestående av elver og utdannede perer fra 

sletten og de større byene i Adamaoua-provinsen. Ettersom jeg først ble introdusert for ACEEP ved 

slutten på mitt feltarbeid, fikk jeg lite tid til å studere deres organisasjon, historie og betydning. Mitt 

inntrykk er likevel at ACEEP er en meget velstrukturert organisasjon med antenner i alle de større 

byene i Adamaoua. Det er likevel medlemmene fra Ngauondéré og Tignère som dominerer. 
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Oppgavens struktur 

I oppgavens første kapittel har jeg presentert mitt tematiske utgangspunkt for feltarbeid og min nye 

problemstilling. Videre har jeg gitt en kort historisk, demografisk og etnografisk introduksjon til 

tema og region. Her har jeg også gjort rede for min metode og hvilke avgrensninger som er gjort. 

 

I kapittel 2. Etnisitet og kulturelle trekk, vil jeg først kort gjøre rede for historien bak opprettelsen 

av de tre kantoner; Gadjiwan, Mayo Baleo og Alme. Denne historien er en del av fulanernes ”splitt 

og hersk” strategi som de påførte perefolket og som var avgjørende for å styrke deres maktposisjon 

i Adamaoua-provinsen før, under og etter kolonitiden. Videre følger en beskrivelse av hvordan jeg 

opplevde kultur- og identitetsforskjeller mellom perefolket og fulanerne på peresletten. Gjennom 

”ølets betydning” ønsker jeg å gi leseren en forståelse av hvilke rolle perenes øl har i kulturelle og 

sosiale sammenhenger. Jeg vil også bruke perenes øl for å eksemplifisere hvilken resiprositet som 

finner sted i deres slektskapssystem. Til slutt i dette kapittelet redegjør jeg for noen grunner til 

perefolkets ønske om sosial mobilitet og derigjennom avansement i det sosiale felt. 

 

Under kapittel 3. Misjonshistorie og kreasjon av perenes skriftspråk, vil jeg gjøre rede for norsk 

misjonshistorie i Kamerun generelt og Gadjiwan spesielt. En særlig oppmerksomhet er rettet mot 

litteraturarbeidet og den prosessen der NMS har stått i spissen for KASS. Hvilket  

motivasjonsgrunnlag hadde NMS og Raen for arbeidet med KASS-prosessen? Ble det nye 

skriftspråket skapt på perenes premisser? Gjennom ”språkets betydning og den samfunnsskapte 

virkelighet” vil jeg vise hvordan språk er en forutsetning for vår forståelse av hverdagsvirkeligheten 

og hvordan vi gjennom sosialiseringsprosesser stadig får tilgang på nye lager av kunnskap.  

 

Kapittel 4. Animisme gir en nærmere beskrivelse av den animistiske tradisjon. Her vil jeg diskutere 

begrepet animisme og kort gjøre rede for dens plass innen antropologiens faghistorie. Jeg vil også 

beskrive perefolkets forhold til åndelige krefter, magi og forskjellige former for heksekunst. 

Hvordan påvirker magiske aktiviteter perenes hverdagsvirkelighet? Hvordan forholder kristne og 

muslimske perer seg til den animistiske tradisjonen? Og hva var misjonærenes forhold til dette 

aspekt ved perenes kultur? 

 

I kapittel 5. Korrupsjon og sosial organisering, vil jeg bevege meg inn på oppgavens teoretiske 

hoveddel. Her vil jeg beskrive hvordan afrikanere generelt engasjerer seg i enkle og direkte 

utvekslinger fremfor å stole på institusjonelle former for redistribusjon av goder. Gjennom en 

beskrivelse av perenes uformelle sosiale organisasjon på grunnlag av for eksempel etniske eller 

religiøse relasjoner, ønsker jeg å vise hvordan det kan oppstå agens som igjen kan åpne for bruk av 
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korrupsjon og magi. Med bakgrunn i beskrivelsen av animisme (kap. 4) vil jeg i dette kapittel 

beskrive hvordan korrupsjon og magiske fenomener kan inngå i maktdiskurser. Med teoretisk 

materiale hentet fra Hyden (2006) og Bayart (1993), og henvisning til kulturelle/sosiale fenomener 

som magi, korrupsjon og etnisitet, vil jeg vise hvordan disse fenomener aktivt brukes i 

identitetsprosesser, politiske virksomheter, slektskapssystemer og i perefolkets kamp for sosial 

mobilitet.  

 

Kaptitel 6. Identitet og etnisitet gir først en nærmere undersøke av etnisitetsbegrepet. Hvorfor er 

etnisitet/etnisitetsproblematikk så nært knyttet opp mot det afrikanske kontinent? Hvorfor er 

afrikaneren selv så opptatt av etnisitet? Gjennom et empirisk eksempel ønsker jeg deretter å vise 

hvordan etniske identiteter på peresletten kan være avhengig av den kulturelle kontekst. Her vil jeg 

se på maktstrukturer, eventuelle hegemoniforhold og ta identitetsbegrepet opp til diskusjon. Kan 

tilgangen på kulturkunnskap gjøre individer i stand til å tilpasse seg i kampen om ressurser og 

posisjoner i samfunnet? Med teoretiske perspektiver fra Pierre Bourdieu og George H. Mead vil jeg 

drøfte hvordan perefolket konseptualiserer sin egen identitet og hvordan de forholder seg til sitt 

tidligere herskerfolk og fulaniidentiteten. Et mål i dette kapittel er å vise hvordan forestillinger om 

etnisitet ofte blir uttalt og politisk viktig når de brukes til å skille en sosial gruppe fra en annen 

innenfor et bestemt territorium. Avslutningsvis vil jeg vise hvordan KASS inngår i revitaliserings/- 

og moderniseringsprosesser.   

 

I ett avsluttende kapittel vil jeg kort oppsummere de sentrale teoretiske bidrag behandlet i denne 

oppgave. Deretter vil jeg komme med noen konkluderende refleksjoner som forhåpentligvis vil 

rettferdiggjøre denne oppgavens relativt bredsprektrede undertematikk. Til slutt vil jeg beskrive et 

møte som eksemplifiserer hva denne oppgavens tittel, ”hundenes språk” i praksis kan bety,  nemlig 

produksjon og håndtering av kunnskap. 
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KAP. 2  ETNOGRAFI OG KULTURELLE TREKK OG SOSIAL MOBILITET 

 

Som allerede nevnt, erobret fulanerne peresletten på midten av 1800-tallet og opprettet lamidater. 

De iverksatte også mange strategiske grep for å hindre at perefolket skulle kunne organisere og 

forene seg, og på den måten ha mulighet til opprør mot makteliten. Et av de viktigste grepene var å 

dele sletten inn i ulike geografiske territorier. 

 

Opprinnelsen til kantonene 
Fulanerne oppnevnte fort byen Koncha som slettens maktsenter. Dette er en by som ligger ved 

grensen til dagens Nigeria og hele peresletten ble først lagt under Koncha-lamidoens makt. 

Etterhvert måtte han gi fra seg omlag en tredjedel av sletten til lamidoen i Tignère, en større by som 

ligger på platået øst for peresletten. Lamidoen i Koncha så seg også nødt til å desentralisere makten. 

Dette gjorde han ved å gi fra seg slaver, samt retten til å kontrollere slavenes geografiske 

fødesteder, til sin wadjiri, som er hans nærmeste underordnede. Dermed ble sletten delt inn i to nye 

geografiske områder: gen-fine og bo-fine. Dette er navn på perenes språk. Deler vi opp ordene, ser 

vi at gen betyr herre/konge/hersker, men kan også bety mann, mens fine betyr slave. Bo kan 

oversettes til undersått eller kone. Oversatt til norsk kan vi altså kalle disse geografiske områdene 

for ”kongens slaver” eller ”mannes slaver” og ”undersåttens slaver” eller ”konens slaver”. Dette er 

navn som perene fremdeles bruker om seg selv og de fungerer fremdeles som identitetsmarkører. 

 

Det var den siste franske koloniale souspréfeten på 40-tallet som frigjorde slavene på peresletten. 

Noen av de eldre informantene kunne fortelle hvordan den hvite mannen kom på sin hvite hest over 

elven ved Koncha og forlangte at perene ble frigjort. Mange av de kristne informantene trakk en 

parallell til Moses' marsj over Dødehavet når vi snakket om deres frigjøring. I etterkant, var det den 

franske souspréfeten som også igangsatte arbeidet med grensestetting av territoriene på peresletten. 

Han var av den oppfatning at hele sletten måtte forenes og stå sammen. Dette skulle vise seg å bli 

vanskelig. Fulanernes splitt og hersk strategi, der de delte mellom gen-fine og bo-fine, hadde 

medført store sosiale konsekvenser for perenes identitet. Fremdeles er det rivalisering mellom disse 

to grupper. ”Konen kan ikke følge mannen” bruker ofte gen-fine å si om bo-fine. De anser seg som 

mer høytstående enn sine søstre og brødre som er bo-fine. Resultatet av denne rivaliseringen 

medførte at det ikke ble enighet om én, samlet pereslette. I stedet ble det opprettet tre administrative 

kantoner med hver sin lamido av andre klasse. Alme og Gadjiwan er i dag gen-fine mens Mayo 

Baleo er bo-fine.  
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Selv om båndene mellom pere- og fulani-folket ble noe løsere i andre halvdel av 1900-tallet, levde 

mange av holdningene videre og mindreverdighetsstempelet fulgte perefolket i lang tid. Ettersom 

historien tilsa at perene var et slavefolk, var ikke pereidentiteten noe å strebe etter. Noe helt annet 

var det å være herrefolk som fulaner eller medlem av et annet ”prestisjefolk”. Raen (1990) så at 

mange av perefolkets stormenn prøvde å gjøre seg til fulanere. De kledde seg i hvite kapper, ba som 

muslimer, snakket fulani ute blant folk, og fulgte fulanitradisjonene så godt det lot seg gjøre. I dag 

er alle lamidoene i de tre kantonene perer. Men samtlige er muslimer, snakker fulani i offentlige 

tilstelninger og kler seg som fulanere. I Tignère og Ngaoundéré er lamidoene fulanere. De gifter seg 

med henholdsvis perekvinner og mbumkvinner. På denne måten opprettholdes/videreføres de gamle 

lojalitetsstrategiene som ble innført ved fulanerenes ankomst i regionen. Anatomiske og biologiske 

trekk viskes ut. Sett fra utsiden kan det derfor være vanskelig å skille mellom de forskjellige etniske 

gruppene, selv om det generelt kan sies å eksistere visse fysiske ulikheter. 

 

Kultur og identitetsforskjeller  
Fulanere anser seg som etterkommere av den arabiske ætt og har ofte en lys hudfarge.1 Mange 

fulanere er høye og relativt slanke. Perene er ofte mørkere i huden, muskuløse og kompakte. 

Fulanerne blir av mange ansett som et rolig og sindig folkeslag. Dette gjenspeiler seg ofte i deres 

bevegelser og måte å snakke på. De er kjent for sin høflighet og bruker ofte svært lang tid i møte 

med mennesker. Obligatoriske hilsener skal gjennomføres. Det sentrale spørsmål er om en har det 

bra: Har kroppen har det bra? Har hjemmet det bra? Har de rundt deg det bra? Er det noen som er 

syke? Er du fornøyd og tilfreds? Selv om dette er rutinepregede hilsningsformer, er det slående hvor 

mye respekt fulanerene legger i disse hilsninger. Hilsningens form er også preget av sosial status, 

alder og posisjon i samfunnet. Dersom en for eksempel skal hilse på en med høyere sosial status 

enn seg selv, vil en gå ned på kne og rekke frem høyre hånd samtidig som denne støttes opp av 

venstre hånd. Dette for å vise hvor høyt en respekterer den man hilser på; hans tyngde må 

bokstavelig talt holdes oppe av begge hender.  

 

Pulaaku er et begrep som fulanerene bruker for å beskrive seg selv. Kirk-Greene (1986) betegner 

det som ”the Fulbe way of life” (i Hansen 2000). ”Fulbe” er flertallsformen av ”Pollo” som er 

fulaniskpråkets betegnelse på en fulaner. Pulaaku viser til en moralsk riktig livstil for fulanere, der 

                                                
1 Fulanerene blir av enkelte karakterisert som etterkommere av Caucasoids eller Mediterraneans (Eyongetah & Brain 

1974:21). 
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verdier og egenskaper som munyal (tålmodighet) hakkiilo (visdom og varsomhet), semteende 

(måteholdenhet og reservethet) og sagata (tapperhet og mot) står sentralt (Nelson 1997:113/114).    

I tillegg er begrepet knyttet tett opp mot buskap og gjeteregenskaper, islam og magiske makter 

(Hansen 2000). Cathrine Ver Eecke (1988) beskriver begrepet som ”a system of morality, entailing 

restraint, endurance, and a strong sense of shame, together with an aloofness and a drive to 

domination, all of which codify social interaction” (ibid:viii). Samtidig er innholdet og meningen i 

begrepet i stadig endring og lokalt påvirket (Hansen 2000). Ver Eecke (1988) mener likevel at 

pulaaku ”remains a salient guide to all Fulbe political behaviour” (ibid:287).   

 

Perene er mye mer livlige og energiske i sine hilsener. De gestikulerer, snakker fort, vitser og er 

høylytte i samtaler. For meg kunne ofte trivielle hverdagslige dialoger virke som heftige diskusjoner 

eller krangling. I begynnelsen av mitt feltarbeid, hadde jeg likevel problemer med å skille perefolket 

fra fulanerene. De beskrivelser og karakteristika jeg har gjort rede for ovenfor, er i stor grad 

stereotyper og mange fulanere og perer passer derfor ikke inn i en slik beskrivelse. Fra før visste jeg 

at fulanere ofte går med gandoura, som er en stor hvit kappe. Jeg antok derfor ofte i starten av mitt 

feltarbeid at de som gikk med gandoura var muslimer og fulanere. De som gikk med vestlige klær, 

bukse og skjorte, tok jeg ofte for å være kristne og perer. På et besøk hos lamidoen i Gadjiwan kom 

vi til å diskuterte bruken av klesdrakter i Gadjiwan. Han kunne forsikre meg at de forskjellige 

bekledningene ikke hadde noe med etnisitet eller religiøs tilhørighet å gjøre. Det var simpelthen 

utrykk for forskjellige moter, kunne han informere meg. Alle stod fritt til å velge sin mote, og valg 

av klesdrakt var derfor et spørsmål om smak. Jeg kunne, i likhet med Raen (1990), likevel 

observere en klar tendens til etterligning av fulanikulturen i tilfeller der perer ville søke prestisje. 

Dette ble spesielt synlig da jeg, sammen med mine informanter, var på besøk hos lamidoer eller 

andre store autoritetspersoner. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 6.  

 

	  
	  
	  

Fig:	  13.	  Perenes	  tradisjonelle	  
bekledning	  

	  
	  
	   	   	  	  

Fig:14. 	  Lamidoen	  i	  Gadjiwan	  ikledd	  	  
	   	   	  en	  gandoura	  
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Betegnelsen Kutin 
Kutin har fremdeles negative assosiasjoner. Perene har imidlertid i liten grad brukt dette navnet på 

sin egen etniske gruppe. Opphavet til dette navnet er noe omstridt. I misjonærenes fortellinger 

kommer det frem at kutin er fulaninavnet på en tispe, og at fulanerne gav perene dette navnet når de 

tok dem til slaver. Dette er det imidlertid noe tvil om. Kutin er opprinnelig hentet fra haussaspråket 

og har ikke nødvendigvis de samme negative konnotasjoner som misjonærene hevder. Lokale 

historikere (Djidda 1998) mener navnet kan ha opphav i perefolkets lange tradisjon for å jakte med 

hunder. Når de første hausa handelsmenn bosatte seg på peresletten, lenge før fulanerene kom, 

omtalte de folket som bodde der som ”de som jakter med hunder”. Hansen (2000) mener 

utenlandske etnografer, lingvister og misjonærer har vært opptatt av å finne de ”originale” navnene 

til marginaliserte etniske grupper. Det var blant annet den norske misjonæren Konstanse Raen som 

først brukte perenavnet og ville erstatte det med kutin (ibid).   

 

”Joking relationships” 
Ved en tilfeldighet ble jeg en kveld invitert til å delta på en soirée i Gadjiwan, arrangert av 

ACEEP.2 Her var mange ikledd perenes tradisjonelle klesdrakt, som er en kappe laget av bomull. 

Soiréens åpningstale var nærmest en appell om å ta tilbake morsmålet i skolen som igjen ville føre 

til sosial mobilitet! Deretter fulgte en kavalkade av kulturelle innslag, dans og sketsjer. Utrykkene 

vekslet mellom moderne og tradisjonell kultur. For meg fremstod dette som et oppriktig 

engasjement der fokus var revitalisering av den lokale kultur. Samtidig fant det sted en refleksjon 

med en underliggende politisk diskurs. Sketsjenes innhold gikk utelukkende på perenes forhold til 

fulanere, tsambafolket og nasaraene, hvor narring, utnyttelse og erting var tema.3 

 

I Gadjiwan, og på peresletten forøvrig, kan en finne enkelte tsambabosetninger. Disse består som 

regel av en storfamilie som med et større antall hytter utgjør én stor saare. Tsambaene har tradisjon 

for å være metallarbeidere og skal angivelig ha forsynt fulanerene med våpen da de erobret 

peresletten. Selv om perene beskriver tsambaene som sine bitre fiender, er det i dag ikke noe ondt 

blod mellom dem. Men i et møte mellom medlemmer fra de to gruppene, vil det likevel hagle med 

skjellsord og insultasjoner. De kaller hverandre for ens slaver, påpeker negative egenskaper ved 

hverandre og vil alltid insultere hverandres forfedre. Dette blir imidlertid alltid fulgt opp med latter 

og håndhilsener. Og om en tsamba er på reise i perenes territorier, vil han alltid få invitasjoner om 

husly og mat. Dette erte- og vitseforholdet mellom perene og tsambaene minner på mange måter om 
                                                
2 Soirée er det franske ordet for kveld, men kan også referere til fest og betyr i denne sammenheng festlig kveld.  
3 Nasara brukes som betegnelse for ”den hvite mann” og blir ofte brukt om de hvite kolonister, misjonærer og 
bistandsarbeidere. 
 



 
 

25  

det forhold de skandinaviske landene har til hverandre. Begge parter påpekte at deres vitser og 

erting er preget av humor og at ingen av partene tar dette alvorlig. Samtidig påpeker de hvor spesiell 

denne relasjonen er, og at dette forholdet aldri kan overføres til å gjelde fulanerene. Radcliffe-

Brown (1979) bruker begrepet joking relationship for å beskrive en relasjon mellom to personer 

der; ”one is by custom permitted, and in some instance required, to tease or make fun of the other, 

who in turn is required to take no offence” (ibid:90).  

 

 

Nasjonal identitet 
Selv om Kamerun er sterkt multikulturelt, er kamerunere flest stolte over sin nasjonale identitet. I 

samtaler med mine informanter, ble landets relativt lange historie, med lite voldelige konflikter, ofte 

trukket frem. Kommentarer som ”vi kamerunere er et fredelig folk” eller ”fred fremfor alt”, var 

vanlige høre i samtaler rundt nasjonal identitet. Under feiringer av nasjonale høytider er det alltid 

duket for fest. Dette er en anledning for å feire den nasjonale identiteten, men også de regionale 

identiteter. Da blir det som regel arrangert tog og parader, der skoleklasser og forskjellige sivile 

grupper kan defilere. I Gadjiwan var jeg tilstede både på ungdommens dag (11. februar) og 

kvinnedagen (8. mars) som, sammen med nasjonaldagen (20. mai), er de viktigste nasjonale 

festdager. Da er alle offentlige personligheter av betydning tilstede på festplassen, som er lokalisert 

i sentrum av Gadjiwan. Alt det som er relatert til det offentlige; skolene, ministeres taler og 

nasjonalsangen blir alltid fremført først, under ryddige og strenge rammer. Akkompagnert av 

nasjonalsangen og lærere med pisk i hånden og fløyter i munnen, defilerte skoleklasser som om de 

var militært personell. Etter dem fulgte kor og musikkgrupper. Sakte men sikkert antok togene en 

litt annen form og ble stadig mer uformelle og uorganiserte. Maktpersoner, mennesker med mye 

penger og rikdom eller generøse personligheter, blander seg mer og mer inn i togene. Dette er en 

unik mulighet for dem, til å gi almisser, vise sin raushet, rikdom og status. Når anledningen byr seg, 

	  
	  

Fig:	  15.	  En	  hjemmelaget	  smie	  i	  en	  
tsamba	  sare	  

	  
	  

Fig:16.	  Såing	  av	  mais	  med	  hakke	  
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vil de komme frem og kaste penger mot enkelte i toget. Mange har på forhånd vekslet til 

nigerianske naira som er en valutta som har en langt lavere verdi. På denne måten kan man stå å øse 

ut pengesedler foran hele landsbyen og få applaus for sin raushet. Dette er et prangende forbruk 

som kan sammenlignes med Mauss (1995) polatac fenomen. Når defileringen nærmer seg slutten er 

det kaos i rekkene. Alle som vil hiver seg inn i dansen akompanjert av trommer og trompeter. Nå er 

det perenes og tsambaenes tradisjonelle dans som gjelder.  

 
På kvelden forsetter festen med fremføring av vitser og sketsjer foran lamidoens palass. Også her er 

tema i all hovedsak vitsing og erting av fulanerne og tsambafolket. En av sketsjene viste blant annet 

hvordan en fulaner kom fra Tignère til peresletten for å få perer til å jobbe på åkeren sin. Fulaneren, 

som ikke visste hvordan han skulle dyrke jorden, lurte en pere til å jobbe for seg med lovnader om 

betaling i kyr. Men denne betalingen kom aldri og etter å ha latt seg utnytte i lang tid, gikk han til 

slutt til en trollmann og kastet yàngbuli på fulaneren. Når magen på fulaneren vokste seg så stor at 

det var rett før den sprakk, måtte han gå til peren han hadde utnyttet og spørre om tilgivelse. En 

annen sketsj viste hvordan den naive og dumsnille ”pappa nasara” alltid blir utnyttet av 

lokalbefolkningen. Slike sketsjer blir alltid møtt med stor applaus. 

 

Ølets betydning 
Perene er, som de selv sier, først og fremst jordbrukere. Alle dyrker jorden der de kan. De fleste 

dyrker mais, maniok, yams, søtpotet, peanøtter og forskjellige bladbusker. Men nesten aller setter 

av en jordlapp til dyrking av hirse. Hirsen står meget sterkt i perenes hverdag og kultur. Den er et 

sentralt næringsmiddel i kostholdet, men har også en vesentlig kulturell betydning. Det næringsrike 

kornet males opp til mel og er hovedingrediensen i couscousen som spises to ganger daglig. Hirsen 

er også hovedingrediensen i fomm, som er perenes øl.  

Fig:	  17.	  En	  skoleklasse	  som	  
de_ilerer	  på	  ungdommens	  dag

	  	  

Fig:	  18.	  Prangende	  forbruk	   Fig:	  19.	  Tradisjonell	  dans.	  I	  
bakgrunnen,	  kalenderen	  til	  Paul	  
Biya	  og	  kallabass	  _løyter	  pyntet	  
med	  det	  nasjonale	  _laggets	  

farger	  
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Det finnes mange forskjellige varianter av lokalt øl, som for eksempel per-fomm, hirojam, billbill 

og arki. Fomm tar syv dager å brygge, hvilket i all hovedsak et kvinnearbeid. Alle landsbyer har et 

par kvinner som driver lokale puber eller såkalte cabareter. Der kan menn, som ikke har kvinner til 

å brygge for seg, komme for å drikke. Det er relativt vanlig for perefolket å konsumere øl tidlig på 

dagen før en går på åkeren, ved middagstider på åkeren, og på kvelden, i hjemmet eller på 

cabareter. I festlige anledninger, dugnader, sørgeseremonier og kulturelle arrangementer 

konsumeres det store mengder fomm. Historisk sett har ølet også hatt en stor betydning innen 

naturreligionens seremonier der det blant annet ble brukt som offer i ulike offerseremonier. Ved 

besøk er det også meget vanlig at gjesten bys på fomm. Å takke nei til tilbud betraktes som en 

fornærmelse mot verten. Ølet er også meget næringsrikt og anses både som et næringsmiddel og et 

rusmiddel. En kalabass, som rommer ca en liter, koster 50 f.cfa, noe som tilsvarer ca kr 0,60. 

 

Det tok noe tid før jeg la merke til ølets kulturelle betydning hos perefolket. Ettersom de har vært 

vant med norske misjonærer som ofte har vært avholdsmenn og som mer eller mindre har bannlyst 

alt alkoholkonsum, ble jeg i begynnelsen skjermet fra deres forbruksvaner. Svært få snakket frivillig 

om deres forhold til fomm. Etterhvert som de fikk mer innblikk i min agenda ble jeg også 

”ufarliggjort”. Ved besøk ble jeg derfor ofte tilbudt fomm og fikk tilgang på informasjon rundt ølets 

kulturelle betydning. Etterhvert så jeg hvordan ølet står sentralt innen sosiale relasjoner og 

kulturelle og religiøse ritualer. Mine første tanker var at perenes konsum må regnes som en form for 

kollektiv alkoholisme. Informanter som tilhører andre etniske grupper sa ofte at ”perene er ikke 

glade før de har spist”. Med dette refererer de til konsum av øl. Menn og kvinner som har passert 60 

år har ofte store skader etter et liv med mye øldrikking. Disse blir omtalt som ”slitne”. Det er heller 

ikke tabu å drikke under graviditet og spedbarn blir ofte matet med øl. Det er også vanlig at små 

barn konsumerer moderate mengder i festlige anledninger. I Gadjiwan er det imidlertid ingen barer 

hvor man kan kjøpe kommersielt øl. Bare 6 km unna i Mayo Baleo er det mange barer som hver 

kveld serverer sine kunder. Men i Gadjiwan er det bare de lokale cabaretene som selger fomm. En 

av mine informanter, som var å regne for fast inventar på en av cabaretene, fortalte en dag følgende:  

 
Du vet, her i Gadjiwan er det nesten utelukkende perer. I Mayo Baleo har de skole, souspréfecture og 

borgermester, og der bor det mange funksjonærer som ikke er perefolk. Dersom noen åpnet en bar her i 

Gadjiwan, måtte de selge ølet for ca 1000f.cfa ettersom det kommer hele veien fra Tignère. Dette er mye 

penger og nesten ingen her har råd til å kjøpe så dyrt øl. Derfor vil alle brødre og søstre komme og si: ’Hei 

mor, vi er alle like, gi meg en øl’. Da har ikke bareieren noe annet valg en å gi vedkommende gratis øl.  
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Senere har jeg fått vite at alle barene i Mayo Baleo ble drevet av koner til statlige funksjonærer, 

som også eide disse barere. Ingen av dem er perer, men bamileker som kommer fra sør-vest og er 

kjent for sin forretningsvirksomhet i hele Kamerun.  

 

Slektskapssystemet 
Alle perer regner seg som tilhørende én etnisk gruppe. Men det er likevel et stort antall forskjellige 

klaner innenfor gruppen. Alle klaner har et totem som er hentet fra dyreverdenen eller 

naturelementene. Min vertsfamilie i Gadjiwan tilhørte f.eks klanen den svarte jord på farssiden og 

varan klanen på morssiden. Andre store klaner i Gadjiwan er f.eks flodhestene og bøflene. Perene er 

matrilineære og følger morslekten. Onklene på morssiden sitter som familiens overhode og mine 

informanter kunne fortelle at det er onkel som tar beslutninger av betydning. Ved giftemål er det for 

eksempel mors brødre som gir det endelige klarsignalet til frieren. Før man kan gifte bort en brud 

må det være konsensus blant alle mors brødre om giftemålet. Far til bruden har relativ liten makt. 

Frieren vil oppsøke alle brudens brødre og spør om deres tillatelse. Alle onklene må smøres med 

brudepriser. I første omgang må frieren komme med små gaver som såpe og sukker. Dersom det 

fremvises godvilje fra onklene, kan man igjen komme med nye gaver. Da skal man helst gi litt 

finere gaver som tøystykker, klær og sko. Dersom onklene igjen viser godvilje, kan de siste 

forhandlinger innledes. Da må frieren overbevise mors brødre om at han kan forsørge deres niese. 

Han må disponere et hus utstyrt med møbler, gryter og klær. Jo finere og dyrere møbler og utstyr 

han kan kjøpe, jo mer godvilje vil han få fra onklene. Til slutt vil alle onklene møtes og diskutere 

om frieren er godkjent eller ikke. Dersom det ikke er konsensus fra alle onklene, vil frieren ikke 

kunne få sin utvalgte.  

 

Mange informanter betegnet seg som ”eid” av sine onkler. Dersom mors bror for eksempel vil ha 

sin nevø som arbeidskraft på åkrene, må denne nevøen følge ordre fra sin onkel. Mors brødre er på 

mange måter fryktet og de kobles ofte opp mot magiske aktiviteter (Radcliffe-Brown 1979). 

Tilhørighet til mors klan skapes ved fødsel hos perefolket. Men det finnes også muligheter for å 

bytte klan. En slik mulighet oppstår dersom det på et tidspunkt er for mange hekser i mors klan. Da 

skapes det nemlig en form for inflasjon som gjør det mulig for andre klanmedlemmer å bytte til 

farssidens klan. Morssidens klan vil deretter dø ut.  
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Resiprositet  
I fravær av en velferdsstat med et sett av institusjoner som tar sikte på å gi innbyggerne sosial 

trygghet, har afrikanerne alltid stolt på uformelle sosiale støttesystemer som storfamilie, naboer, etc. 

Den norske misjonæren Solbjørg ergret seg ofte over at perefolket ikke klarer å ”komme seg noen 

vei” og kom ofte med kommentarer som: ”de er på samme nivå som for 50 år siden og de siste 10 

årene har det gått i feil retning”. I mange anledninger har hun gitt økonomisk drahjelp til folk som 

ville starte diverse foretak. Til sin hushjelp har hun for eksempel gitt startkapital til å selge såper, 

sukker, salt, mel og andre husholdningsartikler. Solbjørgs innkjøp av større kvanta hos grossister i 

Ngaoundéré har porsjonsvis blitt utdelt for å selges med fortjeneste på sletta. I alle de tilfeller 

Solbjørg har gitt slike lån, har resultatene vært negative. Låntagerne har ikke klart å gå i fortjeneste. 

Ifølge Solbjørg er dette primært fordi slektninger og naboer låner og kjøper varer på kreditt uten å 

betale tilbake. ”Hvorfor klarer de ikke å se lenger frem i tid? Hvorfor går investeringer alltid galt? 

Kan det være slavementaliteten som fremdeles henger ved dem?”. Slike spørsmål ble ofte stilt av 

Solbjørg i samtaler rundt utvikling og modernisering. 

 

Engebretsen (i Eriksen 1989) har gjort feltarbeid blant hvite utviklingsarbeiderene i Zambia. Der 

kunne hun observere hvordan de opplevede det kollektive solidaritetssystemet som svært 

forvirrende. På den ene siden stiller storfamilien opp for den enkelte når han/hun er i vansker, og 

alle individ innen et slektskapssystem har forpliktelser ovenfor sine familiemedlemmer og 

slektninger. På den annen siden er utroskap og skilsmisser vanlig praksis og dermed finnes det liten 

grad av solidaritet innen kjernefamilien. Engebretsen påpeker hvor sterkt og institusjonalisert 

solidariteten i kjernefamilien er for vestlige hjelpearbeidere, og at dette hindrer dem i å se den 

dualiteten som ligger i solidariteten innen det lokale slektskapssystemet. Hun mener zambiernes 

økonomiske og sosiale trygghet hviler på deres slektskapssystemer, enten det er patrilineært eller 

matrilineærte. 

 
Slekts solidariteten sikrer en forholdsvis jevn fordeling av svært sparsomme ressurser. Alle vet at det ikke er 

nok velstand til alle i Zambia, men dersom de ressurser som finnes deles på mange, vil de fleste overleve. Her 

spiller slektskapsideologien en aktiv rolle. Dersom en person har fremgang og økonomisk vinning, har han/hun 

samtidig plikt til å dele denne med et stort antall slektninger. Dersom hun skulle komme i store vanskeligheter 

selv, vil hun kunne kreve hjelp av de samme slektninger. Det vi i Norge har organisert gjennom et statlig 

trygdesystem, er i Zambia organisert gjennom slektskapsideologien. Zambiere som har fremgang prøver å 

unngå sine forpliktelser og klager på at ’slekta flår dem’ på samme måte som rikfolk i Norge klager over at 

’skatten flår dem’. Egalitet har sin pris (ibid:189). 
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Slik jeg ser det, er dette ekvivalent med de former for resiprositet som utspiller seg i Gadjiwan. 

Dette kan også forklare Solbjørg gjentatte, misslykkede forsøk på å få i gang handelsvirksomhet.  

 

Genfalabo, perenes hellige fjell 
Midt på peresletten stiger fjellet Genfalabo opp og ruver som et fyrtårn som følger nøye med på 

livet som utspiller seg på sletten. Dette er perenes hellige fjell. Her har perefolket søkt ly gjennom 

historien i deres mange kriger med tchambafolket. Til Genfalabo søkte de også tilflukt da 

fulanerene kom på sine hester og ville gjøre dem til slaver. Her skal de også ha beseiret fulanerne i 

et slag da deres hester ikke klarte å klatre i det vanskelige terrenget. Men etter fulanerenes 

erobringer flyttet perene ned fra fjellet og bosatte seg i landsbyen Djali. På 50-tallet beordret 

imidlertid nasjonale myndigheter innbyggerne i Djali å flytte nærmere hovedveien. Dette for lettere 

å få tilgang til og kontroll på perefolket som bodde i området. Dermed flyttet store deler av Djali og 

opprettet landsbyen som i dag heter Gadjiwan.  

 

I slutten av april kommer initierte perer til Genfalabo for å ofre fomm til gudene og tilkalle regnets 

fruktbare egenskaper. Fjellet har en viktig historisk betydning samtidig som det er knyttet mye 

mystikk til det. Sagnet sier at sjefen i Kontcha i sin tid sendte et bud til en av sine undersåtter, som 

hersket ved roten av fjellet, med ordre om å komme til Kontcha for å tjenestegjøre der. Da budet fra 

lamidoen ankom fjellet, fant han sjefen sittende, speidende i et tre. Etter å ha overlevert ordren, 

nektet midlertidig sjefen ved fjellet å følge lamidoens instrukser. Han bad budet vende tilbake for 

selv å tjenestegjøre i hans sko, inntil han selv kunne komme. Men sjefen ved fjellet viste seg aldri 

for lamidoen i Koncha. Navnet Genfalabo betyr derfor ”sjefen som sitter og venter i et tre”.  

 

Sagnet forsetter med å fortelle om alle de herligheter en kan finne ved fjellet. På et spesielt sted er 

jordsmonnet svært næringsrikt og området er meget frodig. Her kan man året rundt finne mais, 

hirse, druer, søtpotet, yams og alt man kan tenke seg av deilige frukter og ferske grønnsaker. Her 

skal det også alltid stå nye hakker klare til bruk. Dersom man drar til dette stedet, og vil ta med seg 

noe av det som vokser her, er det meget viktig å bare ta med seg én ting. I et intervju med lamidoen 

i Gadjiwan kunne han fortelle: ”Dersom man ønsker mais, så tar man med seg litt mais. Dersom du 

heller vil ha hirse, tar du med deg litt hirse. Med du må aldri ta med deg mer enn én type grønnsaker 

eller frukt. Dersom du utfordrer fjellet og tar med deg flere typer grønnsaker, vil en stor og kraftig 

vind (vyyri) komme over deg og drepe deg på stedet”. I samtaler med mine informanter om 

Genfalabo, fortalte samtlige meg denne historien og alle la vekt på handlingsregelen som sier at 

man kun skal ta én type frukt eller grønnsak. 
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Moderne slaveri? 

Når perene høster maisen i november/desember, er det lenge siden de har hatt cash flow og mange 

har et desperat behov for kontanter. Skolepenger skal betales. Klær og andre forbruksartikler må 

kjøpes. Ettersom behovet for penger er stort og maissiloene fulle, synker også prisen på 

jordbruksprodukter dramatisk. Ved innhøsting kan en sekk mais selges for 4000 f.cfa. Ettersom alle 

på sletten dyrker mais primært til eget forbruk, er det i liten grad et marked for mais på sletten. 

Ifølge mine informater er dette en situasjon rike fulanere fra platået utnytter. De har nærmest 

monopol på transportmidler som kan tåle de dårlige veiene. Etter den første innhøstingen kommer 

de ned til sletten og kjøper opp store mengder mais og andre jordbruksprodukter for en billig penge. 

Når maislagrene begynner å synke i februar/mars, begynner også prisen å stige. Ved slutten av 

sesongen, rett før maisen skal sås på nytt i mai måned, er prisene skyhøye. Mange har feilkalkulert 

forbruket. Noen har fått råte i maissiloene. Og andre har fått siloene sine ødelagt og spist opp av 

mbororofolkets kveg. Disse blir nødt til å kjøpe tilbake mais på markedet. På dette tidspunkt kan en 

sekk koste opp mot 20.000 f.cfa. Fulanerne som har holdt tilbake sine lagre, kommer nå ned igjen 

for å selge maisen sin. De er med andre ord kapitalister som presser markedet og sitter igjen med 

store gevinster. 

 

Behov for sosial mobilitet 
Perene beskriver seg selv som et jordbruksfolk. De dyrker jorden og holder små husdyr som høns, 

ender og geiter. De er likevel fremmed for moderne oppdrett og større husdyrhold. Tsetsefluen, som 

smitter dyr og mennesker med sovesyken, har i all tid skremt bort mbororofolket og deres 

kvegflokker fra peresletten. De er et nomadefolk og driver sitt kveg over hele Adamaoua-provinsen. 

Ettersom det har vært relativt lite av beitende husdyr på sletten, har perefolket heller ikke hatt behov 

	  
	  

Fig:	  20.	  Genfalabo	  sett	  fra	  peresletta	  

	  
	  

Fig:	  21.	  Peresletta	  sett	  fra	  Genfalabo	  
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for å sette opp gjerder rundt åkrene sine. Men de siste årene har mbororofolket begynt å vaksinere 

sitt kveg mot sovesyke, og dermed har kveget deres nå også muligheten til å beite på den frodige 

peresletten. Dermed har det de senere år kommet til stadig hyppigere konflikter mellom perenes 

jordbruk og mbororoenes kvegdrift. Mbororofolket sitter på mye kapital i form av store 

kvegflokker, hvilket gjør dem i stand til å bruke kveg som bestikkelser når de havner i konflikter og 

når perer enkelte ganger forsøker å gå rettens vei for å løse disse. Et annet moment ved ankomsten 

av mbororofolkets kvegflokker er den potensielle miljøkatastrofe som ligger i det faktum at 

pereslettens fauna ikke er tilpasset det store antall kveg som i dag beiter der. Mbororoenes utstrakte 

bruk av ukontrollert gressbrenning i slutten av tørketiden, er en del av dette bildet. 

  

Under mitt feltarbeid var jeg ikke vitne til voldelige konfrontasjoner mellom jordbrukere og 

kvegeiere. Men jeg hørte historier om mbororokvegets herjinger, og til daglig var det høylytte 

diskusjoner mellom jordeier og gjeter på åkrene. Mange av mine informanter var svært opptatt av 

disse spørsmål. Bekymring for de siste års konflikteskalering samt jordbrukets framtidsutsikter, var 

aktuell tematikk i både offisielle og private sammenhenger. Strategier for håndtering av konflikter 

og for sikring av rettigheter og hevd på ressurser, var hyperaktuelle diskusjonstema. 

 
ACEEPs årlige hovedkonferanse, som i 2011 var i Alme, strakk seg over en uke der ungdom og 

eldre perer fra hele landet, samt en delegasjon fra Nigeria, samlet seg for å diskutere politikk, sosial 

situasjon og for å feire perenes kultur. Noen av hovedtemaene var desentraliseringspolitikk, 

mbororofolket og agropastorale konflikter samt pereslettens fremtid. Denne konferansen tilbyr en 

mulighet for mange perer å komme ”hjem” til peresletten. Mange av dem som er oppvokst i de 

større byene, snakker ikke pere og er på mange måter fremmed for den lokale ”landsbykulturen”. 

Mange deltagere, som aldri har bodd på sletten, omtaler likevel dette som sitt hjem. Revitalisering 

er derfor et meget viktig element under denne konferansen. Mange kler seg opp i tradisjonelle klær, 

sover under åpen himmel og er med på aktiviteter de ellers aldri får tilgang til i urbane strøk.  

Fig:	  22.	  Avsvidd	  beiteområde	  
med	  kveg	  i	  bakgrunnen	  

Fig:	  23.	  Bororo	  Zebu	  kyr	   Fig:	  24.	  24.	  Mbororo	  nomader	  
med	  kveg_lokk 	   	  
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Bildet av en truet jordbrukskultur og en konflikt med potensielle voldelige konfrontasjoner, viser 

med tydelighet behovet for å tenke og utvise sosial mobilitet. Perefolkets framtid vil i stor grad 

være avhengig av de relasjoner de selv kreerer til andre etniske grupper og kulturer. Nærkontakten 

med mbororofolket er eksempel på hvordan ny kunnskap produseres. Samtidig innehar perefolket 

akkumulert erfaring og kunnskap fra sine møter med og relasjoner til både muslimske 

fulaniherskere og kristne misjonærer og bistandsprosjekter. Det handler derfor om hvordan både 

akkumulert og nyervervet kunnskap på synergisk måte håndteres i den produksjon av ny kunnskap 

og nye relasjoner som må skapes i et presserende behov for sosial mobilitet. 

 

I dette kapittelet har jeg gitt en kort introduksjon til pereslettens historie og gjort rede for noen 

sosiale og politiske aspekt ved det livet som utspiller seg blant perefolket, fulanerne og 

tsambafolket. I kapittelet under, vil jeg gjøre rede for forholdet mellom norsk misjonshistorie i 

Kamerun og Gadjiwan. Med dette ønsker jeg å gi et innblikk i hvordan lokalt liv og kultur også er 

påvirket av misjonens handlinger og strategier. Hvilket syn hadde de første misjonærene på den 

lokale kultur? Hvordan forholdt de seg til lokale identiteter? Ved å gjøre rede for arbeidet med 

KASS, ønsker jeg å si noe om språkets rolle og betydning for vår konstruksjon av den sosiale 

virkelighet. Hvordan konstrueres vår hverdagsvirkelighet? Hvordan fortoner hverdagsvirkelighet 

seg for de mennesker som lever på peresletten? Og hvordan har de norske misjonærene forholdt seg 

til denne?  

 

Før jeg beveger meg inn på disse spørsmål, ser jeg det som hensiktsmessig å gjøre rede for den 

generelle misjonshistorie i Kamerun. Hvem var de første misjonærene i Kamerun? Og hvilke 

målsettinger hadde de med opprettelsen av misjonsstasjoner? Senere vil jeg komme nærmere inn på 

forholdene i Gadjiwan og peresletten. Her vil jeg ha et fokus på KASS prosessen og Raens rolle i 

litteraturprosjektet. Hva var hennes motivasjonsgrunnlag med KASS arbeidet? Til slutt vil jeg 

beskrive misjonens tilnærming til den animistiske tradisjon. 
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KAP 3.  MISJONSHISTORIE OG KREASJONEN AV PERENES SKRIFTSSPRÅK 

 

5. november 1924 forlot en norsk ekspedisjon London med båt i retning Nigeria. Ekspedisjonen 

bestod av de fire norske misjonærene Johannes Thrana, Sverre Oseland, Karl Flatland og Jens 

Nikolaisen. Disse var utsendt med det mål å foreta en nærmere undersøkelse om hvor en ny 

misjonsmark skulle opprettes for NMS i Vest-Afrika. ”Den hefter sin oppmerksomhet først og 

fremst ved det omraade som er nevnt av Dansk Sudanmisjon (Vere Hills i Nigeria) og undersøker 

hvorvidt dette er akseptabel som mark for os, spesielt har den sin oppmerksomhet henvendt paa 

spørsmaalet om vi faar rimelige muligheter for utvidelse, som efter alt aa dømme maa foregaa 

sydover i mandatomraadet” (Misjonsarkivet:1). NMS, sammen med Dansk Sudanmisjon og andre 

europeiske og amerikanske misjonsselskaper, var på denne tiden opptatt av å demme opp for den 

økende utbredelsen av Islam. Muhammedanerne, som hadde sitt utspring fra Midtøsten og et sterkt 

fotfeste i Nord-Afrika, ekspanderte og spredte islam i rask fart også i Afrika sør for Sahara. Kristen 

misjon hadde derfor som strategi å bygge et belte med kristne misjonsstasjoner, fra Senegal i vest til 

Sudan i øst. Den store verdensmisjonskonferansen i Edinburgh i 1910 hadde for eksempel snakket 

om kreasjon av en såkalt ”apostelgate” på tvers av det afrikanske kontinent (E. Larsen 1973:12). 

Denne skulle, som en annen branngate, bidra til å svekke/stanse muhammedanernes raske 

utbredelse. Dette geografiske området ble omtalt som Sudan og misjonsvirksomheten ble kaldt 

Sudanmisjonen. 

 

Den 18. desember 1924 ankom ekspedisjonen Numan i Nigeria for å undersøkte området Vere 

Hills. Her kunne de fortelle i sine brev hjem til misjonsvennene i Norge at ”folket er ytterst 

primitive, vildt og bakstræversk” (Misjonsarkivet:2). Dette området var midlertidig altfor lite. ”Hele 

området vil bare bli et lite stationsdistrikt bare en brøkdel av et av vore stationsdistrikt paa 

Madagascar” (ibid). 16 februar samme år, dro de med elvebåt til Garoua i Kamerun og deretter til 

Ngaoundéré, dels til fots og dels i bærestoler. Ngaoundéré, som da var mbumstammens hovedstad, 

ble nådd 6. mars 1925. Til de norske misjonsvenner kunne de berette at ”Mbum eller den nordlige 

del av Kameruns høiland er det beste sted vi kan faa som misjonsmark i Sudan, og vi vil anbefale 

det på det beste. Vi tror, at Gud har ledet os hit til dette strøk, tror han vil gi os det som mark, og er 

derfor fyldt av glæde og tak til ham (ibid).  
 

Det var portugiseren Fernando do Po som gav Kamerun sitt navn i 1472. Han gikk med båt opp 

elven Wouri som munner ut der Douala i dag ligger som Kameruns største by. Denne elven var 

meget rik på reker og fikk derfor navnet Rio dos Camerones, som kan oversettes til reke-elven på 

norsk. Den engelske benevnelsen på landet ble etter dette Cameroon. I det franske språk ble 
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stavemåten Cameroun, mens tyskerne skrev Kamerun, som også er blitt den norske skrivemåten (E. 

Larsen 1973). 

 

Medlemmene av den første norske misjonsekspedisjonen var utvilsomt sterke personligheter. De ble 

drevet av sitt kall, men var også opportunistiske eventyrere. I mitt arkivarbeid har jeg blant annet 

fått tilgang på alle private og offentlige brev som ble sendt fra de første misjonærene hjem til 

Norge. I de private brevene går det frem at det var store uenigheter og personlige konflikter blant 

misjonærene. De kunne ikke enes om organisering og intern struktur, og det utviklet seg etter hvert 

også en maktkamp mellom dem. Det kommer også frem beskyldninger om økonomisk rot. En av de 

største konfliktene, eller kanskje mer årsak til konflikt, var manglende enighet om hvor en 

misjonsstasjon skulle bygges og hva dens primære oppgave skulle være. Skulle de bygge sykestuer 

og jobbe med syke, og på den måten vinne nye kristne? Eller skulle de satse på evangelisering og 

bibelskoler for å utdanne katekiser blant lokalbefolkningen? I 1930 ble imidlertid det første 

stasjonshuset bygget ferdig i Ngaoundéré og året etter kom det forsterkninger fra Norge. 

Misjonspresten Halfdan Endresen hadde misjonserfaring etter mange år på Madagaskar, og fikk fort 

en sentral rolle for en nyoppstartet misjon i Kamerun. Gjennom brevkorrespondansen mellom 

misjonærene i Kamerun og hovedledelsen i Norge kommer det frem at Endresen først og fremst ble 

sendt ut for å rydde opp i de eksisterende stridigheter blant misjonærene i Kamerun. I offentlige 

brev og i Norsk Misjonstidene, som ble norsk misjons utstillingsvindu og primære middel for 

innsamling av økonomiske midler blant misjonsvennene i Norge, ble disse stridigheter og 

personlige konflikter ikke nevnt med et ord. Også historikere som har tatt for seg norsk 

misjonshistorie fra denne tiden som for eksempel Lode (1990) og E. Larsen (1973), har enten latt 

være eller i liten grad nevnt disse konflikter. 

 

Endresen ledet sin første misjonskonferanse i 1932. Her ble det blant annet diskutert utvidelse av 

misjonsfeltet. ”For det første vil den katolske misjon som for tiden utvider strekt mot nord, komme 

oss i forkjøpet og vanskeliggjøre vårt fremtidige arbeidsfelt. Dernest vil vi vel innen ganske få år 

befinne oss helt inncirklet av andre protestantiske misjoner” (Misjonsarkivet:3). Her ble Kutindalen 

med Kontca for første gang nevnt som et mulig fremtidig felt, men noe endelig vedtak ble ikke 

gjort. Forholdet mellom ”muhammedanere”/hedninger og misjonen ble også diskutert. Det kan 

virke som misjonærene ikke helt klarte å bestemme seg for hvilken strategi de skulle velge. Skulle 

de satse på omvendelse av muhammedanerne eller skulle de fokusere på hedningene som ble 

betraktet som ”fersk mark”?  
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I de muhamedanske deler står man ovenfor helt spesielle forhold. Vi får med mennesker å gjøre som har en 

slags kultur i arv. Riktignok en sørgelig kultur, hvis frukter kan avskrekke en. Men i motsetning til de hedenske 

arbeidsfelter får vi mer med enkeltpersoner å gjøre, arbeidet blir nødvendigvis mer individuelt. En gros-

prinsippet, som i en viss forstand kan sies å ha berettigelse i hedenske strøk, må vi legge fra oss, når vi kommer 

over grensen til muhammedanerne (Misjonsarkivet:4).  

 

Samtidig var det ikke snakk om noe enten eller: ”Fra begynnelsen var vår misjon i Kamerun 

muhammedanermisjon og har vært det hele tiden – ved siden av arbeidet blant hedningefolkene” 

(Brev fra Endresen 22/4/1972 i Larsen 1973:32). Hovedtyngden av misjonsarbeidet var nok i 

realiteten rettet mot hedenske stammer som bare var nominelt muhamedanske. 

 

Med den andre verdenskrig ble det stopp på nyutsendinger og finansiell støtte fra Norge, og 

misjonsarbeidet gikk derfor inn i en dvale. Mot slutten av 1949 foretok dr. Bjaanes og Thrana en 

reise til Tignère, Kutin og Kontcha området, med oppdrag om å undersøke hvor en eventuell ny 

stasjon kunne etableres: 
 

Fra Ngaoundere til Tignere er det en dagsreise med bil, om lag 260 km…Fra Tignere til Kontcha er det 4 

dagers marsj, normalt 5 dager når man har bagasje å transportere på. Om lag 15 km. fra Tignere er det en nokså 

bratt nedstigning på en 5 til 600 meter fra höylandet til Kutindalens övre del… Folket. I konferansereferatet for 

1946, side 14, står folketallet på vår mark oppfört. Her nevnes det at Kutinstammen i alt utgjör ca 7.900 og 

byen Kontcha med nearmeste omeng 1500. Da lensmannen i Tignere, under hvem Kutin-Koncha sorterer, 

nevnte et noe större tall, kan man da gå ut fra at dette området har en befolkning på vel 10 000… Folket bor i 

småhytter, fra noen få familier opp til om lag 100 mennesker…Språket. Som alle andre steder, har også Kutin-

folket sitt eget språk. Noen durugutter vi hadde med på reisen, sa at det liknet meget på duruspråket. Men da 

Kutinområdet er delt mellom Tignere og Kontcha hvor fulanispråket er det herskende, er det naturlig at dette 

språket har fått innpass blant dem. Vi fikk da også det inntrykk  at fulani var alminnelig kjent… Fulanispråket 

vil da være det språk som med fordel kan brukes i misjonsarbeidet. Religion. Til tross for den lange tid 

fulanere har vært i landet, så var det en overraskelse å finne hvor lite muhamedanismen hadde fått inngang 

blant dem. Av de byer vi undersökte, var det kun en eneste, nemlig Gadjiwan, som var gått over til 

muhamedanismen. Ellers fant vi at ”safi” (åndedyrkelse) var praktisert og i hevd overalt. Uten noen vansker – 

med få unntagelser – kunne vi få se deres avguds hus, besöke deres offerlunder, se deres figurer og redskaper 

etc. og delvis få en sparsom forklaring på enkelte ting. Men å erverve noe av det var ikke mulig hvilket viser at 

de enda har stor respekt og frykt for det gamle. Vi bør dog være oppmerksom på at muhamedanismen vil – 

sakte men sikkert gjöre sin innflytelse gjeldende, og det vil gå raskere når den en gang begynner å få innpass… 

Bör vi ta opp arbeidet i Kutin-landet? Kutindalen ligger innenfor det området vi regner som vårt misjonsfelt. 

Det har derfor lenge vært vår plan å nå så langt at vi kunne få ta opp arbeidet også i de strök. Og etter en 

nærmere undersökelse av området tror jeg å kunne si at vår interesse for landet og folket der nede er ökt en god 

del, og at vårt håp om en gang å kunne få begynne arbeidet der nå må realiseres så snart råd er… Befolkningen 

lever enda sitt primitive, rolige liv, men om noen år vil bilveien komme. Denne vil bli et gode for reiser og 

kommunikasjon for den hvite man, og dertil for innfödte transportörer og handelsmenn, men for de innfödte 
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viser det seg at det innslag og innflytelse bilveien bringer med seg, i höy grad er uheldig. De blir på en måte 

forstyrret i deres gamle, rolige, tilvante liv. Også tatt dette i betraktning ville det være et gode for misjonen å få 

fotfeste og komme i gang för folket blir forstyrret av denne sivilisasjons brölende avantgarde… 

Helhetsinntrykket vi har fra denne reisen er: Her bör vi oppta et arbeid og det så snart råd er – för andre 

forstyrrelser kommer, så som vei og brobygging og katolikker! (Misjonsarkivet:5). 

 

Men forholdene endret seg fort og lite ble gjort i forhold til en nyetablering på peresletten, her 

omtalt som kutin. På årskonferansen i 1955 ble ”kutin problemet” nok en gang tatt opp: 

 
Hva kan vi gjøre for Kutin? Å plassere en innfödt prest i Kutin så snart presteskolen er ferdig, ville være bra. 

Men dette er ikke den beste lösningen. Vi må huske at vi her har med forholdsvis mange mennesker å gjöre, og 

at de er hedninger. Vi bör först og fremst sette inn blant hedningene på vårt felt og ikke vente til de blir 

muhamedanere. Bare den beste lösningen av kutinproblemet er god nok, nemlig at Kutin får sin egen misjonær. 

Kommer misjonærene og slår seg ned blant folk, vil de forstå at den hvite mann ikke bare kommer for å kreve, 

men også for å gi, og dörene vil åpnes (Misjonsarkivet:6). 

 

17. mai 1955 drog misjonærene Fosse, Nicolaisen og Gahnstrøm ned til peresletten for å ta ut tomt 

til en ny misjonsstasjon. De mente Gadjiwan, som nå på grunn av den nye veien, hadde vokst til å 

bli den største byen på sletten, var mest aktuelt. 24. mai 1955 drog Gahnstrøm ned for å starte 

arbeidet med å bygge en poliklinikk i Gadjiwan. Han ble dermed den første misjonær på 

peresletten. Samme år fant den første ordinære dåp på peresletten sted. Men Gahnstrøm drog også 

hjem i slutten av dette året og Gadjiwan ble stående uten misjonær i flere år. I 1966 flyttet familiene 

Unsvåg til Tignère der deres hovedoppgave var å opprette en permanent stasjon i Gadjiwan. I juni 

1968 ble stasjonshuset bygget og for første gang kunne en misjonærfamilie bosette seg permanent i 

Gadjiwan (E. Larsen 1973). 

 

Familien Raen flyttet til Gadjiwan i 1972. I et brev til NMS’ hovedstyre, der de ber om et 

lingvistikkurs hos organisasjonen Wycliffe, beskriver Raen situasjonen på peresletten, og ser at 

litteraturarbeidet vil være avgjørende for å omvende folket der, som nå står ovenfor et valg:  
 

Vi som arbeider i Kutin föler sterkt pâ at vi opplever en tid da store deler av kutin-folket pâ en saerlig mâte stâr 

pâ valg. De er i ferd med â forlate den gamle religionen, og valget stâr mellom Kristus og Muhammed. Et av 

de viktigste bidrag vi kan yte i denne kampen er uten tvil â gi dem litteratur, og i alle fall deler av Bibelen pâ 

deres eget sprâk. Vi har allerede sett hvordan de kristne og katekumenene har fâtt hjelp av det vesle som er 

gjort, og registrert litt av den gleden de opplever ved â fâ kristne sannheter pâ det sprâk de forstâr best. Det er 

pâ bakrunn av dette behov vi föler vi mâ pröve â dyktiggjöre oss best mulig for dette arbeidet 

(Misjonsarkivet:7). 
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Fra hovedstyrets svarskriv på søknad fra Raen: 
 

Det er gang pâ gang pâpekt hvor nödvendig det er for misjonerene i distrikter med skriftlöse stammesprâk â fâ 

grundig innføring i lingvistikk… Vi gleder oss over at Konstanse og Johan Gunnar Raen vil satse pâ kutin-

sprâket, som tales av ca. 15000 mennesker i Kamerun og muligens av et like stort antall i Nigeria. De bör fâ et 

lingvistikk-kurs snarest mulig og vi gâr sterkt inn for söknaden (ibid). 

 

Organisasjonen Wycliffe har oversatt Nytestamentet og Bibelen til 759 språk, og er i dag involvert i 

1363 oversettelsesprosjekter, noe som utgjør 70 % av alle aktive oversettelsesprosjekter i verden. 

Wycliffe jobber ut fra en ideologi der de mener alle mennesker, uansett etnisitet og språk, burde ha 

rett til å ha Bibelen på sitt eget morsmål: 

 
Gjennom lingvistikk, utvikling av skriftsystem, alfabetisering, kulturstudier… alt på deres eget språk, blir 

folkegruppers identitet og rettigheter styrket, menneskers levevilkår bedret, og minoritetsspråk som står i fare 

for å bli utslettet blir styrket og bevart… Det er spesielt å se hvordan selvfølelse, egenverdi og stolthet over 

eget språk og identitet vokser seg sterkt hos minoriteter som så lenge har følt seg underlegne. Nå har de fått 

noe dyrebart som er deres eget. Det har vokst fram på deres eget språk og inn i deres egne kulturelle hverdag. 

Bærekraft sikres når arbeidet foregår på folkets egne premisser (http://www.wycliffe.no/bistand/).   

 

Gjennom misjonærenes fortellinger får vi inntrykk av store sosiale endringer med sammenbrudd av 

perefolkets lokale og tradisjonelle kultur og samfunnsstruktur. Fulanerne hadde tatt over de 

politiske og økonomiske institusjonene, og styrte med jernhånd. Raen (1990) forteller om hvordan 

perefolkets kultur var på god vei inn i glemmeboka og at perefolket stod overfor faren for et 

kulturdrap, der deres språk var særlig utsatt. På mange måter kan vi si at perefolket fikk en ny sosial 

virkelighet etter fulanernes okkupasjon av peresletten. Men hvilken påvirkning hadde misjonærene 

på perefolkets sosiale virkelighet? Og hvilken betydning fikk KASS? 

 

Perefolket får sitt skriftspråk 
 

Dei blei kalla hundar, pere-folket i Kamerun. Eit slave-folk – ringakta, undertrykka og uten tru på seg sjølve. 

Ved å få sitt eige skriftspråk, språkopplæring og Guds ord på morsmålet fekk dei og ny identitet og nytt 

livsmot (Raen, Konstanse 1990).  

 
Dette sitatet er hentet fra omtalen av ”Gjennom språkmuren: med Guds ord til eit skriftlaust folk” 

skrevet av den norske misjonæren og lingvisten Konstanse Raen (1990). I 1978 hadde hun utviklet 

et grammatikalsk rammeverk og utgitt flere lesebøker på pere. Det Nye Testamentet var ferdig 

oversatt til pere i 1986. Da Raen først ankom peresletten, var fulani det rådende markedsspråket og 
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ble brukt ved handel og annen kommunikasjon med fremmende. Fulani ble også det gjeldende 

språk i religiøse sammenhenger. Men utenom markedet og kirkelivet, ble fulanispråket lite brukt. I 

arbeid og i festlige lag var det pere som gjaldt, og i hjemmet ble det utelukkende brukt pere (ibid). 

 

Fulanioversettelsen av bibelen hadde et språk som til tider var svært forskjellig fra perenes 

talespråk. Ved bibellesning i kirken ble ofte deler av teksten kuttet ut fordi ingen forsto innholdet 

likevel. Det hendte også ofte at tekstleseren leste feil, slik at budskapet fikk en annen betydning. 

Men som regel var det ingen som reagerte på dette, ettersom alle i kirkens forsamling hadde 

minimale fulanikunnskaper. I de første liturgiene var også en sang på mbumspråket et fast innslag, 

uten at menighetsmedlemmene kunne dette språket. Da Raen stilte spørsmål ved hvorfor 

menigheten ikke reagerte på den uforståelige sangen, fikk hun ingen gode svar. Hun fikk inntrykk 

av at perefolket var vant til å pugge vers og regler på arabisk i de muslimske koranskolene. Der fikk 

de ingen innføring i meningen bak versene, og de fleste anså derfor religion som noe man skulle 

pugge utenat, fremfor noe man skulle forstå og oppleve. Dette fikk Raen til å forstå at kirkelivet 

holdt til i én språksfære, mens hverdagslivets mange problemer og utfordringer hørte hjemme i en 

annen. Her kan en trekke en parallell til bruk av latin i den katolske kirke i Europa. For å kunne 

lese, be og forstå gudstjenestens innhold måtte man altså lære seg de religiøse begrepene på fulani. 

Men hvor mange forstod det faktiske innholdet? (ibid). 
 

Dei hadde gått til kyrkja for å få åndeleg føde, kanskje den einaste gjennom heile veka, sidan dei fleste var 

analfabetar og ute av stand til å lese sjølv. Dei hadde møtt fram, site der den obligatoriske timen, men kva 

hadde dei fått til mat for si sjel? Korleis skulle dei kunne få del i brødet som gir liv, ja liv og overflod? Tenk 

om dei kunne få det tilgjengelig på sitt eige kvardagsspråk? (ibid:10) 

 

Dette er Raens refleksjoner som fikk henne til å starte KASS-arbeidet. Samtidig som vi får et 

innblikk i hennes motivasjonsgrunnlag, at perefolket skal kunne få lese Guds ord på sitt eget 

morsmål, får vi også et inntrykk av at Raen ønsker å presentere seg selv som en giver. Dette 

kommer også frem i bokens tittel: ”Gjennom språkmuren: med Guds ord til eit skriftlaust folk”. Det 

kan virke som om Raen har en forestilling om at perekulturen mangler noe vesentlig. Det er ikke 

bare Guds ord hun skal gi perefolket, men også et skriftspråk slik at de kan ”mettes” med ”åndelig 

føde”.  

 

Raen (1990) forteller stadig om de mange vansker hun havner opp i gjennom sitt KASS-

engasjement. Kommunikasjonssvikt førte ofte til misforståelser som igjen førte til at store mengder 

arbeid måtte revurderes. Aktiv sabotasje fra muslimske ledere skapte vanskelige arbeidsvilkår og 
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forsinkelser i hennes arbeid. Men Raen møtte også mange lingvistiske utfordringer. Deres 

beskrivelsesrike verbale språk avdekket en intrikat grammatikk. Spesielt er verbet meget rikt. Her 

kan det legges til ekstra stavelser (suffikser) som presiserer eller gir tilleggsopplysninger om en 

handling. Hvis man for eksempel i verbet å gå, setter inn –i, vil verbet bety at man går mot den som 

taler. Settes det inn –ti, betyr det at handlingen blir gjentatt flere ganger. Men kunne Raen, som 

lingvist og norsk misjonær, klare å gjenskape perefolkets sosiale virkelighet i et nytt språk? Eller 

var hennes ”gave” til perefolket bygd på hennes ”tatt for gitt” norske og kristne virkelighet?  

 

Før jeg forsøker å finne noen svar på disse spørsmål, ser jeg det som hensiktsmessig å begrepsfeste 

hva som konstituerer den sosiale virkeligheten. I det følgende delkapittel vil jeg derfor utforske 

hvordan mennesket, som et medlem av det samfunnet det lever i, forstår sin virkelighet? Hvordan 

konstitueres den sosiale virkeligheten? Og hvordan fremstår virkeligheten for oss? I denne 

sammenheng er Berger og Luckmann (1996) sentrale teoretikere og jeg vil i det følgende gjøre rede 

for deres teori om ”den samfunnsskapte virkelighet”. 

 

Språkets betydning og den samfunnsskapte virkeligheten 
Språket vårt er et system av muntlige eller skiftelige tegn, og kan sis å være det viktigste 

tegnsystemet for menneskesamfunn. Språket har en evne til å kommunisere meninger som ikke 

nødvendigvis er direkte utrykk for subjektive følelser og utrykk i sann tid. Vi kan for eksempel til 

en hver tid snakke om ting, personer og følelser som vi ikke nødvendigvis observerer, har 

kjennskap til eller uttrykker der og da. I ansikt-til-ansikt-relasjoner kan vi snakke mens vi tenker, 

hvilket muliggjør en synkronisering med de subjektive intensjoner. Vi kan også høre oss selv 

snakke mens vi snakker, noe som gjør at våre subjektive meninger blir objektivt tilgjengelig for oss 

og gjør at vår subjektivitet blir mer ”virkelig”. En forståelse av språket er med andre ord en 

forutsetning for forståelsen av hverdagsvirkeligheten. Berger og Luckmann (1996) skiller mellom 

tre faser som er grunnleggende for hvordan vi konstruerer vår virkelighet. Første fase er 

eksternaliseringsfasen som omfatter formuleringen av utsagn om hvordan virkeligheten er. 

Objektivisering inntreffer når et faktum eller en teori ses på som virkelig i kraft av seg selv. Den 

siste fasen er internaliseringsfasen. Den inntreffer når et individ omfavner samfunnets ”kulturelle 

koder”. Når verdier og normer er internaliserte, vil samvittigheten kunne fungere som en kontrollør 

i forhold til rett og galt (Schieflo 2003). Gjennom en livslang sosialiseringsprosess, vil 

”virkeligheten” etter hvert fremstå som subjektiv og vil derfor også variere fra person til person. 

Denne subjektgjørelsen av det som har vært det vi trodde var den objektive virkeligheten skjer som 

regel i barnealderen, som for eksempel når et barn innser at dets far faktisk ikke er den sterkeste i 
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verden (Berger og Luckmann 1996). Gjennom menneskets produksjon av tegn har vi med andre ord 

skapt en viktig måte for å objektivere våre uttrykk og følelser. Vi er til enhver tid omringet av 

objekter som proklamerer våre medmenneskers subjektive meninger eller hensikter som vi søker å 

objektivere. Her fungerer de tilgjengelige menneskelige tegn som registre over de subjektive 

betydninger. Denne objektiveringsprosessen gjør at vi kan skape, og enes om en felles 

hverdagsvirkelighet og våre tegnsystemer har muliggjort en objektiv tilgjengelighet, ut over tid og 

rom, på subjektets intensjoner (ibid).  

 

Språket bygger også opp semantiske områder som er lingvistisk avgrenset. Ordforråd, grammatikk 

og syntaks er tilpasset organiseringen av disse semantiske områdene. På denne måten bygger 

språket opp klassifiseringssystemer slik at man kan skille mellom ting etter kjønn og antall (Berger 

og Luckmann 1996:58). Ulike objekter fremstiller seg for vår bevissthet som bestanddeler av ulike 

virkelighetsområder. Bevisstheten er med andre ord i stand til å bevege seg gjennom ulike 

virkelighetssfærer og gjør oss bevisst at verden består av et mangfold av virkeligheter. Men blant 

dette mangfoldet av virkeligheter er det én som fremstiller seg som virkelighet par excellens. Det er 

denne vi kaller hverdagsvirkeligheten. ”Hverdagsvirkeligheten er organisert rundt kroppens ’her’ og 

tilstedeværelsens ’nå’. Dette ’her og nå’ er i sentrum av vår oppmerksomhet på 

hverdagsvirkeligheten. Det som i hverdagen fremstilles for meg som ’her og nå’, er min bevissthets 

realissimum”(ibid:44).  

 

Hverdagslivet synes allerede objektivert, eller sammensatt av en orden av objekter som er blitt 

utpekt som objekter før vi handler i vår hverdagsvirkelighet. Språket som vi bruker i hverdagen, 

forsyner oss fortløpende med nødvendige objektiveringer og setter en orden der disse gir mening til 

den hverdag vi er en del av. Men hverdagsvirkeligheten omfatter også fenomener som ikke er til 

stede ”her og nå”. Dette betyr at vi opplever hverdagslivet i forskjellige grader av nærhet og 

fjernhet i både rom og tid. Nærmest oss er den sonen i hverdagslivet som er direkte tilgjengelig for 

vår fysiske manipulering. Hverdagsvirkeligheten fremstiller seg videre for oss som en intersubjektiv 

verden, en verden vi deler med andre. Vi vet selvsagt at andres perspektiver på denne verden ikke er 

identisk med vår, men vi vet at det er en fortløpende overensstemmelse mellom vår og andres 

betydninger i denne verden, og at vi har den samme følelsen av denne virkelighet (ibid). ”Sunn 

fornuft” er den kunnskapen vi deler med andre i hverdagens rutiner. Hverdagsvirkeligheten tas 

derfor ofte for gitt som virkelighet og så lenge hverdagslivets rutiner fortsetter uten avbrytelser, 

oppfattes de som uproblematiske. Men ”kontinuiteten” kan bli avbrutt av tilsynekomsten av et 

”problem”. Da vil hverdagsvirkeligheten forsøke å integrere den problematiske sektoren i det som 
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allerede er uproblematisk. Den sunne fornufts kunnskap inneholder et utvalg av instruksjoner om 

hvordan dette skal gjøres (ibid). 

 

I sammenligning med hverdagsvirkeligheten, fremstår andre virkeligheter som lukkede  

betydningsområder eller enklaver innenfor den overordnede virkeligheten som er preget av 

begrepenes betydninger og erfaringsformer (ibid:45). Disse ”lukkede betydningsområder” 

kjennetegnes ved at oppmerksomheten vendes bort fra hverdagsvirkeligheten. Selv om det selvsagt 

er skiftninger i oppmerksomheten innenfor hverdagslivet, er et skifte til et lukket betydningsområde 

mye mer radikalt. I religiøs sammenheng er dette blitt kalt ”sprang”. Da vil språket vårt være en 

vesentlig faktor for at hverdagsvirkeligheten skal bevare sin overordnede status. Språket som vi 

bruker til å objektivere våre erfaringer, peker stadig tilbake på hverdagen hvor den har sitt grunnlag. 

Når vi bruker vårt fellesspråk i tolkningen av erfaringer fra lukkede betydningsområder (ikke-

hverdagslige erfaringer) blir ”virkeligheten” ofte ”forvrengt”. Dette er ofte tilfelle i tolkninger av 

drømmer og for dem som forsøker å snakke om teoretiske, estetiske, eller religiøse 

betydningsverdener (ibid:46).  

 

På perefolkets premisser? 
I sin artikkel ”Den globale samtalen” skriver Tord Larsen: ”Ideen om at barbaren ikke kan gjøre 

rede for seg og at det er vi som må forlene ham med et språk å forstå seg i, har en ubrutt tradisjon i 

europeisk historie” (i Eriksen og Hemer 1999:91). Gjennom to erkjennelsesprosjekter har 

kolonispråket temmet og transformert denne ”barbaren”. Det skjer enten ved at den ”primitive” blir 

rekonstruert som en versjon av oss selv gjennom vår ”homogeniserende intellektuelle fordøyelse”, 

slik at han da ikke lenger står som en fremmed og noe truende. Eller ved at den ”primitive” 

fremstilles som en ”alteritet”; en absolutt fremmed. Da vil han stå som en kontrast til det 

europeiske/moderne, og bidrar til den europeiske selvforståelse. ”Enten utsletter vi ham ved å 

absorbere ham, eller vi tydeliggjør vår egen eksistens ved å bruke ham som kontrastmiddel, en 

aberrasjon som definerer vår egen normalitet” (ibid:92). For de første misjonærer på det afrikanske 

kontinent var de innfødte til en viss grad disse ”barbarene” som T. Larsen beskriver ovenfor. For 

misjonærene og kolonimaktene var undervisning i kolonispråkene viktig. Dette for at 

lokalbefolkningen både kunne bli kjent med de hellige skrifter og bli ”siviliserte” (Comaroff og 

Comaroff 1991,1997). T. Larsen skriver videre: ”Hvis vi først må gjenskape den andre i vårt bilde 

(eller vrengebilde) for å erkjenne ham, ser det mørkt ut for antropologen, historikeren og 

reisekronikøren som gjerne vil la ham komme til syne i sin annerledeshet, være et medium for hans 

verden, hans erfaring og sensibilitet” (i Eriksen og Hemer 1999:91) 
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I sin artikkel refererer T. Larsen blant annet til Edward Saids (1979) ”Orientalismen”. Der kritiserer 

Said de vestlige eksperter på Midtøsten for å være ”eurosentriske” i sin forståelse. Han mente de 

drev en form for beskrivelse som ikke kunne anerkjenne uten å dominere på samme tid. ”Orienten” 

ble i stor grad fremstilt som et vrengebilde av Vesten; altså som noe fjernt, eksotisk, mystisk, 

fremmed og farlig i motsetning til det rasjonelle, kontrollerte og håndgripelige. På første side i sin 

introduksjon til ”Orientalismen” siterer han Marx: ”De kan ikke representere seg selv, de må 

representeres”. Det er dette syn Said ville til livs. Said har imidlertid blitt kritisert for å fokusere for 

mye på kultur og for å utelukke økonomiske dimensjoner i sin tenkning (Stock 2004). Ifølge T. 

Larsen og Said må altså antropologen bære rollen som medium hvor det er nødvendig med et åpent 

sinn mot denne ”annerledesheten”. Dette har vært fraværende i ”den koloniale diskurs”, hevder T. 

Larsen. Diskursbegrepet slik Foucault (1972) bruker det, kan beskrives som et sett med begreper, 

problemstillinger og formuleringer nedfelt i språk og handling. Der vil alltid finnes en maktkamp 

hvor det stadig kjempes om begrepene til å beskrive virkeligheten. Med andre ord vil vinneren av 

”ordkrigen” sette standarden for den gjeldende virkelighetsoppfatning. 

 

Hvor står den norske misjonæren Raen i forhold til T. Larsens teori? Klarer hun i sitt arbeid med 

KASS å være dette medium, der hun beskriver perefolkets verden på deres egne premisser? Og 

klarer hun å anerkjenne deres ”annerledeshet” uten samtidig å dominere?  

 

Patternalisme? 
Et eksempel på hvor problematisk det kunne være å gjenskape den verbale virkeligheten i et 

skriftspråk, finner vi når perefolket skal skille mellom det indre, sjelelivet, og det ytre. Da bruker 

perefolket dikotomien: utseende/mage. 

 
Kvar har ein pere dei inste tankane, kjenslene og løyndomane sine? I hovudet har han lite, i hjarte ganske 

mykje, men dei aller inste løyndomane gøymer han i magen!... Så magen hos ein pere er ikkje berre laga for 

maten, han er også senter for sjels- og kjensleliv (Raen 1990:73).   

 

På pere finnes også ordtaket: ”Ingen vet hva et annet menneske har i magen”. Dette ordtaket viser 

til at det alltid vil være et dypere aspekt ved et menneskesinn enn det Goffman (1959) kaller 

inntrykkskontroll. I pereoversettelsen av Bibelen ble Jesus-utsagnet om de falske profeter, uttrykt på 

følgende måte: ”Utvendig er dei kledde i saueham, men i magen er dei like grådige som hyener” 

(Raen 1990:73). Og når det i Salme 64 står at mennesket er ransakende i hjerte og sinn, blir det på 

pere: ”i menneskets mage er det store djupner” (ibid:75). I kapitel 4 vil jeg komme tilbake til 
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perefolkets forhold til sitt sjelssenter og hvordan den kamerunske befolkningen generelt bruker 

magen, og metaforen ”å spise”, som en allegori for korrupsjon, magi og slektskapssystemer.  

 

Gjennom ovenfor nevnte eksempler ser vi at Raen på mange måter blir et ”medium” i hennes arbeid 

med KASS. Vi får inntrykk av et engasjement og et oppriktig ønske om å gjenskape perene-folkets 

virkelighetsoppfatning. Langt på vei anerkjenner hun også perene i sin annerledeshet.  

 
Er perespråket komplisert? spør folk… når ein omtaler afrikanske språk som enkle ’hottentott-språk’ utan 

struktur, reglar og grammatikk som europeiske språk, er ein langt ute på vidda. Ein finn gjerne ikkje dei same 

adjektiva eller adverba som på norsk eller fransk, men det vil ikkje seie at språket ikkje kan utrykke dei same 

realitetane. Det vil berre bli uttrykt på anna vis…perespråket er like funksjonsdyktig som norsk, kvar i sin 

kultur og si verd (Raen 1990:35).  

 

Med dette kan vi slå fast at Raen er seg bevisst perenes annerledeshet og at språket lingvistisk sett 

er minst like ”komplisert” som det norske. Samtidig sier hun at språket er like funksjonsdyktig som 

det norske og at det kan uttrykke de samme realiteter! Refererer hun her til sin religiøse 

overbevisning? Er det den kristne kosmologi som for henne er ”den sanne realitet”?  

 

Antropolog Mariannes Gullestad (2007) har gjort en nærmere studie av norsk misjonsvirksomhet, 

der hun blant annet kommenterer Raens arbeid. Gullestad mener hun finner et behov hos Raen for å 

rettferdiggjøre sitt arbeid for sine kristne tilhengere og misjonsvenner hjemme i Norge, som også er 

misjonens viktigste økonomiske støttespillere. Dette fører til bestemte visuelle representasjoner og 

narrative strukturer som fokuserer på å fremstille seg selv som aktivt handlende. Ved å sette sin 

helse og trygghet på spill for å kunne frelse ”de stakkars hedningene” utgjorde misjonærenes liv et 

utmerket materiale for selvkonstruksjoner som fokuserte på godhet og selvoppofrelse. Disse 

strategiene gjenskaper den diskursive ulikheten som de samtidig hele tiden forsøker å overkomme. 

 

For meg ser det ut til at Raen faller mellom de to ”legitime erkjennelsesprosjektene” til T. Larsen. 

Det endelige KASS-produkt er verken en ”rekonstruksjon” eller en ”absolutt alteritet”. Slik jeg ser 

det, fremstår Raens KASS-arbeid dels som et opportunistisk selvrealiseringsprosjekt, dels som et 

misjonsprosjekt motivert ut fra hennes religiøse overbevisning, og dels som en 

moderniseringsprosess med konsekvenser for den lokale kultur som er målgruppe.  
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Misjonærenes forhold og tilnærming til den animistiske tradisjon  
Da misjonen for første gang kom til Kutindalen, var befolkningen for en stor del animister. Men 

”muslimske” handelsmenn, på vei til og fra Nigeria, satte dype spor etter seg.  

 
det er tydelig at det langs veien fra Tigniere til Kotcha er mange muhamedanere som overnatter… De bor ofte 

noen dager på hvert sted, og holder skole for folk i byen. – Da skolen begynte siste året, startet vi opp med 

bibelklasse både i Gadjiwan og Mayobaleo, som er de to største byene. Men muhamedansk motstand gjorde at 

elevene snart forsvant en etter en. Når vi spurte om grunnen så var det fordi de ikke fikk lov. Noen sa de ble 

slått, og andre sa de ikke fikk mat dersom de forsatte å gå i denne bibelklassen. – Samtidig som Kutin er sterkt 

muhammedanisert, har hedenskapen en veldig makt. Vi hører om safi, og vi snakker om safi, det er ofring til 

guder og ånder. Før folk kommer til dispensairen [poliklinikken] her i Gadjiwan, har de nesten alltid ofret til en 

eller annen gud. Ofte avbryter de behandlingen og går hjem til byen sin for å ofre…Når en kommer ut i 

distriktet vil folk gjerne høre. De samles både morgen og kveld når vi har møter, og de lytter. Men det som vi 

føler på er at de ikke kommer lenger. De hører, men de vil ikke ta noen bestemmelse (Misjonsarkivet:8).  

 

Selv om den norske misjonæren Raen har gått grundig til verks for å forstå den lokale kultur og 

sosiale virkelighet i sitt arbeid med KASS, har jeg i mitt arkivarbeid, i liten grad klart å finne 

tilfeller der misjonærer prøver å gå i dybden og forstå den animistiske tradisjon. De behandler den i 

stor grad som noe eksotisk og mystisk, og Saids (1994) orientalismebegrep kan med rette brukes 

om de første misjonærenes syn på den animistiske tradisjon. Områder der mennesker praktiserte 

naturreligioner ble i stor grad ansett og omtalt som ”fersk mark” og ble dermed betraktet som 

potensielle områder for opprettelsen av nye misjonsstasjoner. I aviser og misjonsmagasiner, som for 

eksempel Norsk Misjonstidene, var det på 1920-tallet svært vanlig for misjonærene å skrive 

reisebrev og artikler der de blant annet omtaler de hedenske naturreligionene de møtte på sine 

respektive misjonsmarker. Under overskrifter som for eksempel ”Afrikas mørke”, ”Lys på Afrikas 

himmel” eller ”Vort liv i negerhytter”, blir mennesker som praktiserer naturreligioner ofte omtalt og 

kategorisert som ”de stakkars hedningene”. Felles for de fleste artikler som tar for seg 

lokalbefolkningens forhold til naturreligioner, er bruken av dikotomien, eller forholdet mellom lys 

og mørke. I en artikkel med overskriften: Mørke og lys ved det afrikanske folkeliv, fra 1928 fant jeg 

imidlertidig refleksjoner om misjonærenes og vestens påvirkning på lokal kultur og identitet og 

konsekvenser av denne påvirkningen: 

 
Vi har behandlet afrikanerne som om de ingen religion, intet sprog, ingen soscial karakter hadde. Vi har set paa 

dem som tomme kar der skulde fyldes med europæisk eller amerikansk varer…Lærere og elever er blit negtet 

at bruke sit morsmaal i skolen…De er blit oplært til at betrakte sine sociale ideer, traditioner og folkesagn som 

noget intetsigende og syndig…Veien til afrikanerens sjæl er ikke let at finde, men døren vil aapnes for den 

flittige og sympatiske søker…Han maa betragte afrikanerens verden som en enhet for sig selv, der skal 
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bedømmes, ikke efter Vestens kultur, men efter afrikanske synsmaater. Kan et system, hvorefter en race har 

gjennemlevd flere aarhundrer, være helt verdiløs?...Enhver iagttager vil indrømme at en av de sterke sider hos 

afrikaneren er hans samfundsfølelse. Dette maa man forstaa, om man skal forstaa ham. Han er en del av 

samfundet. Dette faktum beviser en svakhet hos ham, nemlig mangelen paa selvstændighet og personlig 

ansvar...Men dette opveies i stammen eller klanen, som anviser den enkelte deres plads. Klan-livet er for 

afrikaneren hellig, og i det er indbefattet hans høieste moralske begreber…Afrikaneren, bortset fra sin magiske 

praksis, tror paa en gud. Ideen er ofte dunkel, men egenskapene som han tillægger Gud, er forenelig med den 

kristne idé, nemlig enhet, velgjørenhet og magt. Denne gud er ikke en stammegud, men en universal gud, og 

her finder missionæren et tilknytningspunkt…Vi maa lære os til at respektere det værdifulde i afrikanerens 

arv…Vort mal maa være at samarbeide med afrikaneren for evangeliets utbredelse i Afrika (Misjonsarkivet:9).  

 

 

I dette utdraget av artikkelen blir afrikanerens sterke tilknytning til klan-livet fremhevet. Dette blir 

imidlertid brukt mot ham som et bevis på manglende selvstendighet og personlig ansvar. Samtidig 

påpekes det hvordan dette bidrar til konstruksjon av sterke sosiale bånd og moral innad i gruppen. 

Det påpekes også at afrikanerens religiøsitet ikke må brukes mot ham, men at hans tro på det 

sakrale kan forenes med den kristne tro. Det argumenteres med andre ord for at misjonæren må ta 

av seg sine ”europeiske briller” for å kunne finne ”veien til afrikanerens sjæl”. Med mer respekt for 

lokal kultur og større grad av samarbeid vil evangeliet kunne bli spredt på en mer effektiv måte. 

Men også her blir animismen, her omtalt som ”magisk praksis”, avfeid.  

 

I dette kapittelet har vi sett hvordan NMS etablerte sin misjon i Kamerun, hvilke strategier de 

brukte for å spre evangeliet og hvordan perefolket fikk sitt skriftspråk for å bli ”mettet” med 

”åndelig føde”. I neste kapittel vil jeg gi en nærmere beskrivelse av den animistiske tradisjon Afrika 

og Kamerun. Her vil jeg diskutere begrepet animisme og kort gjøre rede for dens plass innen 

antropologiens faghistorie. Men hvor sterkt står den animistiske tradisjon i dagens moderne Afrika? 

Fig:	  25.	  Tryllemidler	  som	  skal	  brennes	   Fig:	  26.	  Bilde	  av	  tradisjonnelle	  kostymer	  	  
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Og i hvilken grad har troen på personlige og upersonlige åndelige krefter en betydning for 

samfunnsmessig endring i Afrika? Har den for eksempel betydning innen en politisk sfære? 

Gjennom beskrivelser av perefolkets forhold til åndelige krefter, magi og forskjellige former for 

heksekunst, vil jeg vise hvordan magiske realiteter påvirker perenes hverdagsvirkelighet. Hvordan 

forholder kristne og muslimske perer seg til den animistiske tradisjonen? Og i hvilken grad har den 

animistiske tradisjon hatt betydning for lokale identiteter? 
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KAP 4.  ANIMISME 

 

The occult is alive, witchcraft is thriving, ritual ceremonies abound, the link with the 

ancestors is as strong as ever and African religious communities are growing in 

strength (Chabal & Daloz 1999:63). 

 

Begrepet animisme stammer fra Edward B. Tylor (1970, 1979). Han definerer animisme som: ”the 

doctrine of Spiritual Beings”. Videre sier han: ”animism, in its full development, includes the belief 

in souls and in a future state, in controlling deities and subordinate spirits,… resulting in some kind 

of active worship” (Tylor 1970:11). Disse åndene inkluderer både de levende forfedre som er 

”capable of continued existence” etter deres død og ”other spirits, upward to the rank of powerful 

deities” (ibid:10). Det er i stor grad Tylors utredning som har satt standarden for dagens definisjon 

av animisme, som kan oppsummeres som troen på personaliserte overnaturlige krefter. Innen 

antropologien har man lenge skilt mellom upersonlige åndelige krefter, kalt animatisme, og 

personlige åndelige krefter, kaldt animisme. Likevel er det i animistiske samfunn som regel ingen 

klare forskjeller mellom personlige og upersonlige åndelige krefter. Disse krefter tenkes å eksistere 

side om side og interagerer med hverandre. For eksempel er det innen folkelig islam ofte umulig å 

skille mellom ulykker tilskrevet jinn, som er en personlig åndelig kraft, og det som tilskrives the 

evil eye, som er en upersonlig åndelig kraft. Magiske krefter er også en upersonlig kraft. I mange 

animistiske samfunn brukes magi for å fremprovosere, fremkalle eller oppfordre de personlige 

åndelige krefter til handling. På grunn av denne interagering, var det nødvendig med en ny 

definisjon. Van Rheenen (1991) definerer animisme som troen på at personlige åndelige vesener og 

upersonlige åndelige krefter har makt over menneskers handling. Videre har mennesker en trang til 

å oppdage/oppklare hva/hvordan disse vesener og krefter påvirker dem, for så å kunne planlegge 

fremtidige handlinger og manipulere deres makt (Ibid:20). 

 

For mange vestlige mennesker synes det selvinnlysende at troen på hekseri eller trolldom knyttets 

opp mot noe ”tradisjonelt” og noe som automatisk vil forsvinne med modernisering. Men denne 

stereotypien er ikke i overenstemmelse med den faktisk utvikling i Afrika i dag. Over hele 

kontinentet finner man diskurser der trolldom eller hekseri er sammenvevd med moderne endringer. 

Rykter og praksis knyttet til de okkulte krefter florerer i de mer moderne sektorer i samfunnet og i 

mange henseender kan man snakke om en moderne form for hekseri (Geschiere 1997). 

 

Chabal og Daloz (1999) mener at vi må erkjenne at identitetsbegrepet i Afrika inkorporerer troen på 

det ”irrasjonelle” som kan ha en direkte eller umiddelbar praktisk innflytelse på hverdagslivet. Det 
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afrikanske hverdagslivet kan på mange måter sies å bestå av en verden med profane makter, som 

potensielt er sterkere enn menneskelig agens. Det ”irrasjonelle” eller det okkulte kan være fiende og 

alliert på samme tid. Individet har derfor ikke råd til å la være å ta hensyn til dets betydning 

(ibid:68). Her er det imidlertidig viktig å skille mellom to typer rasjonalitet. På den ene siden kan vi 

snakke om en vitenskapelig, positivistisk og universell rasjonalitet som er grunnlaget for 

teknologisk utvikling. På den andre siden er det en mer sosial rasjonalitet som kan hjelpe mennesker 

å fornuftgjøre deres liv; hvordan de skal leve og samhandle med andre mennesker innen et gitt 

samfunn.  

 

Magi og trolldom på peresletten 
I de tre kantonene på peresletten er majoritetsbefolkningen i dag enten muslimer eller kristne. Det er 

først og fremst i de mer rurale områdene at man finner naturreligionen praktisert. Men før 

fulanernes erobringstokter, som medførte en gradvis islamisering i det påfølgende hundreåret, og 

før misjonærenes ankomst i 1955, er det mye som tyder på at de fleste perer på sletten var animister. 

Gjennom mitt arkivarbeid har jeg observert at dette gjelder for de fleste stammer i Adamaoua-

regionen. I de tre kantonene og større landsbyene på peresletten virker animisme tilsynelatende i 

dag å være noe tabubelagt. Samtidig har alle mine informanter, uansett religiøs tilhørighet, hatt 

forbehold om at hekseri og magi kan eksistere og fungere. De fleste var faktisk overbevist om at 

hekser fantes blant dem, og magiens eksistens ble tatt som en selvfølge av mange. Samtidig påpekte 

de, at den som vil være muslim eller kristen, ikke kan stå for dette offentlig, i kirken eller moskeen. 

Men i hverdagslivet var det klart at magi og hekser fantes. Alle kunne potensielt være hekser og 

drive med magi. Chabal & Daloz (1999) mener at etablerte religioner, som islam og kristendom, 

bare i noen tilfeller kan redusere vekten av den bekymring som er en effekt av troen på det 

”irrasjonelle” eller det okkulte, som med sine profane makter potensielt er sterkere enn menneskelig 

agens. Individet har derfor ikke råd til å la være å ta hensyn til dets betydning. På en fundamental 

måte mener Chabal & Daloz derfor at troen på irrasjonelle makter er mye mer enn en tro: ”it’s a 

part of the very fabric of the African psyche” (ibid:68).  

 

Ved unormale hendelser, som dødsfall og sykdom, blir perene oppfordret til å oppsøke en fetisjør. 

Dette er personer som besitter evnen til å kaste magi og trolldom over mennesker. De regnes ikke 

som hekser per se, men mer som et medium for magi. Hekser og deres virksomhet blir omtalt som 

sorcellerie. På spørsmål om hvem som kvalifiseres til å drive med sorcellerie, svarer en informant: 

”Alle som opererer med flere ansikt er hekser. Alle som gjør noe vondt mot en bror eller ødelegger 

hans relasjoner, driver med magi”.  
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Hos perefolket må alle hendelser forklares. Alt har sin årsak, og det er meget viktig å finne de 

kausale årsaksfaktorer til hendelser. Dette er et kjent trekk ved religiøsitet i mange afrikanske 

samfunn. Chabal & Daloz (1999) mener slike prosesser er viktige for moderne afrikansk tro, og 

hevder at de bidrar til ”re-traditionalization” av en afrikansk modernitet som slett ikke fremstår som 

mer sekulær enn tidligere (ibid:63).    

 
African religious thought incorporate a very strong emphasis on what causes are likely to explain those 

everyday events – accidents, illness, death, sterility, failure, etc. – for which there is no immediate and obvious 

explanation. The very foundation of this religious world is the need to explain, to account for and thus to find 

the causality of that which is outside the relatively narrow and proximate domain of what is considered normal 

existence (ibid:68). 

 

Det varme og det kalde 
På peresletten skinner solen året rundt og den intense varmen er ofte til bry for folk. Mens man 

innen norsk kultur gjerne opplever varme som noe godt eller positivt, jfr. varmt og godt, blir varme 

på pere assosiert med ulykke, uhell, motgang og mistrivsel. Når det er varmt i et hjem, betyr det at 

det er konflikt i hjemmet. En varm kropp betyr sykdom og et varmt hjerte betyr sinne og aggresjon. 

Varme representerer altså det negative i tilværelsen, det som bryter ned, gjør livet vanskelig og 

utrivelig. Som nevnt ovenfor må alle uventede hendelser ha en forklaring. Der det skjer uhell og 

ulykker er det varme ting på ferde. For å få slutt på varmen, må den avkjøles. Perene er forpliktet til 

å avkjøle når de kommer over varme ting. Om de ikke avkjøler, vil varmen gå over til å ramme 

dem. Avkjøling og kulde representerer altså det gode og positive. Kulde medfører gjenoppretting, 

harmoni og likevekt. I den daglige hilsen spør man derfor ofte om kroppen er varm og om 

hjemmet/familien er avkjølt? Varme ord, som vi utrykker det på norsk, får altså en motsatt 

betydning på pere og er alt annet en godt ment.  
 

Former for magi blant perefolket  
Som nevnt innledningsvis, ble jeg fortalt at yàng er en trefigurer som plasseres utenfor hytten man 

bor i, mens yàngbuli er navnet på en trolldomsform. Trefiguren yàng er hellig for perene, og den 

spiller en sentral rolle innen deres animistiske tradisjon. Perefolket har mye ærefrykt for yàng, men 

ikke før den smøres inn med et magisk pulver. Etter innsmøring skal den ikke berøres. Og gjør man 

det, må vedkommende vente sin straff.  

 

Dersom det er innbrudd eller noen gjør noe vondt mot hjemmet, vil den yàng som er utplassert 

kunne se hvem gjerningsmannen er. Dersom det kastes trolldom ved bruk av yàngbuli, vil magen på 



 
 

52 
 
 

 
 

gjerningsmannen vokse til den sprekker og medfører død over gjerningsmannen og hans/hennes 

familie. Etter et mystisk dødsfall vil det være naturlig for perefolket å oppsøke en fetisjør som har 

yàng. Til ham forteller man om sine problemer, hva som har hendt og om man eventuelt ønsker 

hevn. Fetisjøren vil deretter få bekreftet historien hos en annen klarsynt. Dersom historien kan 

bekreftes, kan man starte yàngbuli. En miks av urter smøres på trefiguren. Som regel må man ofre 

en hane eller en geit. Fetisjøren starter seremonien ved å gå inn i en transe. Han roper ut hva som 

har skjedd, påkaller åndene og ber de straffe gjerningsmannen med død over han og hans familie. 

Når fetisjøren går ut av transen, vil trefiguren være besatt av åndene. Fetisjøren vil så slå yàngbuli 

mot det offer som er brakt med. Dersom hanen eller geiten reagerer, er det et tegn på at åndene har 

oppfattet hva som skal gjøres. Heksen som har gjort ugjerningen vil nå dø sammen med hele 

hans/hennes familie. Dette kan ta tid, og ingen vet når det vil inntreffe. Men når det inntreffer, er det 

særdeles viktig å takke åndene og fetisjøren. Da må man igjen bringe en hane som offer. Dersom 

hanen slipper avføring når en kommer for å takke åndene, betyr det at prosessen og ritualet er 

avsluttet. Dersom en ikke takker åndene, risikerer også du og din familie å dø. 

 

Yàngbuli kan også brukes for å skifte form. Alle dyr er tilgjengelige for at mennesker, ved bruk av 

yàngbuli, kan ta deres form. Dette er som regel en aktivitet som er forbeholdt hekser og de bruker 

først og fremst hubrouglen og slanger som vertsdyr.  

 

Under mitt feltarbeid forvillet et villsvin seg en natt inn i en sare i Gadjiwan. I denne saren fantes 

den lokale restauranten. I hver landsby er det vanlig å finne enslige kvinner som lager mat i 

hjemmet og selger den til forbipasserende og enslige menn som ikke har kvinner til å lage mat for 

seg. Morgenen etter villsvinets besøk, hadde restauranteieren avsluttet sin virksomhet. Dette til tross 

for at hun tjente gode penger på restauranten. Nå var imidlertid hele landsbyen overbevist om at 

restauranten og maten der var forhekset. Eieren var selv overbevist om dette, og så ingen annen 

løsning enn å avslutte sin virksomhet. Hadde hun drevet videre, var hun overbevist om at noen i 

hjemmet hennes ville dø. Hennes forklaring på denne hendelsen var at noen i landsbyen var 

misunnelig på henne, ettersom hun tjente godt på restaurantvirksomheten. Slik hun så det, måtte en 

heks ha brukt yàngbuli og skiftet form til et villsvin for på den måten lettere å komme seg inn i 

saren og kaste sin trolldom. ”Hvordan kan du ellers forklare det som skjedde?” svarte eieren, da jeg 

spurte om hennes forklaring. Denne type resonement var ikke uvanlig blant perene og kan minne 

om den form for resonering som møtte Evens-Pritcahrd (1979) blant Azandene.  
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Vyyri er en form for magi som brukes ved tyveri og opptrer i form av lyn og torden. Lynet vil drepe 

den skyldige dersom du oppsøker en fetisjør og postulerer din hevn til vyyri. Også du kan bli 

rammet av vyyri dersom du ikke takker åndene med offer.  

 

Atter en annen form for magi kalles gerem og blir først og fremst brukt ved sykdom. Gerem 

materialiserer seg i form av musikkinstrumenter, og da i hovedsak i form av en bestemt trommetype 

og kalabassfløyter. Også disse må initieres med hellig pulver før de kan brukes i magiske 

sammenhenger. Etter initieringen, fraktes musikkinstrumentene langt ute i bushen og låses inne i en 

jordhytte. Under fraktingen er det viktig at kvinner og barn ikke kommer i kontakt med dem. Etter 

at de er innlåst i jordhytten, vil de aldri mer bli sett av levende mennesker. Det er bare de av perene 

som selv er initiert, som kan søke råd hos gerem.  

 

”Rites de passage” 
For å bli et fullverdig medlem av perefolket må man gjennom et overgangsritual. Når gutter 

kommer i puberteten blir de jaget ut i bushen for å klare seg selv. Guttene må ikke ha kontakt med 

andre mennesker, men hver dag blir det satt ut et minimum med mat på bestemte plasser. Mot 

slutten av ritualet blir de hentet av noen eldre. Før de får komme hjem til landsbyen, blir de pisket 

og stygt behandlet av de disse eldre. Etter dette kan de regne seg for fullverdige perer. Ritualet 

praktiseres fremdeles, men med noen endringer. Før kunne dette rituale strekke seg over flere uker. 

Nå er ungdommene ute bare et par dager, og de eldre er med dem det meste av tiden. Den røffe 

behandlingen skal likevel ha blitt mer voldsom med årene. En ”sadist”, som de selv kaller personen, 

blir utpekt av landsbysjefen. Det er han som har oppgaven med å piske og slå ungguttene. Dersom 

foreldre ikke ønsker at deres gutter skal bli behandlet stygt, kan de betale en pengesum til 

landsbysjefen. Jo mer en betaler, jo mer komfortabelt blir det for vedkommende sønn.  

 

En grunnleggende usikkerhet? 
Antropologen Max Glucman, som var en av grunnleggerne av Manchesterskolen, har gjort en rekke 

studier fra Sentral-Afrika, med magi og hekseri som tema. Disse har hatt stor påvirkning på hvordan 

antropologer i senere tid har tilnærmet seg de samme temaer. Gluckman (1955) mente hekser og 

deres aktiviteter var vesentlig for opprettholdelsen av sosial orden. Han har sammenlignet moralen 

han finner innen hekseverdenen med den moral som ligger til grunn i den anglikanske 

trosbekjennelsen: “beliefs in the malice of witchcraft... do more than ask (you to love your 

neighbour) as an act of grace; they affirm that if you do not love another fervently, misfortune will 

come” (ibid:94). Philippe Laburthe-Tolra (1977) beskriver viktigheten av sorcellerie, hekseri og 
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magi, blant betifolket i det sentrale Kamerun: “Sorcellerie is seen as the dark side of power, 

extremely dangerous but yet at the same time necessary for making society tick. In these societies, 

the link between witchcraft and power seems to express the deep conviction that any form of power, 

even if it is necessary, is highly dangerous” (i Comaroff and Comaroff 2006:224).  

 

Som nevnt innledningsvis, fikk jeg under mitt feltarbeid en følelse av en form for usikkerhet i det 

kamerunske samfunn. I Kamerun generelt er ”accuser ceux qui accusent”, hvilket tilsvarer det 

norske utrykket ”angrep er det beste forsvar”, et mye brukt konsept. Å leve i konstant frykt for å bli 

forhekset og stadig måtte ta stilling til om man skal kaste trolldom over andre, medfører 

nødvendigvis en sterk utrygghet i hverdagen der man stadig må forholde seg til en form for spill-

teori av varianten fangens dilemma (Hovi 2008). Hvis f.eks. A kaster trolldom over B, må 

nødvendigvis B kaste trolldom over A for å komme best mulig ut av situasjonen. Ettersom ingen av 

partene vet når den første parten kaster sin trolldom, vil man benytte seg av magi ved første 

mistanke om sjalusi, misunnelse, sykdom, potensielle hevnaksjoner, anklager og tyveri.  

 

Også Peter Geschiere har gjort mange antropologiske studier i Kamerun med fokus på magi og 

hekseri (1988, 1997). Han mener magi og heksekunst inngår i mange moderne diskurser som blant 

annet er med å påvirke det politiske liv, helsevesenet og utdanningsinstitusjonene. Disse diskurser 

gjelder like mye i de urbane byene som i tradisjonelle landsbyer. “Witchcraft has become one of the 

favorite topics of the popular press, and it tends to dominate speculations on new forms of 

entrepreneurship and accumulation... La sorcellerie is now in the full spotlight of public debate, and 

the official authorities no longer seem to be intent on dimming this light; the contrary is the case” 

(Fisiy og Geschiere i Werbner og Ranger 1996:193). Som eksempel bruker han de klarsynte nganga 

i det sørlige Kamerun. Dette er heksedommere som har funnet sin økonomiske nisje innen det 

kamerunske rettsvesen. I motsetning til Glucman (1955) mener han at disse heksedoktorene er med 

på å skape sosial uorden. Dette er i all hovedsak på grunn av at sorcellerie har blitt kommersialisert:  

 
the world of the nganga is becoming ever more based on money, and people often pay large sums for 

 protection or purification. But nganga are also inspired by the new possibility of gaining some sort of official 

 recognition as witch finders. It is, in fact, quite clear that the high profile of the new nganga, as expert 

 witnesses before the tribunals and allies of the government, hardly contributes to putting an end to la sorcelleri. 

On the contrary, it strengthens a general sens of “metaphysical disorder” among the people, since the 

omnipresence of these nganga seems to confirm that witchcraft is, indeed, proliferating (Geshiere in Comaroff 

and Comaroff 2006 s.232). 
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Ngangaene vil med andre ord ha en slags offisiell anerkjennelse som ”heksefinnerne” og 

sakkyndige for domstolene. Her oppstår et paradoks. Istedenfor å sette en slutt på la sorcelleri, 

styrker ngangaene en ”metafysisk lidelse” blant folket, og bekrefter på lang vei eksistensen av 

hekseri og magiske aktiviteter i samfunnet. Med en ”legitimering” av heksekunsten er okkult tro i 

dag på frammarsj i Kamerun og magisk aktivitet er blitt nært knytet til den moderne 

pengeøkonomien. I dag kan man kjøpe seg beskyttelse og gardere seg mot andres magiske 

forbannelse. Med penger kan man også ødlegge andres muligheter til å lykkes og forsikre sin egen 

økonomiske framgang (Geschiere 1997, Hyden 2006).  

 

I dette kapitelet har jeg vist hvordan perefolket forholder seg til åndelige krefter, magi og 

forskjellige former for heksekunst. Gjennom empiriske eksempler har jeg vist hvordan ”magiske 

realiteter” har en betydningsfull rolle innen perenes hverdagsvirkelighet og hvordan både kristne og 

muslimske perer må forholde seg til disse realiteter. De må stadig ta stilling til om man skal kaste 

trolldom over andre, og lever mer eller mindre i konstant frykt for selv å bli forhekset. Dette 

medfører en sterk utrygghet i hverdagen. Denne usikkerheten har tidligere blitt tolket som en følge 

av afrikaneres manglende positivistiske og vitenskapelige kunnskap som ville tillate dem å forklare 

magiske fenomener gjennom objektive faktorer. Men Chabal og Daloz (1999) og Geschiere (1997) 

argumenterer for at vi må gå vekk fra en slik forenklet analyse, ettersom det er stadig mer åpenbart 

at modernisering og globaliseringsprosesser ikke eliminerer denne følelsen av utrygghet og 

usikkerhet, men snarere forsterker den. Globale og lokale former for produksjon og tilhørende 

utfordringer til eksisterende trossystemer fremhever spenninger i menneskers psyke, uavhengig av 

sosial status, utdanning eller kjønn (Geschiere 1997 i Comaroff og Comaroff 1991). Personlige 

åndelige vesener og upersonlige åndelige krefter har makt over menneskers handling, og mennesket 

har trang/mulighet til å manipulere deres makt.  

 

I neste kapittel vil jeg beskrive hvordan globalisering har skapt en situasjon der afrikanere ser etter 

svar i tenkemåter og organiseringer som de allerede er kjent med. Jeg vil vise hvordan makt-

relasjoner i Afrika generelt, og på peresletten spesielt, konstitueres av sosiale strukturer som i all 

hovedsak er personlige og uformelle. Jeg vil trekke frem hvordan afrikanere generelt engasjerer seg 

i enkle og direkte gjensidige utvekslinger fremfor å stole på institusjonelle former for 

redistribuering av goder. Men grupperinger som organiserer seg på en uformell måte på grunnlag av 

for eksempel etniske eller religiøse relasjoner, kan på lengere sikt fremstå som et nytt offentlig 

institusjonssystem. Jeg ønsker å vise hvordan det i konteksten av disse uformelle relasjoner kan 

oppstå agens som igjen åpner for bruk av korrupsjon og magi og hvordan disse fenomener kan 

inngå i maktdiskurser hos perefolket. Her vil en diskusjon av metaforen ”å spise” stå sentralt.  
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KAP 5.  KORRUPSJON OG SOSIAL ORGANISERING 

 
to eat is to nourish oneself… it is also to accumulate, exploit, 

defeat, attack or kill by witchcraft (Bayart 1993:270). 

 

Som nevnt innledningsvis har Kamerun, sammen med Nigeria, gjentatte ganger toppet listen over 

de mest korrupte nasjonalstater. Vestlige forretningsfolk, akademikere, misjonærer og 

bistandsarbeidere bruker ofte begreper som korrupsjon, neopatrimonialisme, nepotisme og 

klientellisme som karakteristika på afrikansk politikk, og fordømmer disse egenskaper ofte uten 

videre diskusjoner. Men dette er fenomener som kan være dypt forankret i en moralsk økonomi og 

burde undersøkes nærmere før en feller dom over afrikansk politikk (Olivier de Sardan 1999). I det 

prekoloniale Afrika var også slektskapssystemer en vesentlig faktor innen de politiske strukturer. 

Med fare for å generalisere, kan vi si at man innen de prekoloniale afrikanske samfunnsformer 

finner et sterkt resiprositetsforhold. Dette har ført til at mange afrikanere i dag, først og fremst 

identifiserer seg som medlem av et samfunn, fremfor å basere sin identitet på vestlig 

individualistisk tankegang (Thomson 2004). Resiprositet er viktig også for perefolket og de stoler i 

større grad på uformelle sosiale støttesystemer som storfamilie og naboer, fremfor nasjonalstaten. 

Men i det kollektive solidaritetssystemet som man finner innen slektskapssystemet, ligger det også 

en dualitet, og Ada Engebretsen påpeker at ”egalitet har sin pris” (i Eriksen 1989:189). I dette 

kapittelet vil jeg gjøre nærmere rede for denne dualiteten. Med henvisning til Hydens (2002) 

begrep/teori Economy of affection, vil jeg vise hvordan maktrelasjoner i Afrika og på peresletten, 

hovedsakelig er personlige og uformelle. På den ene siden fungerer disse maktrelasjonene som 

sosiale strukturer som igjen bidrar til å holde samfunnet samlet. På den andre siden oppstår det 

agens i konteksten av uformelle relasjoner der individer ser muligheter for ervervelse av rikdom og 

status.  

 

Som nevnt innledningsvis, var det en av mine hovedinformanter som hadde tatt initiativ til å ta 

tilbake morsmålsundervisningen i skolen. Det var også han som sto i bresjen for å få TV-sendinger 

på pere. For å kunne forså hvordan perefolket har klart å tilkjempe seg goder som dette, ser jeg det 

som hensiktsmessig å gjøre rede for den patrimoniale logikk, som i stor grad er den dominerende 

logikk for fordeling av goder i store deler av Afrika og preger det politiske liv også i Kamerun. 
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Med henvisninger til magiens rolle innen slektskapssystemet, her presentert som ”the dark side of 

kinship”, vil jeg argumentere for at bruken av sorcellerie og korrupsjon kan anses som anvendbare 

strategier hvor man bruker relasjoner til å maksimere sin økonomiske og sosiale posisjon i 

samfunnet. Dette vil jeg gjøre ved å analysere metaforen ”å spise”. Dette er en metafor som går 

igjen i hverdagslige fenomener som magi, korrupsjon og slektskapssystemer. Jeg vil hevde at dette 

er en rød tråd som kan bidra til å forklare hvordan sosiale møter produserer modeller for håndtering 

av kulturell kunnskap. Her vil jeg blant annet vise hvordan Bayarts politics of the belly begrep/teori 

refererer til usynlige krefter og hvordan metaforen ”å spise” kan anses som et symbol på kontroll 

over essensielle egenskaper for å kunne erobre og utøve makt. I denne sammenheng vil jeg også 

undersøke om den norske misjonæren Raen med sitt KASS prosjekt har bidratt til en form for 

legitimering av det emiske begrepet/metaforen ”å spise”. Før jeg beveger meg inn på denne 

diskusjonen, ser jeg det imidlertid som hensiktsmessig å først gjøre rede for begrepene korrupsjon 

og neopatrimonialisme.  

 

Patrimonialisme og neopatrimonialisme 
Begrepet patrimonialisme bygger på ideen om den patriarkalske autoritetsfigur. Innen et 

patriarkalsk slektskapssystem vil den øverste autoritetsfiguren være familiens far. Med Julia Adams 

(2005) kan vi si at patrimonialisme er ”the rule of the father”. Den patrimoniale modellen mangler 

en distinksjon mellom den sivile/offentlige og den personlige sfære. En hersker virker i sitt politiske 

embete på bakgrunn av sin patron (sjefs) stilling. Dette bryter med den Weberianske modellen, der 

den moderne staten krever en total fristilling mellom den som skal være i besittelse av politisk makt 

og de tilgjengelige ressurser. Max Weber (1947,1978) mente at man innen den moderne stat ville 

foretrekke en byråkratisk rasjonell styreform fremfor en patrimonial styringsform. Den var i stor 

grad primitiv og ikke-rasjonell, og tilhørte den europeiske forhistorien.  

 

Begrepet neopatrimonialisme brukes om politiske styreformer som i utgangspunktet ser ut til å være 

institusjonaliserte og legal-rasjonelle, men hvor den reelle makten er forankret i en patrimonial 

logikk der maktstrukturer baserer seg på patron-klient forbindelser. Neopatrimoniale stater er som 

regel semi-demokratiske og relativt stabile presidentstyrte regimer. Det karakteristiske innen disse 

stater er nettverk som danner en pyramidestruktur der ressurser stadig flyttes oppover i systemet. På 

toppen av denne pyramiden vil patronen (presidenten) sitte og nyte godt av sine klientnettverk. Jo 

større nettverk, jo større avkastning. Han vil vedlikeholde og bygge sin makt ved personlige 

lojalitetsbånd til sterke individer og ledere av viktige grupper. Forskjellen mellom det offentlige og 

det private viskes ofte ut bevisst. Dette fordi politikkens essens er fordeling av ressurser og fordeler 
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til presidentens støttespillere. Disse ”kjøpes”, for eksempel gjennom offentlige stillinger, statlige 

kontrakter, lisenser, lån og garantier, samt ikke-materielle verdier som lojalitet og politisk støtte 

(Chabal & Daloz 1999, Thomson 2004, Hyden 2006).  

 

Korrupsjon 
I Kamerun legitimeres ofte korrupsjon ved argumententasjon om at ”alle gjør det”. Noen hevder de 

også blir tvunget av sine overordnede til korrupsjon, ettersom de må gi videre en prosentandel av 

det de ”tjener” til sin patron. Han må igjen skyve sin andel videre opp i systemet. Eksempelet med 

BIR-soldatene illustrerer dette godt. Her blir en eller to vakter utplassert i landsbyen på 

markedsdagen. Med veisperringer kreves det ”eskorte-penger”. Alle som har et ærend på markedet 

må betale 100f.cfa. I løpet av en markedsdag, genereres det dermed ofte en del tusen f.cfa. Men det 

er ikke soldatene som beholder disse pengene. Ifølge informanter, risikerer de å gi fra seg 90% til 

sin overordnede. Deres patron samler inn alt av ”eskorte-penger” fra hele sletten og sender sine 

90% til sin overordnede i Tignère, som igjen samler inn alt fra regionen og sender videre til 

Ngaoundéré. Slik fortsetter det helt til hovedstaden Yaoundé. Ettersom hvert ledd i pyramiden er 

avhengig av sine underordnede, blir mange stående ovenfor et dilemma hvor man enten må ty til 

korrupsjon eller miste jobben. For de aller fleste blir valget lett. For mange er også lønnen så lav at 

den ikke kan dekke husholdningens minimumsbehov. Mat, klær og skolepenger må betales. Og er 

man ansatt i en statlig stilling har man ofte ikke tid eller mulighet til å drive jordbruk. Både 

skoleverket, militæret og den øvrige statsadministrasjon opererer med et beordringssystem, hvor det 

sjeldent tas hensyn til lokal tilhørighet og dermed mulighet for ervervelse og dyrking av jord. 

Mange har også problemer med sene lønnsutbetalinger og det er relativt vanlig for statlig ansatte å 

vente i uker og måneder på å få utbetalt sin lønn.  

 

Ordet ”korrupsjon” er satt sammen av de latinske ordene com, som kan oversettes til sammen, og 

rumpare, som betyr knekke eller ødelegge (Nielsen 1987). Sammensetningen av disse ordene 

henviser m.a.o til en prosess der man går fra noe som er helt eller samlet til sammenbrudd eller 

oppdeling. Ordet brukes ofte i politiske, moralske og språklige sammenhenger, om tekster eller ord 

som forfalskes og endres. Ordet ”bestikkelser” eller ”bribe” stammer fra det gammelfranske ordet 

briba, som var et stykke brød man gav som almisse. Bribe er med andre ord knyttet til det å tigge 

(ibid). Ved veisperringer i Kamerun, vil man ofte bli spurt om ”un petit cadeau” eller ”quelque 

chose à manger”.4 

 

                                                
4 Oversatt til norsk; ”en liten gave” eller ”noe å spise”. 
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Rogow & Lasswell (1966) bruker en individsentrert definisjon av korrupsjon: ”en forbrytelse mot 

det allmenne vel”. Men korrupsjon kan også komme større grupper til gode og Palmier (1978) 

mener man ikke kan analysere korrupsjon ved å behandle det som en egenskap ved individet. Dobel 

(1978) mener korrupsjon først oppstår når institusjoner understøtter massive sosiale ulikheter og at 

korrupsjon på denne måten er et resultat av sviktende institusjonell legitimitet. Nilsen (1987) mener 

en legitimitetssvikt ikke nødvendigvis er et symptom på forfall. ”Tvert imot, kan undergraving av 

legitimiteten til et sett med institusjoner være et tegn på at et nytt institusjonelt system er i ferd med 

å vokse frem” (ibid 1987:3). Han bruker en analyse av uformell organisasjon gjort av Cohen (1976) 

som eksempel. Der viser han hvordan grupper og små fraksjoner i samfunnet, som ikke har 

muligheten til å artikulere seg offisielt, ofte organiserer seg uformelt på grunnlag av f.eks etniske 

eller religiøse relasjoner. Han mener disse i utgangspunktet fungerer som parasitter på de etablerte 

institusjonene, men på lengere sikt vil de fortrenge disse og selv fremstå som et nytt offentlig 

institusjonssystem. Nilsen mener legitimitetsdefinisjonen i for stor grad er opptatt av institusjonene 

i seg selv. De behandler dem som om de skulle være evigvarende og på denne måten overser man 

det dynamiske forhold som eksisterer mellom institusjonene. En annen type definisjon av 

korrupsjon er det vi kan kalle ”preferansedefinisjon”. Denne ignorerer de objektive kjennetegn ved 

korrupsjon, og vektlegger heller den ”offentlige mening”. Ved en slik type definisjon vil 

menneskers vurderinger av moral, hva som er riktig og galt, være avgjørende. Ettersom mennesker 

tilhører forskjellige sosiale lag og innehar ulike posisjoner innen institusjonen, vil man også finne 

forskjellige persepsjoner av moral. En slik type definisjon vil dermed være inkonsistent. Korrupsjon 

er med andre ord ikke nødvendigvis en moralsk kategori. Samtidig er korrupsjon ”noe 

ubestemmelig, fordi det er en historisk kategori, med høyst variabelt meningsinnhold i forskjellige 

kulturer og til forskjellige tider” (Nielsen 1987:13).  

 

I Kamerun vil de aller fleste som kontrollerer adgang til informasjon, ressurser eller makt 

”forhandle” og ”megle” for å kunne tilby sin service kontraktmessig, i forhold til tilbud og 

etterspørsel. Statlige ansatte utvikler stadig nye strategier for å forsterke sin kontroll over ressurser 

og vil prøve å skape en monopolsituasjon ved å gjøre seg selv uerstattelige. Noen vil for eksempel 

omorganisere sine kontorer, slik at det er kun de som har oversikten over hvor de forskjellige 

lisenser og dokumenter befinner seg. Andre beholder opplysninger tett til brystet, slik at alle som vil 

ha tilgang på dem, må gå gjennom dem. De såkalte SAP (structural adjustment programs) har 

oppfordret til privatisering av offentlige goder på områder der staten før hadde monopol, som for 

eksempel sykehus og skoler. Ved å legitimere en kontraktmessig betaling for tilgang på slike 

offentlige goder, har SAP samtidig bidratt til en ”markedsgjøring” av disse godene. Dette har 
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resultert i at det administrative jobbmarkedet i dag har blitt et reelt marked der man kjøper og selger 

jobber. Kamerunere låner ofte penger for å kjøpe seg en jobb, stipender, sertifikater eller diplomer. 

Dette er en viktig medvirkende faktor for den stadig høye inflasjonsrate i landet (Bayart 1993). 

 

Patron-klient relasjoner kan sies å være basert på gaver eller gratis goder som skaper sosiale bånd 

som har som formål å gi sikkerhet, støtte og påvirkning. Systemet av patronnettverk virker på basis 

av gjensidige allianser mellom mennesker som kan hjelpe hverandre gjennom ideen om at gaver 

eller gratis goder skaper en ”gjeld” som man kan dra nytte av i fremtidige situasjoner der en trenger 

hjelp. ”Den som gir, skal få”. De kontraktuelle salg av offentlige goder må likevel skilles fra de 

gjensidige obligasjoner som finnes i klientalisme. Lamidoen eller en borgermester kan selge adgang 

på ressurser som han kontrollerer. Men han vil kunne endre strategi og gi gratis av sine goder når 

han ønsker å få tilslutning eller beskyttelse fra sine patroner. De som besitter administrative 

stillinger vil i større grad handle etter frie markedsprinsipper og er ikke avhengig av støtte hos 

folkemassene. De forholder seg kun til sin sjef, mens lamidoen eller politikere er avhengig av å bli 

valgt av folket.  

 

Dette medfører at maktrelasjoner i Afrika ofte er personlige og dermed også uformelle. Disse 

maktrelasjonene kan sies å være sosiale strukturer som holder samfunnet samlet. Men i konteksten 

av uformelle relasjoner oppstår det også agens. Mennesker engasjerer seg ofte i affektiv adferd og 

skaper uformelle institusjoner ut fra de muligheter eller begrensninger som foreligger i en gitt 

posisjon, enten denne er en svak eller sterk. Det ”uformelle” har i stor grad blitt institusjonalisert til 

det punkt hvor det i dag dominerer måten formelle institusjoner opererer på, der de formelle 

herskere ofte er tilbøyelig til å tjene de uformelle institusjoner. I denne sammenheng har Hyden 

(2006) utviklet begrepet Economy of affection. Dette er ikke et utrykk for irrasjonalitet eller 

altruisme, og har heller ikke noe med romantikk å gjøre. Det er en praktisk og rasjonell måte for å 

håndtere valg i kontekster av usikkerhet, påvirket av menneskers preferanser. 

 

”Economy of affection” 
Denne form for ”økonomi” skiller seg fra både kapitalisme og sosialisme ved at penger ikke er et 

mål i seg selv og ved at staten ikke er den primære institusjonen for redistribusjon og omfordeling 

av goder. Den er i større grad mer avhengig av håndtrykket enn kontrakten. Den eksisterer ved 

siden av kapitalismen eller sosialismen og hjelper ofte enkeltpersoner til å komme rundt de skarpe 

kantene på slike systemer. Hyden (2006) skisserer fire motiver for å føre en economy of affection: 

øke sin status, søke tjenester, dele overskudd eller gi av felles goder (ibid:74). Ettertraktede varer, 
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materielle eller symbolske, som prestisje og status, kan være tilgjengelige rent fysisk, men ikke for 

alle, og har derfor en knapphetsverdi. Dette åpner for en strategi der man kan investere i relasjoner 

for å få dem. Economy of affection, som kan sies å være en uformell institusjon, oppstår når en 

gruppe mennesker frivillig gjør noe sammen; “they let a code of unwritten rules develop to guide 

their activities and their dealings with those who breach these rules” (ibid:74). Vi kan si at economy 

of affection konstitueres av personlige investeringer i gjensidige relasjoner med andre individer som 

et middel for å oppnå mål som ellers oppfattes som uoppnåelige. Ettersom de uformelle 

institusjonene gjennomsyrer det sosiale og politiske liv, kan man med rette snakke om 

tilstedeværelsen av en grunnleggende sosial logikk. Denne logikken baserer seg på ”ansikt til ansikt 

resiprositet” for å få ting gjort. Dens sentrale prinsipper er at deling av personlig rikdom er mer 

givende enn å investere i økonomisk vekst, og at en ”hjelpende hånd i dag, genererer avkastning i 

morgen”. Dette er selve essensen av den uformelle politiske økonomien som Hyden kaller economy 

of affection (Hyden 2006:72). Uformelle institusjoner eksisterer imidlertid ikke bare der formelle 

institusjoner er fraværende;  

 
nor are these informal institutions mere complements that reinforce the functioning of formal institutions. They 

are also often at odds with formal institutions and undermine their ability to function effectively. Economy of 

affection considers informal institutions not merely as constraints that can be done away with, but considers 

them to constitute the very social fabric on which action is based (ibid:87) 

 

Sosial utvekslingsteori, mer enn neoinstitusjonelle tilnærminger, hjelper oss å forstå hva som skjer 

der en economy of affection råder (Hyden 2006). Den fanger opp konsekvensene av innbyrdes 

sosiale transaksjoner som involverer direkte resiprositet. De er uformelle, er ikke objekt for 

handlinger, og er dermed ikke drevet av tilslutning til en abstrakt norm eller regel, men av 

dynamikken i utvekslinger som involverer belønning og straff i ulike grader og ulike intervaller. 

Sosial tillit i denne utvekslingen er begrenset til ansikt til ansikt kontekster, og de trenger ikke tillit i 

formelle institusjoner som de penge- og ekspertsystemer som Giddens (1990, 1991) beskriver som 

essensen av modernitet. Faktisk er economy of affection oftere, om ikke alltid, med på å undergrave 

tilliten til regler som er fjerne og abstrakte. For eksempel, vil mennesker i Afrika ofte engasjere seg 

i sosiale utvekslinger fordi de anser dem som mer pålitelig og som snarveier til å skaffe de varer, 

tjenester eller andre verdifulle ting som de ønsker. 

 

En slik economy of affection kan både ha positive og negative konsekvenser. Den vil hjelpe dem 

som er klar for å delta i den, men kan foreligge som en trussel eller kostnad for andre. Siden den er 

uformell, opererer den som en gråsone mellom moral og marked. Det er i stor grad en usynlig 
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”økonomi” som analytiske økonomer og statsvitere ikke reelt og effektivt kan innlemme i sine 

konvensjonelle former for analyse (Hyden 2006:72). Men å erkjenne forekomsten av en economy of 

affection i Afrika, i forhold til formelle institusjoner, er etter Hydens mening, en av de største 

utfordringene for forskere og politiske analytikere. Forskeres trang til å standardisere og 

sammenligne har medført at man i en viss grad bare ser de formelle institusjoner og hvordan disse 

kan reformeres. Economy of affection er heller ikke bare et afrikansk fenomen, men forekommer i 

mange rurale samfunn rundt omkring i verden (se Scott 1976, Sil 2003).  

 

Neopatrimonial logikk, economy of affection og korrupsjon i EELC 
I 2001 og 2002 ble EELC rammet av en rekke korrupsjonsskandaler der en tidligere kirkepresident 

og en tidligere generalsekretær stod sentralt. Gjennom flere år ble det totalt unndratt 322 millioner 

f.cfa som tilsvarer kr. 4.250.000 fra kirkekassen i EELC. Av dette beløpet var det et svinn på kr. 

150.000 på ledernivå i EELCs nasjonale litteraturprosjekt. Dette førte blant annet til at 

litteraturprosjektet i Gadjiwan mistet sin budsjetterte økonomiske støtte. I et intervju med 

Misjonstidene i 2002 stadfester nåværende kirkepresident Thomas Nyiwé at den økonomiske 

situasjonen er alarmerende. På spørsmål om kirkepresidenten ønsker at misjonærene skal ta tilbake 

ansvaret for kirkekassen, svarer Nyiwé: ”Ja…dersom me skal peika ut ein ny kyrkjekasserar, vil me 

gå til NMS eller…til franskmennene, for å få ein misjonær i denne stillinga…Problemet for oss 

afrikanarar er at me lever under presset frå storfamilien og frå fattigdommen” (Misjonsarkivet:10).  

 

Helt siden EELC ble etablert i 1960 har medlemmer fra to forskjellige etniske grupper vært 

overrepresentert i kirkelige administrative stillinger. Allerede før denne tid ble de samarbeidene 

lutherske misjoner, den amerikanske Sudan Mission, heretter kalt SM (nå en integrert del av 

Evangelical Lutheran Church of America, heretter kalt ELCA) og NMS, enige om å etablerte en 

presteskole i Meiganga (Larsen 1973:73/74). Meiganga ligger i gbayafolkets territorielle område, 

hvilket var hovedsatsingsområde for SM/ELCA (Lode 1990). Dermed har EELC gjennom tiden 

rekruttert mange gbayaer, både prester og funksjonærer. NMS på sin side opprettet i en tidlig fase 

av misjonsarbeidet en misjonsstasjon i Mbé på diisletten. Dette området kan sies å ha vært en av 

NMS’ viktigste satsingsområder, og misjonsarbeidet har her i tillegg til opprettelse av mange 

menighter, inkludert sykearbeid, et utstrakt grunnskolearbeid samt et jordbrukssenter og et 

litteratursenter. Diifolket har på denne måte opparbeidet et nært forholdt til NMS og EELC (Drønen 

2007, Sandanger 2002). Når SM/ELCA og NMS de senere tiår gradvis har trukket ut sine 

misjonærer i Kamerun og overlatt all administrasjonen til kamerunere, har det parallelt med dette 

utviklet seg hva mange vil kalle en maktkamp mellom diifolket og bayafolket. Begge parter så det 
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som ønskelig å ha noen av sine egne i de øverste administrative stillinger i kirken. På denne måten 

er det lettere å trekke på lojalitetsbånd når et medlem av egen etnisk gruppe ønsker å oppnå en 

funksjonærstilling. Men det finnes også andre strategier for å få tilgang på jobb/stilling dersom en 

ikke har en av sine egne innenfor systemet. 

 

Kontingent som inngangsportal til jobbmarkedet 
EELC driver blant annet et sykehus i Ngaoundéré. De siste årene har de slitt med dårlig økonomi og 

mange ansatte har ikke fått regelmessig lønn. En av mine informanter ønsket å søke seg jobb her. 

Han hadde ingen fra sin etniske gruppe som besatte posisjoner som han kunne dra nytte av. Men 

han var medlem i kirken og det ble hans inngangsportal til jobben.  

 

De siste årene har kirken iverksatt et nytt system for hvem som kan gå til nattverd. Alle 

kirkemedlemmer må ha en autorisasjon i form av et stemplet kort fra presten for å kunne få Jesu 

legeme og blod. Det er et minimumsbeløp på 200 f.cfa som må betales, men alle medlemmer 

oppfordres til å betale det de makter, og det beløp du betaler vil bli trykt på medlemskortet ditt. Min 

informant valgte å betale 5000 f.cfa i ”kontingent”. Ved siden av jobbsøknad og CV, la han også 

ved sin autorisasjon for nattverd. Han var av den formening at dette siste vedlegget var en absolutt 

nødvendighet for at han senere skulle få jobben. 

 

Biskopen på besøk i Gadjiwan 
En ettermiddag kom biskopen for Région Centre de l’EELC på besøk til Gadjiwan. Målet med 

reisen var å oppfordre menighetene til å gi mer i kollekt og bli flinkere til å samle inn penger til 

kirkekassen i Ngaoundéré. Etter en kort gudstjeneste la biskopen frem kirkens planer og visjoner. I 

2008 hadde kirken en omstrukturering som blant annet innebar at daværende kirkepresident ble 

innsatt som nasjonal biskop og at regionale ledere skulle insettes som biskoper. Med finanskrisen 

som rammet Vesten i 2009, ble det også trangere kår for EELC, og kirkekassens reserver tømtes 

fort. Foran menigheten i Gadjiwan la den nye biskopen frem budsjetter som skulle hjelpe dem å nå 

en viss sum i kollekt ved slutten av året. Som eksempel på behov for økt støtte til kirkekassen, 

påpekte biskopen flere ganger hvor viktig det var for ham å få en ny bil i hans arbeid. Dersom 

menigheten i Gadjiwan ville ha flere besøk av viktige personer som ham selv i fremtiden, var det 

vesentlig at de også nådde sine mål for innsamlede midler. Da biskopen skulle fortsette på sin turné, 

kom mange menighetsmedlemmer med gaver. Jeg ble forundret over hvordan menigheten 

tilsynelatende tok godt imot og ”slukte” biskopens ord, og at samtlige av mine informanter var 
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glade for biskopens besøk. Det faktum at han tok den lange turen til distriktene og besøkte deres 

menighet, var en stor ære. Samtidig var de også mer eller mindre bevisste på at dette var en 

”tiggerferd” fra biskopens side. Men det var ikke annet enn naturlig at biskopen skulle få sin egen 

bil, og at det måtte være penger i kassen. Da jeg så spurte om hvorfor de kom med ekstra gaver da 

biskopen skulle dra, trakk de fleste på smilebåndet. En informant kunne fortelle: ”Når biskopen 

kommer hjem, er det viktig at han har fått et bra inntrykk av Gadjiwan. Når pengene kommer i 

kassen, vil han forhåpentligvis huske alle gavene han fikk fra oss her nede, og i fremtiden vil 

kanskje noe av pengene drysse ned på oss igjen”. Disse refleksjoner minner om den logikk Mauss 

(1995) beskriver i Gaven, hvor denne form for ”økonomi” nærmest blir et angrep på menneskets 

frihet ettersom den forplikter til gjenytelse.  

 

Korrupsjon og magi som strategi  
Chabal & Daloze (1991) mener mange av de afrikanske kirkene søker å snakke på vegne av 

samfunnet og påberoper seg å være stemmer for de stemmeløse. Kirkeledere har prøvd, med 

varierende suksess, å opprettholde den moralske autoritet ved å holde en distanse fra politiske 

gjerninger og spesielt misgjerninger. Likevel har kirkeledere ikke klart å overtale befolkningen om 

at de sosiale og økonomiske privilegier, som disse ledere ofte nyter godt av, gir dem den politiske 

uavhengighet de hevder å ha. Selv om det er et fåtall av afrikanske kirkegjengere som formelt 

forlater sine kirker for godt, snur de seg ofte mot andre religioner når det gjelder umiddelbare 

problemer. 

 
Other more recently implanted religious sects,…are closer to society, meaning here the local community, and 

usually have a more instrumentally practical role. Indeed, their very creation has usually been prompted by 

dissatisfaction with the established Christian or Islamic churches at their inability to meet the most pressing 

needs of their congregation… those churches, like the Voodoo cult in Benin, which offer a path into the world 

of the occult (through exorcism, trance or communication with the dead) are likely to find an echo with 

ordinary people who worry about the effects of the irrational (Chabal & Daloze 1991:71/72) 

 

Politics of the belly 
Afrikanist og antropolog Jean-Francois Bayart (1993) har studert det post-koloniale Afrika og har 

rettet sin oppmerksomhet ved den form for politikk som har utspilt seg i mange afrikanske land etter 

oppnådd selvstendighet. Han har viet mye tid til det han kaller ”the rush for spoils”, og i den 

anledning har han blant annet utviklet begrepet politics of the belly. Begrepet refererer til mange 

forskjellige aspekter ved det afrikanske liv og hverdagsvirkelighet. For det første refererer begrepet 

til matmangel og kan da forstås som en form for politikk som er livsnødvendig for å overleve. Som 
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nevnt ovenfor stammer ordet ”bribe” som var det gammelfranske ordet for et stykke brød man gav 

som almisse. Samtidig viser belly til vom eller fedme og en status som svulmer parallelt med den 

voksende magen. For det tredje refererer begrepet til tanken om akkumulering, skape muligheter og 

mobilitet i det sosiale felt og kan da forstås som en form for empowerment. Til slutt refererer 

begrepet til usynlige krefter, kontroll over essensielle egenskaper for å kunne erobre og utøve sin 

makt (Bayart 1993).  

 
The imaginaire of “the politics of the belly” – which according to Jean-Francois Bayart (1989) [1993] 

dominant politics in Africa – refers directly to this dangerous force that is supposed to live in someone´s belly. 

Witchcraft, this terribly diffuse notion so highly current in Africa, continues to be a key element in discourses 

on power, despite modern processes of change (or perhaps because of them) (Geschiere 1997:9).  

 

Som nevnt i forrige kapittel består perefolkets hverdagsliv av en verden med profane makter, som 

potensielt er sterkere enn menneskelig agens. Og det ”irrasjonelle” eller det okkulte kan være fiende 

og alliert på samme tid. Geschiere (1997) mener sorcellerie godt kan være onde krefter, men 

samtidig kan det også bringe lykke og velstand. “It may be an extremely evil force, yet if channel 

correctly it can also bring riches, luck, and power” (i Comaroff and Comaroff 2006:224). Gjennom 

det empiriske eksempelet under, vil jeg vise hvordan denne dualiteten manifesterte seg og ble 

tydelig for meg som observatør under mitt feltarbeid. 

 

Hushjelpen til Solbjørg 
På de mange misjonsstasjonene i Adamaoua-regionen, har det vært vanlig å ansette lokale folk til 

vedlikeholdsarbeid, barnepass, som gartnere, kokker og hushjelper. Også den norske misjonæren 

Solbjørg har i alle år vært arbeidsgiver til lokalt ansatte hjelpere. I lengere tid har hun hatt ansatt en 

hushjelp som både lager mat og gjør husarbeid. De siste årene har hun også fått administrative 

oppgaver på misjonsstasjonen, som NMS har overdratt til EELC. Det er tre tidligere 

misjonærboliger på stasjonen. Solbjørg bor i ett av disse og de resterende blir leid ut til besøkende. 

Det er satt opp faste priser og alle gjester må betale for seg. På denne måten genererer stasjonen en 

del penger. Misjonsstasjonen i Gadjiwan ligger i utkanten av landsbyen og består av de tre husene 

nevnt ovenfor, samt en liten sykestue, kirken og tre andre boliger som leies ut til sykepleiere og 

kateketer. I tillegg har tre andre familier bosatt seg på stasjonsområdet.  

 



 
 

67  

 
Kort tid etter at hushjelpen til Solbjørg fikk oppgaven med å administrere husene på stasjonen, 

henvendte mange av stasjonsbefolkingen seg til henne for å spørre om lån. De var klar over at det 

var hun som tok imot betaling fra overnattingene på stasjonen og at hun dermed hadde kontroll over 

en god del penger. I starten gav hun enkelte lån, men ettersom disse aldri ble tilbakebetalt, sluttet 

hun med dette etter forbud fra Solbjørg. Med et stadig økende press om lån fra naboer på misjons-

stasjonen, ble det også etter hvert satt ut en del rykter om henne. ”Elle mange seule” kunne 

informanter fortelle meg når jeg spurte om bakgrunnen til disse ryktene. 5 Hun har tidligere også 

vært gift to ganger, men har ingen barn. Nå gikk det rykter om at hun hadde et forhold til en gift 

lærer i landsbyen. Hun benektet disse ryktene ovenfor Solbjørg og mente dette skyltes sjalusi fra de 

andre på stasjonen. Solbjørg, som har et godt personlig forhold til denne hushjelpen, trodde på 

denne forklaringen og tok henne i forsvar. Dermed fikk hun også beholde jobben. Etter en stund 

kom det også rykter om at hushjelpen var heks. Hun skulle angivelig ha brukt sine heksekrefter til å 

hjernevaske Solbjørg til å tro på henne. En dag kom presten fra Mayo Baleo på banen. Han hadde 

bestemt at hushjelpen måtte forlate menigheten, og hun ville ikke få benådning før hun innrømmet 

sine hekseevner. Solbjørg kunne forklare at presten selv i lang tid skulle ha vært interessert i å 

administrere husene på stasjonen og dermed kontrollere de akkumulerte inntekter fra gjestehusene. 

Ved slutten av mitt feltarbeid ble det klart for meg at alle som bor på stasjonen er i slekt, bortsett fra 

hushjelpen til Solbjørg.  

 

”The dark side of kinship” 
Fisiy og Geschiere, som har studert sorcellerie i det sørlige og østlige Kamerun, finner at hekser og 

deres magiske evner har en sentral rolle innen slektskapssystemer: "witchcraft can be seen as the 

                                                
5 ”Hun spiser alene” oversatt fra fransk til norsk. 

	  
Fig:	  27.	  Misjonsstasjonen	  i	  Gadjiwan	  

	  
Fig:	  28.	  Arbeid	  med	  nytt	  tak	  på	  Centre	  de	  

litteraturè	  et	  d’alphabèisation	  på	  
misjonsstasjonen	  i	  Gadjiwan	  
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dark side of the kinship. Witches are supposed to have a special hold over their kin. Basic to these 

beliefs is the shocking realisation that there is jealousy and aggression within the family; that is, 

among the very people with whom one has to live and collaborate” (i Werbner & Ranger 

1996:197). Store ulikheter kan trigge sjalusi som igjen kan føre til beskyldninger om heksekunst og 

magi. Å være mye rikere enn andre, kan bli ansett som et resultat av umoralske okkulte handlinger. 

Noen gjør seg rike ved å stjele andres mulighet til suksess og velstand. Suksessfulle mennesker blir 

derfor ofte tvunget til å skjule sine rikdommer. Dette kan ha forskjellige konsekvenser. Noen velger 

å holde en lav profil. På peresletten var det også vanlig å høre historier om funn av nedgravde 

penger. De som åpenlyst har mye akkumulerte goder, har en tendens til å få mange trengende på 

besøk. Enkelte vil nekte å gi av sine goder, vel vitende om at de da vil risikere å bli utstøtt, 

baksnakket og anklaget for hekseri. Andre gir, men vil prøve å begrense det. Noen vil bruke opp 

alle pengene straks de får dem mellom hendene. En annen strategi vil være å investere i budskap og 

goder, eller sette inn innskudd i ulike spareforeninger. Felles for alle disse strategier er å unngå 

pinlige besøk av naboer og slektninger. Ved å vise til tomme hender, kan man på en lettere måte 

avslå trengende eller grådige personer som kommer for å spørre. Det blir da også lettere å vise til de 

som har mye penger mellom hendene. Som jeg nevnte i første kapittel, kjøper mange i Gadjiwan 

varer på kreditt. De som ikke betaler tilbake kommer som regel fint utav det ettersom ingen vil 

forfølge de utlånte pengene. Vi kan si at det å låne ut penger til slektninger, venner og trengende er 

en moralsk forpliktelse, mens tilbakebetaling er en kontraktuell forpliktelse, som kommer etter de 

moralske forpliktelsene (Gausset 2010). På peresletten er det mange, som i redsel for å bli tatt som 

grådig og bli anklaget for hekseri, ikke følger opp krav om tilbakebetaling av utlånte penger. 

Dersom det oppstår problemer i den sektoren man har investert sine penger, eller noen finner de 

nedgravde pengene, er det derfor vanlig at ingen vil vedkjenne seg å være investor/eier. 

 

”Å spise”, en allegori for korrupsjon og metafor for heksekunst 
Som det kom frem i kapittel 2, skiller perene mellom det indre, sjelelivet, og det ytre, og bruker i 

denne forbindelse dikotomien: utseende/mage. Blant makaéne og andre folkeslag i regnskogen i det 

sørlige Kamerun, snakker man om en substans kalt djamb. Denne befinner seg i magen hos 

mennesker og dens egenskaper gjør det mulig å forlate kroppen. Alle makaére har djamb, men det 

er bare mindjindjamb, de ekte heksene, som tar seg bry med å utvikle den fullt ut. 
 

At night, when the owl calls, they leave their bodies and fly away along invisible threds (the tand-i-djamb) to 

the sjumbu, a kind of witches' sabbath where they meet their accomplices. The climax of these nightly 

encounters are huge cannabalistic banquets. Each witch has to offer one of his (or her) relatives. The witches 

eat the heart of their victim, woh immediately falls ill. He will sureky die, unless he finds a nganga strong 
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enough to force the wiches to lift their spell (Fisiy og Geschiere i Werbner og Ranger 1996:200). 

 

Også perefolket tror at hekser fra deres egne klaner ”spiser” deres medlemmer. Ved å bruke 

yàngbuli forlater heksene sine kropper og går inn i hubrouglens kropp. På natten flyr de rundt 

landsbyen og leter etter noen å spise. Noe av det mest skremmende for en pere, er derfor et møte 

med hubroen på nattestid. Fisiy og Geschiere mener lokale diskurser i sorcellerie er sentrert rundt 

makt og ulikheter; “Local discourses on witchcraft and sorcery have always centred on power and 

inequality, on the tension between individual ambition and communitarian control, and on the 

specter of the ‘sovereign subject’ who tries to emancipate him/herself from this control in ways 

which might be secret, but certainly not always reprehensible” (i Werbner og Ranger 1996:194). 

Det er med andre ord nære koblinger mellom sorcellerie, sjelen, magen, makt, sjalusi og ulikheter. 

Dette åpner muligheter for individer både i og utenfor maktposisjoner for å nå visse mål; 

 
in our Cameroonian cases, evu, djamb, liemba or whatever term is used, can be the weapon of both the weak 

and the powerful. Generally, these notions are closely linked to jealousy: this is what we call the levelling side 

of witchcraft: the spectre of poorer people, notably kin, who use occult forms of aggression, or threaten to do 

so, in order to force their richer fellow men to share their welth... The same occult forces, however, are 

supposed to be used by the rich and the powerful themselves in order to further their ambitions and to enhance 

their accumulation of wealth and power.... It is this ambivalence which makes the implications of local ideas 

on witchcraft and sorcery for the new forms of accumulations so highly complex. The new inequalities often 

take on new dimensions and therefore increase the fear of the jealousy and the occult aggression of the poor. 

But these same occult powers are thought to be the secret cause of the success of the new rich and even place 

them outside the reach of their fellow men (Werbner og Ranger 1996:195/196). 

 

Chabal og Daloz (1999) påpeker at “there is no clear-cut border between what we call religion (that 

is, the dogma of an established church) and witchcraft (meaning here belief in the occult)…Africans 

do not recognize a meaningful conceptual difference between what we in the West would be 

identified as two different worlds” (ibid:67). Begrepene som styrer vår tenkning er ikke bare 

avhengig av vårt intellekt. De styrer i stor grad vår hverdag, ofte ned til de mest dagligdagse 

detaljer. Våre konsepter strukturerer hva vi oppfatter, hvordan vi beveger oss rundt i verden, og 

hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Våre konseptuelle system spiller dermed en sentral 

rolle i å definere våre daglige realiteter (Lakoff og Johanson 2003:3). Bibelens Jesus-utsagn om de 

falske profeter i fåreklær og utsagnet i Salme 64, som sier at ”mennesket er ransakende i hjerte og 

sinn” kan, i norsk religiøs kontekst, sies å tilhøre lukkede betydningsområder (Berger og Luckmann 

1966). Når Raen (1990) oversetter disse utsagn til henholdsvis ”Utvendig er dei kledde i saueham, 

men i magen er dei like grådige som hyener” og ”i menneskets mage er det store djupner”, bruker 

hun imidlertid ord som hos perene står for åndelige realiteter. Som tidligere vist er perefolkets 
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hverdagsvirkelighet knyttet til magiske fenomener som de erkjenner har en eksistens uavhengig av 

deres egen vilje. For dem er magi realiteter som har sitt grunnlag i hverdagen. Dette er riktignok 

usynlige realiteter. Men ord som er knyttet til riter og religiøse seremonier er kraftfulle ord som står 

for åndelege realiteter; de skaper det de mener. Varme og avkjøling er for eksempel slike realiteter. 

De blir skapt gjennom et imperativ og er kraftfulle ord som setter makter i svin. Resultatene vil vise 

seg i lykke eller ulykke. I religiøse sammenhenger finnes det da ingen ”sprang” mellom 

virkeligheter, der én ”fremstiller seg som virkelighet par excellense”. Når perenfolket leser i 

Bibelen og synger salmer, fins det ikke noen hverdagsvirkelighet som kan bevare sin ”overordnede 

status”. Den religiøse ”virkeligheten” blir med andre ord definert og tolket gjennom det samme 

språket som perene bruker til å objektivere sine hverdagslige erfaringer. Dette kan bygge opp under 

Chabal og Daloz’ (1999) utsagn om at troen på irrasjonelle makter er mye mer enn en tro: ”it’s a 

part of the very fabric of the African psyche” (ibid:68).  

 

Under feltarbeidet oppfattet jeg at en jobb i EELC eller på misjonsstasjonen, var en stor ressurs i 

Gadjiwan. Ettersom slike jobber gir fast lønn, tilbyr den også mer forutsigbare rammer enn å være 

avhengig av jordbruket. Men slike jobber er ikke tilgjengelig for alle, og har derfor en 

knapphetsverdi. Som det kom frem gjennom Hydens (2006) Economy of affection begrep, blir det 

under slike omstendigheter åpnet opp for en strategi der man kan investere i relasjoner for å nå slike 

goder. Når hushjelpen til Solbjørg nekter å låne ut de ressurser hun kontrollerer, blir hun anklaget 

for ”å spise alene”. Dette kan tolkes som en kritikk mot hennes manglende solidaritetsevner. Hun 

blir stående som en trussel mot det kollektive. Hennes handlinger er for det det første et brudd med 

de ”moralsk forpliktelser” der utlån kommer før tilbakebetaling. For det andre gjør hun seg rik ved 

å frata andres mulighet til suksess og velstand, et resultat av ”umoralske okkulte handlinger”. For 

det tredje er det tydelig for alle andre enn Solbjørg at hun ikke følger den moral som det prekes om i 

kirken; hun er utro med en gift mann i landsbyen. Når hun anklages for å være heks, er det fordi 

venner og naboer, som selv ønsker hennes jobb, ikke kan se andre gode grunner for at hun 

fremdeles skal beholde jobben hos Solbjørg. At Solbjørg ikke ser det alle andre ser, må ergo 

skyldes hushjelpens egenskaper som heks.  

 

I dette kapittelet har vi sett hvordan det kan oppstå agens i konteksten av uformelle relasjoner og 

hvordan det ”uformelle” i stor grad er blitt institusjonalisert til det punkt hvor det i dag dominerer 

måten formelle institusjoner opererer på. Samtidig består perefolkets hverdagsliv av en verden med 

åndelige/magiske makter, som potensielt er sterkere enn menneskelig agens. Og det ”irrasjonelle” 

eller det okkulte kan være fiende og alliert på samme tid.  
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Ved å gjøre rede for den neopatrimoniale logikk og korrupsjon som et sosialt fenomen, har jeg 

gjennom allegorien å spise og Bayarts (1993) politics of the belly teori, vist hvordan perefolket 

organiserer seg og bruker heksebeskyldninger som mekanismer/strategier for å oppnå visse mål, 

som ellers ikke ville være realiserbare ved deres sosiale posisjoner.  

 

For å kunne forklare perefolkets språklige engasjementet ser jeg det som hensiktsmessig i neste 

kapittel å se nærmere på hvordan interesser og identitet er forbundet med hverandre. Når jeg spør 

om den tilsynelatende mobiliseringen av perenes etniske gruppe var styrt av ledere som hadde en 

politisk entreprise å fremme og dermed ikke kan anses som et direkte utrykk for gruppens kulturelle 

ideologi eller folkeviljen, er det i realiteten et spørsmål om etnisitet kan være en agent for politisk 

mobilitet, hvordan etniske grupper fungerer som former for sosial organisering og hvordan de tjener 

former for sosiale, politiske og økonomiske behov. Slik jeg ser det, kan kulturbegrepet i denne 

sammenheng feilaktig lede oss til å tro at kultur er former for kunnskap som er internalisert og 

fungerer som dypt forankrede disposisjoner som genererer atferd.  

 

I det påfølgende kapittel vil jeg med empirisk materiale forsøke å vise hvordan sosiale møter på 

peresletten genererer komplekse mønstre. Slik jeg ser det kan et fokus på kunnskap i større grad 

forklare den kompleksiteten som skapes i sosiale møter mellom perefolket, misjonærer og andre 

etniske grupper. Ettersom makt er noe vi gjør fremfor noe vi har, vil jeg argumentere for at vi 

vanskelig kan skille mellom hva kunnskap i sitt innhold er og hva kunnskap i sitt vesen gjør. Med 

Vike (2011) og Barth (1995) vil jeg argumentere for at det kreves en form for kunnskap som er mer 

differensiert og fleksibel enn hva man utlede av begreper som kultur, hegemoni, ideologi, og 

Bourdieus habitus begrep for å beskrive maktsystemer og kulturelle modeller som genereres i 

sosiale møter. Dette krever en diskusjon av identitetsbegrepet. Den sentrale tematikk kan her 

oppsumeres med et spørsmål stilt av Goldstein og Rayner (1994) “Is a threat to one’s identity really 

more serious than a threat to one’s interests? Is it, indeed, easy to distinguish one from the other 

clearly? The answer, in both cases, has to be ‘Only if you think or feel that it is’, and there is no 

evidence that everyone does think or feel that” (i Jenkins 2004:179).  
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KAP 6.  IDENTITET OG ETNISITET 

 
Yes, identity matters. And individual or collective self-identification matters, as it always has, everywhere.  

But as how it matters? And how much? Always and everywhere, those are local matters (Jenkins 2004:179). 

 

Forholdet mellom kulturer, deres historiske grenser og deres interne forbindelser, har innen 

antropologien blitt viet mye oppmerksomhet. Det som konstituerer de etniske grupper og de 

”naturlige grensene” som finnes dem imellom, har imidlertid ikke blitt utforsket i tilsvarende grad. 

 

I dette kapittel vil jeg først undersøke etnisitetsbegrepet. Hvorfor er etnisitet/etnisitetsproblematikk 

så nært knyttet opp mot det afrikanske kontinent? Hvorfor er afrikaneren selv så opptatt av etnisitet? 

Jeg ser det her som hensiktsmessig å gjøre rede for antropologiens tilnærming til etnisitet som et 

sosialt fenomen. Gjennom et empirisk eksempel ønsker jeg deretter å vise hvordan etniske 

identiteter kan være avhengig av en kulturell/sosial kontekst. Her vil jeg se på maktstrukturer og 

eventuelle hegemoniforhold og på den bakgrunn ta opp identitetsbegrepet til diskusjon. Er for 

eksempel Meads selv (1934) og Bourdieus habitus begrep tilstrekkelige begreper for å forklare 

kulturkontekstuelle skifter av identitet? Eller er det mer hensiktsmessig å se på hvordan tilgangen på 

kulturkunnskap kan gjøre individer i stand til å tilpasse seg situasjoner der denne kunnskapen er 

relevant eller nødvendig for samhandling og/eller oppnåelsen av ressurser og posisjoner i 

samfunnet?  

 

Et mål i dette kapittelet er å vise hvordan forestillinger om etnisitet ofte blir uttalt og politisk viktig 

når de brukes til å skille en sosial gruppe fra en annen innenfor et bestemt felt. Til slutt i dette 

kapittelet vil jeg vise hvordan NMS, EELC og KASS, sammen med de nasjonale 

moderniseringsprosesser, har vært med på å revitalisere og modernisere perenes kultur og deretter 

bidratt til en ”reidentifisering” av perenes identitet. 

 

Etnisitet 
Termen etnisk gruppe var innen antropologien generelt oppfattet som en betegnelse for en 

befolkning som var biologisk begrenset og der samfunnsmedlemmene identifiserer seg selv og ble 

identifisert av andre som en konstituerende kategori. Dette til forskjell fra andre kategorier av 

samme orden. Med Durkheim, og hans store vektlegging på overgangen fra mekaniske til organiske 
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samfunn, vokste det frem et primordialt tankegods blant mange samfunnsforskere.6 Etnisitet ble sett 

på som et felt av kommunikasjon og interaksjon der man delte fundamentale kulturelle verdier. 

Fredrik Barth (1969) mente en slik forståelse forhindret den fullstendige eller ”den sanne” 

forståelsen av fenomenet. Han hevder man da får inntrykk av at etnisitet har sin rot i rasemessige, 

kulturelle og sosiale forskjeller. En slik forståelse gir også uttrykk for at de etniske grensene er 

uproblematiske å vedlikeholde, fordi skillene følger sine ”naturlige grenser”.  

 

Barth mener de ”karakteristiske trekkene ved etniske grupper produseres under spesifikke 

samhandlingsmessige, historiske, økonomiske og politiske omstendigheter. De er med andre ord 

betinget av den lokale situasjonen, og er ikke primordiale, opprinnelige og fundamentale, slik 

tidligere analyser stort sett hadde forutsatt” (Barth 1969:175). Leroy Vail (1991) diskuterer de to 

motsetninger eller dikotomier i forhold til fenomenet etnisitet. Det primordiale, der det tenkes at 

etnisitet oppstår på grunnlag av likhet mellom individ i en gruppe med felles fysiske karakteristika, 

står i motsetning til det instrumentelle, hvor etnisk identitet oppstår på grunnlag av gruppens 

politiske og økonomiske interesser. Her blir etnisitet noe rasjonelt som er orientert mot 

maksimering av visse mål, eksempelvis tilgang på økonomisk makt, nasjonalisme og frihet fra 

koloniene. 

 

Tidligere har vi sett hvordan fulanerenes ”splitt og hersk” strategi har medført at perefolket i dag 

skiller mellom bo- og gen-fine. I samtaler og diskusjoner med mine informanter rundt disse 

identitetsmarkørene, kom det ofte frem motstridende og ambivalente perspektiver på etnisitet. På 

den ene side argumenterte mange for at det var blodsforskjeller mellom bo- og gen-fine. På den 

andre side var de aller fleste klar over at disse identitetsmarkører var et resultat av bevisste og 

kalkulerte strategier fra fulanernes side. Er det slik at etnisitet først og fremst appellerer til folket 

fordi den i sitt innerste vesen er primordial? Eller er etnisitet konstruert som primordial i dens 

diskurs slik at etnisitet kan legges frem som generelt tiltrekkende? Det ser ut til at den store 

vektleggingen på det primordiale aspekt ved etnisitet, overskygger det intellektuelle innholdet i 

budskapet, som kan variere fra gruppe til gruppe og mellom medlemmene i gruppen.  
 

Enkelte samfunnsforskere har prøvd å søke svar på hvorfor det etniske budskapet innehar stor 

psykisk appell til folk i Afrika? De finner svar i kolonitiden, der økningen i kapitalistiske relasjoner 

hadde fratatt folk sosial og psykologisk trygghet. Som et resultat så folk tilbake til sin tapte fortid i 

en søken etter de trygge verdier. På dette vis kunne man gjenskape et liv hvor man kunne finne 
                                                
6 En primordial tilnærming understreker at etnisitet erverves gjennom blod og betrakter disse ”identiteter” som historisk 

etablert, apriori og uforanderlige (Banks 1996, Barth 1969). 
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emosjonell og psykologisk trygghet. Etnisk identitet besørger på denne måten en betryggende form 

for brorskap i en verden på vei mot rotløshet og anomeiske tilstander. Nærmest som et religiøst 

fundament står etnisitet da som en reaksjon på den moderne positivismen. Et slikt perspektiv er på 

mange måter en romantisk fornektelse av nåtidens virkelighet. Afrika er kanskje det kontinentet 

som gjennom tidene har vært utsatt for de aller største endringer. Og ettersom en kultur og dens 

historie er i stadig dynamisk bevegelse, blir det problematisk å gå tilbake til et ”fundament” (Vail 

1991). Hvorfor skulle ikke afrikanerne klare overgangen til koloniene? Hvorfor skulle de nå ta bind 

for øynene og drømme seg tilbake i tid?  

 

Før de første koloniene ble etablert i Afrika var etnisk forening mye mer flytende enn deres 

moderne ekvivalenter. Aidan Southall (1988) bruker blant annet begreper som ”interlocking”, 

overlapping og ”multiple” identiteter for å beskrive den sosiale grupperingsformen som fant sted før 

koloniherrene ankom Afrika. Selv om det var klare avstamningsgrupper, klaner og 

slektskapssamfunn, var disse likevel ikke konsolidert inn i store stammer. Med koloniseringen 

samlet mennesker seg i større grupper, i all hovedsak av to grunner. For det første ble dette krevd av 

den imperialistiske administrasjon. For det andre så de lokale selv de nye etniske identitetene som 

fordelaktige innen det nye koloniale politiske miljø. Imperialismen klarte aldri å gripe tak i Afrikas 

eksisterende slektskapssamfunn, og kolonimaktene forsøkte å forme virkeligheten til sine egne 

administrative krav og mønstre. Samfunn ble derfor gruppert i regionale blokker eller tribes, for å 

gjøre deres politiske og økonomiske ledelse lettere. Der det ikke fantes noen stammeinndeling, 

skapte man slike. Egne sjefer ble utnevnt til å fungere som mellomledd mellom etniske gruppe og 

den koloniale staten. Mange afrikanere var villige til å ta på seg nye identiteter for å fremme sine 

egne og lokalsamfunnets politiske interesser. Disse dro stor nytte av å kontrollere større områder, 

samtidig som de fikk tilgang på statlige institusjoner og utbytter som deres posisjon/stilling/identitet 

utløste. De nye sjefene ble rikere og fikk mer innflytelse som et resultat av den koloniale styret 

(Thomson 2004). Pierre Van den Berghe anser etnisitet som en strategi basert på valg med 

informerte fordeler, og Okwudiba Nnoli (1994) understreket at etniske grupper i utgangspunktet 

mangler homogenitet og ”cohesiveness”. Han mener at individuell dynamikk er et vesentlig element 

i etnisitet, og at etnisk identitet oppstår gjennom ønske fra enkeltpersoner, som ser det som 

hensiktsmessig å organisere seg på en slik måte at man forbedrer og effektiviserer sin 

konkurransekraft i situasjoner hvor man oppfatter andre som konkurrenter i kampen om visse 

ressurser og posisjoner (i Hansen 2000:52). Da fulanerene erobret Adamauoaprovinsen, gav de alle 

som ikke var muslimer, navnet habé, som betyr ikke-troende. Disse folkegrupper ble senere kalt 

kirdi av de franske koloniale administratorer. Selv om det strides noe om navnets opprinnelse, og 

årsak for bruken av det (Pontie [1972] 1984, Burnham 1996, Smith 1963), betyr kirdi ikke-troende 
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på Arab Choa. Kirdi ble først brukt av franskmennene for å skille ”de andre” fra fulanerne, som for 

eksempel mundang, tupuri, guisiga, massa, mbum, duru (i dag kjent som dii folket) og kutin 

(perefolket). Men ettersom de fikk stadig mer kunnskap om de forskjellige etniske gruppene, ble 

kirdi mer og mer brukt som en felles betegnelse på de folkegrupper som gjorde motstand mot 

fulanerne og Frankrikes mission civilisatrice. De ble beskrevet som voldelige, ”ikke-

sammarbeidsvillige”, ekstremt overtroiske og animister (Hansen 2000:55). 

 

Med Barth (1969) og hans prosessanalyse, har antropologien beveget seg vekk fra en forståelse av 

verden som et øyrike med mer eller mindre isolerte kulturer. Barth var opptatt av hvordan de sosiale 

institusjoner ble generert, og han flyttet blikket fra ”gjenstand” til å fokusere på hvordan kulturelle 

mønstre genereres gjennom sosiale prosesser. Han ville heller forstå verden slik den faktisk er: 

uoversiktlig og kaotisk. Med Barth ble kulturbegrepet i større grad ansett som prosess, noe 

dynamisk og som noe som er i stadig bevegelse.  

 
De kulturelle trekkene som får betydning for etnisitet, er de som skiller ulike grupper fra hverandre, særlig når 

folk selv bruker trekkene som tegn på forskjeller. De er viktige fordi de er grensemarkører og 

identitetsmarkører, ikke fordi de er mest karakteristiske eller mest opprinnelige for den kulturen det dreier seg 

om (Barth 1994:175).  

 

Med Barth har man gått bort fra å ha fokus på den etniske gruppen som primært kulturbærende 

objekt, til heller å se etniske grupper som sosial organisering. Barth (1969) har et særlig fokus på 

tilfeller der personer endrer sin etniske identitet. Utgangspunktet for dette studiet var at etnisk 

identitet prinsipielt er et trekk ved sosial organisasjon heller enn et aspekt ved kultur. Søkelyset er 

rettet mot rekrutteringsprosesser og grenseprosesser og ikke ”summen av alt det kulturelle stoffet 

som den etniske grensen omslutter” (Barth 1994:175). Medlemskapet i en etnisk gruppe må også 

anerkjennes av andre, og medlemmene må oppleve medlemskapet som forpliktende. En slik 

prosessanalyse vil etter min mening være fruktbart i forhold til perefolket og KASS-prosessen. 

 

I kapittel 2, beskrev jeg hvordan perefolket i noen tilfeller kunne etterligne fulanikulturen, og at 

dette ble særlig synlig i tilfeller der man søkte prestisje og annerkjennelse. Dette var også noe den 

norske misjonæren Raen (1990) ble vitne til: 

 
Ein handelsmann vi kjenner, byttet alltid identitet når han kom på andre sida av Tingnere. Då kalla han seg 

fulaner, snakka og førte seg deretter, og følte nok dermed han fekk ein høgare sosial rang. Så hos perefolket ser 

vi eit nytt eksempel på at når slavefolket blir fri og kan velje sjøl, tek dei ikkje straks avstand frå kultur og 
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levemåte, men kopierer det heller i håp om å overta også den prestisjen og glansen dei såg hos herskerane 

(Raen 1990:15). 

 

I det følgende vil jeg beskrive en situasjon jeg selv observerte under mitt feltarbeid. Jeg ble her 

vitne til hvordan noen av mine informanter hadde et bytte av identitet og gjennomgikk, slik jeg som 

observatør opplevde det, en kroppslig forandring. 

 

På besøk hos lamidoen i Alme 
Første gang jeg besøkte Alme var i forbindelse med en av Solbjørgs evangeliseringsturneer. Vi 

hadde vært ute i distriktet og besøkt flere små landsbyer der vi viste Jesusfilmen, og siste stopp på 

turen var Alme. Når handelsmenn eller fremmedfarende ankommer en landsby, er det vanlig 

høflighet å presentere seg og sitt ærend foran landsbysjefen eller lamidoen. Det første vi foretok oss 

etter ankomsten, var derfor å avlegge lamidoen et besøk. Ved inngangen av palasset ble vi møtt av 

en av hans underordnede. Ingen har rett til å gå inn i lamidoens palass uten å bli geleidet av en vakt 

eller tjener. Vi måtte også ta av oss på beina, som et tegn på vår respekt. Lamidoen, som var vel 

vitende om vårt besøk, fikk oss til å vente i mottagelseskammeret i gode 30 minutter. Da han 

endelig kom for å ta oss i mot, kunne jeg tydelig observere hvordan kroppsspråket til mine 

informanter endret seg dramatisk. Gestikulering og høyt lydnivå på pere var nå erstattet med rolige 

bevegelser og hviskende stemmer på fulani. Jeg var overasket over at lamidoen i det hele tatt kunne 

forstå de viskende setningene som kom fra Inossa. Han hadde tatt på seg ansvaret for å forklare vårt 

ærend og spør om tillatelse for å vise Jesusfilmen i lamidoens landsby. Med hode vendt vekk fra 

lamidoen og med øyne rettet mot bakken, snakket han på fulani og gikk først gjennom hele 

hilseritualet. Etter et par ord fra lamidoen selv, var vi raskt ute igjen og kunne konstatere at vi hadde 

fått tillatelse til å vise filmen. Ikke bare hadde vi fått tillatelse, men lamidoen selv hadde uttrykt 

ønske om å se filmen og hadde derfor bestemt at den skulle vises på den åpne plassen utenfor hans 

palass.  

 

Denne situasjonen fikk min oppmerksomhet fordi jeg opplevde det som noe annet enn en ”tilpasset 

adferd” grunnet respekt for lamidoen som en autoritetsperson. Jeg opplevde det mer som en 

”kroppslige transformasjonen” eller som et skifte av, det Bourdieu kaller, habitus. Hvordan kan 

denne sosiale adferden forklares? Kan denne episoden tolkes i den retning at perene opererer med, 

og skifter mellom, to habitus? Har de et fragmentert selv? Eller det mer hensiktsmessig å snakke om 

det som Moore (1994) kaller ”multiple identities”? For å kunne forklare dette ”kroppslige skifte” 

videre, ser jeg det som hensiktsmessig å gjøre rede for Bourdieus teori. 
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Bourdieus habitusbegrep og tre kapitalformer 
Sosial atferd kan forklares ut fra handlingsorienterte og strukturorienterte perspektiver. 

Handlingsorienterte tilnærminger tar utgangspunkt i individer som er aktører og har et mål de 

ønsker å realisere. Strukturorienterte tilnærminger legger vekt på forholdet mellom individuelle 

egenskaper, ressurser og omgivelser. Den franske sosiologen og klasseteoretikeren Pierre Bourdieu 

har forsøkt å utvikle en handlingsteori som vil overskride den problematikken som ligger i det store 

gapet mellom disse to ytterpunktene. 

 

Bourdieu legger i sine teorier stor vekt på betydningen av kultur. Han forstår begrepet klasse som et 

”sett av individer med omtrent samme posisjoner i det sosiale rom… Disse individene antas å 

utvikle disposisjoner og interesser med klare fellestrekk, og vil derfor oppføre seg på liknende 

måter og utvikle lignende holdninger” (Frønes:166). Habitus er et begrep som kan forstås som ”like 

barn leker best”. Mennesker som befinner seg innenfor samme sosiale lag har også en tendens til å 

omgås hverandre. Dette er kanskje en av de viktigste årsakene til at det oppstår kulturelle forskjeller 

mellom ulike sosiale lag. Lave normnivå, som konvensjoner og det som gjerne kalles ”skikk og 

bruk”, blir i stor grad dannet gjennom samhandling, innad i et sosialt lag. Disse blir igjen 

reprodusert gjennom sosialisering og arv (Schieflo 2006).  

 

Bourdieus begrep kulturell kapital forutsetter at det finnes en ”legitim kultur”. Det vil være den 

høyere klassenes livsstil, smak og kulturelle praksisformer som utgjør denne legetime kulturen. 

Graden av den kulturelle kapital det enkelte individ innehar, er avhengig av i hvilken grad man 

behersker denne legetime kulturen. Utenom den kulturelle kapital, blir også sosial og økonomisk 

kapital viktige faktorer for vår inndeling i det sosiale felt. Tidligere i denne oppgaven har jeg 

gjennom Berger og Luckmann (1996), vist hvordan den sosiale virkeligheten konstitueres gjennom 

fire dimensjoner; struktur, kultur, relasjoner og interaksjon. For Bourdieu fremstår den sosiale 

virkeligheten i sitt innerste vesen som et produkt av relasjoner mellom de sosiale gruppene og ikke 

som noe naturlig eksistererende. 

 

En måte å forandre sin posisjon i det sosiale felt, er for eksempel ved å ta utdanning. Ettersom alle 

vil se det som ønskelig å bedre sin posisjon, eller i det minste reprodusere den, vil det sosiale rom 

være i stadig forandring. Ved bruk av kulturell kapital kan man også oppnå sosial mobilitet og 

endre sin plassering i lagdelingshierarkiet. Slik Bourdieu ser det, er det likevel en tendens til at 

klasseforholdene reproduseres. ”Medlemmer av de dominerte klassene blir fordelt til å konkurrere 

med medlemmene fra de dominerende klassene” (Frønes & Kjølrød 2005:168). Ettersom det er en 
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skjev fordeling av ressurser, er den ene klassen dømt til å tape denne konkurransen. Den kulturelle 

elite, som er i besittelse av den ”legetime kultur”, setter med andre ord standard for hva det skal 

være konsensus om. Denne eliten blir ”legitim” ved å handle gjennom symbolsk makt eller vold, 

slik Bourdieu (1990) beskriver det. Han definerer symbolsk vold som en form for makt som "allows 

force to be fully exercised while distinguishing its true nature as force and gaining recognition, 

approval and acceptance of the fact that it can present itself under the appearance of universality – 

that of reason or morality” (Bourdieu 1990:84-85). Dette er i stor grad en umerkelig og usynlig 

makt som utøves på symbolsk vis i kommunikasjon og kunnskap. Det dreier seg om en dominans 

utøvd i navnet av et symbolsk prinsipp som er kjent og anerkjent av den dominerende og den 

dominerte. Gjennom et språk, livsstil eller en måte å tenke, snakke og handle på, opprettholdes den 

sosiale orden ved at en elite har monopol på å konstituere den symbolske makten.  

 

Bourdieu prøver, gjennom de to begrepene habitus og kulturell kapital, å utvikle en handlingsteori 

som vil overskride den problematikken som ligger i det store gapet mellom de to ytterpunktene; 

handlingsorienterte og strukturorienterte perspektiver. Samtidig som alle individer har et eget 

habitus, representerer begrepet også det kollektive i oss. På denne måten viser Bourdieu hvordan 

habitus begrepet ”innbefatter hele vår fremtredelsesform og kan mer betegnes som kroppens enn 

som bevissthetens språk” (Krange og Øia 2005 s.240). Også kroppens fysiske sider som volum, 

høyde, vekt, etc, er etter Bourdieus syn et sosialt produkt. De ulike klassenes arbeidsforhold og 

forbruksvaner, har formet kroppen til et sosial produkt. Sykdommer, lemlestelser og deformeringer 

hører til under de forskjellige klassers produksjonsforhold og ettersom klasseforholdene 

reproduseres blir også kroppen på denne måten et resultat av sosialiseringsprosesser (Strandbu 

2000). 

 
Som allerede nevnt, ble båndene mellom pere- og fulani-folket noe løsere i andre halvdel av 1900-

tallet. Men de gamle holdningene levde videre og mindreverdighetsstempelet fulgte perefolket i 

lang tid. Historien tilsa at de var et slavefolk, og pereidentiteten var derfor ikke noe å strebe etter. 

Med den skjeve fordelingen av ressurser, der den dominerende fulanieliten var plassert øverst i det 

sosiale felt, hvor de også kontrollerte perenes muligheter til utdannelse, var perefolket dømt til å 

reprodusere sin posisjon i det sosiale felt. Eneste mulighet for sosial mobilitet var å ta etter fulani-

kulturen. I eksempelet hentet fra Raen (1990) som er nevnt på side 76, ser vi et tydelig eksempel på 

hvordan et medlem av perefolket prøver å klatre i det sosiale felt ved bruk av kulturell kapital. Men 

i eksemplet hentet fra besøket hos lamidoen i Alme, opplevde jeg at mine informanter bare på noen 

minutter skiftet identitet og gjennomgikk en kroppslig transformasjon eller et ”instant” sprang i det 

sosiale felt og dermed også et skifte av habitus. Både de besøkende og lamidoen var født og 
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oppvokst som perer, men i samhandling uttrykte begge sin identitet som fulanere. Det var som om 

de var tvunget til å stå på ”front stage” mens de egentlig ville og kunne være ”back stage”, som 

Goffman (1959) kunne ha uttrykt det. For bedre å forklare min oppfattelse av denne hendelsen, kan 

dette ”skifte” eksempelvis sammenlignes med et møte med en mangeårig heroinmisbruker, et 

eksempel Bourdieu selv bruker for å eksemplifisere sin habitus teori. Det var som om jeg, i et slikt 

møte med den narkomane, da skulle tilegne meg hans måte å snakke på, hans kroppslige bevegelser 

og hans ”væremåte”, for så å bli meg selv igjen noen minutter senere. Kan eksempelet fra Alme 

tolkes i den retning at perefolket beveger seg som refleksive størrelser mellom to identiteter?  

 

Begrepet identitet stammer fra det latinske ordet idem som betyr det samme (Krange og Øya 2005). 

Med sitt sosialpsykologiske perspektiv, har Mead (1934) utarbeidet teorien om selvet, som kan sies 

å være ”en gitt størrelse som vokser ut av en sosial sammenheng der kommunikasjon og kontakt 

med andre står sentralt”, og ”selvet utrykker en gjenspeiling av denne kontakten” (ibid:135). 

Individet skaper og etablerer sin identitet gjennom en rekke ulike meningsfulle handlinger, alle i 

relasjon til andre mennesker. Selvet, som består av I og Me, uttrykkes som refleksive størrelser som 

både kan være subjektive og objektive. Man må stilles ovenfor representasjonen av seg selv før en 

kan presentere sitt eget selvbilde ovenfor sine omgivelser (ibid). Mead argumenterer med andre ord 

for at menneskets innerste vesen både kan være et subjekt (representert ved jeget) og et objekt 

(representert ved meget). I følge Mead inngår disse i en sammenhengende prosess av tanker og 

handlinger. I ett øyeblikk samhandler vi med andre, mens vi i neste øyeblikk kan reflektere over den 

samhandling som nettopp fant sted. Ved for eksempel å tolke andres verbale tilbakemeldinger og 

lese kroppsspråk kan vi tilpasse vår adferd i forhold til de forventninger vi blir stilt ovenfor i ulike 

situasjoner (Krange og Øie 2005). Med andre ord kan vi si at meget er den akkumulerte forståelsen 

av de generaliserte andres oppfatning, og at vi dermed handler på en slik måte vi tror andre 

oppfatter oss. Handlinger dirigert av jeget er mer et resultat av individets impulsive handlinger. I 

Alme kan vi si at begge aktører handlet, eller gav utrykk for meget. Men med  Bourdieus 

termonologi ville dette møte innbefatte hele vår ”fremtredelsesform”. For meg, som observatør, 

framstod dette møte som et paradoks. Og ettersom det nærmest var å tolke som et ”spill for 

galleriet” der aktørenes sosiale adferd virket påtvunget, ble det naturlig å stille spørsmål om hvilke 

maktstrukturer som var i sving? Hvorfor ser ikke lamidoen det som hensiktsmessig å utspille sin 

adferd helt og fullt som pere, representert ved jeget? Var han internalisert i fulanikulturen? Eller var 

han aktiv reflekterende og så det som mer hensiktsmessig å identifisere seg med fulanieliten for å 

nyte de fordeler som assosieres med hegemoniet og pulaaku?  
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Jeg, som observatør, ble noe forundret over at lamidoen, som en maktperson, ikke var en del av en 

opposisjon til makteliten som har marginalisert hans folk. I empirien hentet fra Raen (1990) finner 

jeg imidlertid noen eksempler på tegn til opposisjon hos perefolket. Raen skriver om en viss 

endring i holdninger som kunne merkes blant den nye generasjon som hadde fått offentlig 

skolegang. De stilte seg kritiske til at fulanikulturen skulle dominere i det offentlige rom. Dette ble 

imidlertid fanget opp av de lokale muslimske lederne og lamidoen, som dermed gikk imot 

skolegang for perefolket. ”Dei unge blir så obsternasige når dei går på skole”, uttaler en lamido 

(ibid:15). Men fulanerne drev selv koranskoler, der man ikke bare fikk lærdom om den islamske 

religion, men også fulanikulturen. Å konvertere til islam, medførte ikke bare en ny tro. Det innebar 

også tilskriving av fulanernes kulturelle symboler og verdier. Bayart (1993) mener at et hegemoni i 

Nord-Kamerun lå hos en gruppe som var etnisk heterogen. Denne gruppen bestod av fulani-

stormenn, hausa-handelsmenn og medlemmer av andre etniske grupper som hadde konvertert til 

islam. Men disse var kulturelt assimilert inn i en fulansk livsstil, som jeg tidligere har beskrevet 

gjennom begrepet pulaaku. Burnham (1996) mener islam hadde utviklet seg til å bli den viktigste 

etniske grensemarkøren for fulanerne og setter nærmest et likhetstegn mellom islamisering og 

fulanisering. Men man blir ikke integrert som fulaner bare ved å bli muslim. Man må også lære seg 

språket, og tilpasse seg fulanernes oppfatning av korrekt oppførsel; pulaaku. Daniel Bell (1996) 

mener en slik kulturell assimilering er et vanlig fenomen i flerkulturelle samfunn, og at etnisitet i 

slike sammenhenger ikke må forstås som et; 

 
premordial phenomenon in which deeply held identities have to reemerge, but as strategic choice by 

individuals who, in other circumstances, would choose other group memberships as a means of gaining some 

power and privilege… the attachment to ethnicity may flush or fade very quickly depending on political and  

economic circumstances… with more syncretism and intermingling, formal ethnic attachments may weaken, as 

evidenced by the high degree of intermarriage between groups (i Azarya 1978:153/154).  

 

Som nevnt i det innledende kapittel er alle lamidoene på sletten i dag perer. Men samtlige er også 

muslimer, snakker fulani i offentlige tilstelninger og kler seg som fulanere. I de større byene tar 

også lamidoene seg koner tilhørende etniske grupper som tidligere var deres slaver. På denne måten 

videreføres de gamle lojalitetsstrategier og opprettholdelsen av deres hegemoni. Også forskjeller i 

fysiske trekk og biologiske egenskaper viskes på denne måten ut. Sett utenifra er det derfor 

vanskelig i dag å skille mellom de forskjellige etniske gruppene. Men er det fremdeles 

hensiktsmessig å snakke om opprettholdelsen av et hegemoni? Eller har en fulansk livsstil utviklet 

seg til å bli en form for idelogi, der pulaaku har blitt anerkjent som en form for kulturell kapital som 

man kan erverve seg i møter der man søker prestisje?   
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Hegemoni, ideologi eller habitus? 
Raen (1990) beskriver hvordan det på et tidspunkt ble opprettet et nytt administrasjonssenter i Mayo 

Baleo. Med dette kom den nasjonale administrasjonen nærmere begge folkeslag både fysisk og 

psykisk. Perefolket, som var vant med å innrette seg etter ordre fra lamidoen, overførte nå mye av 

”sjefens” betydning til denne nye administrasjonen. Den første distriktssjefen var fulaner og høyt 

utdannet. Han var muslim og la ikke skjul på sin religiøse overbevisning. På et besøk til 

misjonsstasjonen fikk den nye distriktssjefen se den virksomhet som foregikk der. Han ble blant 

annet presentert for litteraturarbeidet, hvor han ble imponert og gav sin anerkjenelse. Etter hvert 

vokste det frem et økende samarbeid mellom Raen og den nye distriktssjefen. Da en av Raens lese- 

og skrivekampanjer gikk i stå og foreldre nektet å sende barna på skole, ba Raen distriktssjefen tale 

til folket. I et folkemøte fortalte han om den utviklingsprosessen landet var i, og om hvor viktig 

skole og utdanning var for utvikling. De som ikke benyttet seg av skolegang var til hinder for 

landets fremgang. Da noen av de muslimske fremmøtte kom med innvendinger og forklarte at de 

var redde for å sende barna på den kristne skolen, fikk de til svar: ”Der er moskeen, og der nede er 

kyrka… De står fritt til å velje kva religion de vil. Men tilbodet på skole og opplæring er til alle, og 

det må de gjere dykk nytte av visst landet vårt skal gå fremover slik vi ønskjer!” (Raen 1990:117). 

Som kommentar til denne hendelse skriver Raen: ”dette visar noko om den utviklinga som nå gjekk 

over Kamerun med fridom for den einskilde til å meine og tru det han ville, og det var moro å få 

oppleve” (Raen 1990:118).  

 

Her ser vi hvordan den demokratiske nasjonsbyggingsprosessen inntar peresletten. Den nye 

distriktssjefen så skolesystemet som middel til å fordele nasjonale verdier og øke folkets 

nasjonalfølelse. Så lenge det var konsensus om de verdier som formidles, ville ikke 

utdanningsinstitusjonen bli ansett som truende i særlig grad. Når distriktssjefen viste til at det 

enkelte individ står fritt til å velge religionstilhørighet, virket utdanning som det eneste rette.  

 

Gjennom de store sosiale, økonomiske og politiske skiftene som skjedde på 50- og 60-tallet, 

forsvant mer eller mindre diskusjonen rundt etnisitet i det politiske liv i Afrika generelt. Tanken om 

modernisering appellerte sterkt til alle politiske leire og nasjonalisme virket som det eneste rette. I 

den politisk høyreorienterte leiren førte tilgang på utdannelse, forbedret kommunikasjon og skifte til 

en moderne økonomi, til at tilhengerne av etnisitet forsvant. Man tenkte at ideologien bak 

nasjonsbyggingen skulle ta over dens plass. Afrika skulle bli et kontinent fullt av Sveits lignende 

stater der kulturelle forskjeller skulle være av liten betydning for det politiske. Også for de 

venstrevridde skulle moderniseringen være selve nøkkelen. En sosialistisk stat skulle bryte ned de 
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tradisjonelle samfunnene og stille med sosialistisk velferd til allmennheten. Skolegang, nye 

medisiner og jordbruksprogrammer skulle sørge for at Afrika kunne hoppe over et stadium på 

samfunnets evolusjonære stige, og jobbe mot sosialismen (Kymlicka 2004, Vail 1991). Men de 

afrikanske nasjonsbevegelsene klarte i etterkant av oppnådd selvstendighet ikke å tilby massene 

intellektuelle, sosiale eller politiske visjoner. Folket gjennomskuet de sittende politiske lederne som 

hadde store politiske og økonomiske interesser ved å manipulere institusjonene. Vektlegging på og 

gjenskapning av etnisk identitet ble brukt som strategi for opposisjonen i de nasjonalstater der 

klassebevissthet kan sies å være lite utviklet. Det var med andre ord en tendens til etnisk 

revitalisering. Etnisitet har en evne til å splitte mennesker politisk, og etnisk identitet blir med en 

gang viktig i situasjoner der dens bærer blir truet (Eriksen 2004). En måte å forstå/forklare etnisk 

revitalisering på, er gjennom den kulturelle homogeniseringen som skjer innen den moderne 

nasjonalstat. ”Revitalisering er nesten alltid en reaksjon på modernisering og tiltagende kulturell 

homogenisering, og vil i en viss forstand gjenskape den ”tradisjonelle” kulturen på en moderne 

måte” (ibid:395). Hvordan er det med perefolkets situasjon? Var det en tendens til etnisk 

revitalisering blant dem? Og i så fall, hvilken betydning hadde KASS? 

 

Revitalisering av perefolkets kultur 
Etter den gamle tidsregningen fulgte perene skiftninger i naturen. Men fulanifolket hadde innført 

den moderne kalenderen med månedsinndeling, og mange av perefolket hadde også tatt denne i 

bruk. Derfor var det svært få som kunne gjøre rede for hele kalendersystemet, men mange kjente til 

enkelte perioder. Raen satte seg som mål å samle inn materiale til å lage en fullstendig 

perekalender. Etter nitidig arbeid ble dette også gjennomført. Her følger en beskrivelse av et par av 

periodene: November og desember var Brennmåneden for perefolket. I denne perioden, natt som 

dag, kan man se flammer sluke det tørre savannegresset. I slutten av desember er det meste av 

innhøstingen avsluttet og perenes kornlager er fulle. Derfor er det heller ingen grunn til at barna 

skal gå sultne og perioden har fått navnet Spør bare mor om mer. Slik fortsetter perekalenderen med 

egne inndelinger etter naturens svingninger. Som overskrift på kalenderen stod det på perespråket: 

”Sammen lærer vi pere”. Denne kalenderen ble fort veldig populær blant perefolket. Mange hang 

den på husveggen og brukte den som pyntegjenstand i forskjellige sammenhenger. Den hadde en 

sterk symbolverdi, og fungerte tydelig som identitetsmarkør (Raen 1990).  

 

Som nevnt i kapittel 2, var Raens primære motivasjonsgrunnlag for arbeidet med KASS, å nå 

”gjennom språkmuren” og gi perefolket muligheten til å lese ”Guds ord” på sitt eget morsmål. Men 

gjennom KASS skulle også perenes identitet og rettigheter styrkes. Økt selvfølelse, egenverdi og 
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stolthet over eget språk og identitet skulle vokse seg sterkt hos dette marginaliserte folket som så 

lenge hadde følt seg underlegne og blitt kuet av fulanerne. Eksempelet ovenfor viser hvordan Raens 

arbeid med KASS var med på å revitalisere perekulturen. Ved å ha et skriftspråk som var like 

”komplisert” som både fransk og engelsk, ble perefolket bevisst på sin marginaliserte situasjon. 

Emily Ann Shulz (1979) har studert etnisk identitet og ”fulanisering” blant diifolket i Kamerun, 

som blir ansett for å være perefolkets fjerne slektninger. Hun mener at:  

 
Kristendommen som en del av europeisk kultur, hadde sine egne symboler, som for eksempel vestlige klær og 

vestlig livstil. Ved å velge kristendommen, kunne dii folket avansere samtidig som de kunne bevare en 

identitet som skilte seg fra fulanienes. De kunne komme seg frem i verden uten å måtte gå over til de som over 

lang tid hadde undertrykt dem og deres folk (ibid:201)  
 

Dette er etter min mening ekvivalent med den situasjonen som utspilte seg på peresletten da NMS 

plasserte sine første misjonærer og etablerte den lokale EELC kirken i Gadjiwan. Slik jeg ser det ble 

NMS og EELC, gjennom KASS, stående som et alternativ til fulanikulturen/identiteten. Med 

Bourdieus teori og termenologi, kan vi si at misjonærene og kirken ble stående som representanter 

for en ny ”livsstil, smak og kulturelle praksisformer”. På denne måten skapte kirken dermed en 

mulighet for ervervelse av en alternativ ”kulturell kapital”. KASS gjorde det med andre ord mulig å 

opprette et nytt sosialt felt for perefolket, der kirken og kirkemedlemmene ble stående som en ny 

alternativ ”legitim kultur”. Samtidig ble også NMS og EELC stående som fordelere av sosial og 

økonomisk kapital.  

 
Den protestantiske kirken, som også ble etablert det året Kamerun fikk sin uavhengighet, var på mange måter 

et samfunn i samfunnet. De som ikke ville innordne seg fulanienes hegemoni, kunne bedre sine livsvilkår 

gjennom sin tilknytning til kirken… Innenfor kirkens ulike organisasjoner var det muligheter for de kristne å få 

lønnsarbeid. Kirkens sykehus og helsestasjoner ga dem både et helsetilbud og arbeidsplasser. Innenfor 

kirkeledelsen kunne de få arbeid som lignet det funksjonærene i det offentlige hadde. Blant misjonærene 

erkjente man at mange var kristne nettopp på grunn av disse mulighetene (Sandanger 2003:79).  

 

Men i hvilken grad er det hensiktsmessig å snakke om ett eller to habitus, hegemoni eller ideologi?  

Når makt er så sterkt relatert til klasse, og de dominerende klassenes verdenssyn dominerer i den 

offentlige diskursen, blir det nærmest moralsk problematisk å insistere på at makt, i likhet med 

kultur, er primært epiphenomenal, og at fravær av synlige former av motstand ikke nødvendigvis 

har så mye å gjøre med ideologi og hegemoni.7 Samtidig kan de samlede effektene av handlinger og 

                                                
7 Epiphenomenal: er et sekundært fenomen som oppstår ved siden av, eller parallelt med et primært fenomen.  
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prosjekter som utgjør slike maktsystem, bare svært sjelden være direkte regulert eller kontrollert for 

å kunne reprodusere seg (Vike 2011:389). 

 

Begreper til besvær?  

Everyday life is the most mundane and possibly the most 

 important resistace (Jenkins 2004:183). 

 

Strauss og Quinn (1997) påpeker at forholdet mellom kultur og makt ofte kommer til syne i to 

former; som ideologi og hegemoni. Disse blir ofte ansett som positivt legitimerende enheter som 

består av ideer som tjener noen klassers interesser. ”Dominerende” ideologier kan eksistere, delvis 

på grunn av elitenes behov for å forstå og prøve å legitimere sin egen posisjon. Men slike ideologier 

blir normalt ikke internalisert av de underordnede klasser (Vike 2011:320).  

 

Antonio Gramscis definerte hegemoni som det kulturelle lederskap som utøves av en herskende 

klasse. Han hevder at “the ruling class did not rule by force (or at any rate not force alone) but by 

persuasion. The persuasion was indirect: the subordinate classes learned to see society through their 

’rulers’ eyes thanks to their education and also their place in the system” (i Sandanger 2003:81). I 

denne sammenheng kan man referere til fulanielitens koranskoler og den kulturelle opplæringen der 

det utøves det som Bourdieu vil kalle symbolsk vold. Men Strauss og Quinn påpeker at hegemoni 

utgjør ”a field of negotiation, debate, and explicit struggle. It would appear that most of the time 

people are subject to dominance, and most of the time they have internalized it and don’t question 

it” (i Vike 2011:385). Strauss og Quinn snakker om ”internalization” i den forstand at våre sinn, 

våre motiver og praksiser, i en viss grad er formet og regissert av kultur. Her åpnes det med andre 

ord for maktforhandling.  

 

Makt kan sies å primært handle om kontrollen over sammenhenger der mennesker handler (Wolf 

1999). Et fokus på makt kan i mange sammenhenger bidra til en bedre forståelse av kultur som 

idelogi og hvordan makt på denne måten blir legitimert. Samtidig kan makt og ideologi være mest 

”explicitly at work in determining what patterns of agrumentation will be accepted as authorative” 

(Moore 1994:98). Analyser av makt har dermed generelt lite å si om ideologi, hegemoni og 

legitimitet relatert til ”psykologiske realiteter”, eller med andre ord, hvordan og hva mennesker vet 

når de interagerer med maktsystemer, og hva dette leder til med tanke på sosial aggregering (Vike 

2011:380). Forståelsen av makt blir et spørsmål om å studere hvordan kunnskap blir systematisert, 

organisert og brukt av sosiale aktører. Og dersom deres handlinger ikke primært er basert på 
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internalisert kunnskap, men mer eller mindre på kontinuerlige refleksjoner om hvordan handle, blir 

deres kunnskaper en viktig nøkkel for å forstå deres sosiale omgivelser (ibid).  

 

Det er ingenting som tilsier at det undertrykte og marginaliserte perefolket nødvendigvis manglet 

ambisjon om å forbedre sin situasjon og at de dermed ikke utviklet praktiske strategier for å 

realisere disse. At de ikke lykkes og tilsynelatende tar til seg verdiene til sine ”herskere”, må ikke 

anses som bevis på eksistensen av et fulanihegemoni. Dersom vi ved hegemonibegrepet henviser til 

den mer eller mindre stabile, men skjeve fordelingen av makt, blir begrepet en rent beskrivende 

enhet som markerer et visst mønster (Vike 2011).   

 

Bourdieu (1977) hevder at mye av det vi vet og gjør, er kroppsliggjort i et habitus. Men Bourdieus 

perspektiv skiller i liten grad mellom forskjellige måter å vite på. Det er for eksempel stor forskjell 

på hva vi bevisst ikke snakker om, fordi det er upassende i en situasjon, og hva som blir utelatt fordi 

det er vanskelig å artikulere. Han presenterer heller ikke noen teoretisk ide om hvilket system kultur 

er, hva mennesker deler og ikke deler, hva motivasjon er og hvordan den virker (Vike 2011:385). 

Jeg vil (jf. Vike 2011) argumentere for at Bourdieus habitus begrep i stor grad ignorer forskjellene 

mellom former for kunnskap, mellom former for motiver og former for handling. Samtidig har 

hegemonibegrepet i stor grad bidratt til den samme reifisering som Geertzs (1979) kulturkonsept. 

  

Makt og dominans handler i større grad om kontroll over sosiale kontekster enn om de konsepter 

mennesker tenker gjennom. Former for dominans og hierarkier kan være mer fruktbare å forstå som 

systemer for distribuering av sanksjoner, enn som systemer av delt mening som tjener for 

legitimering av makt. “We should be very careful not to rule out the fact that, in all societies, most 

people will to some extent have a pragmatic interest in trying to control the actions of their relevant 

others and thus take part in dominance” (Vike 2011:377). Når folk vi studerer ikke motsetter seg 

makteliter, eller ikke eksplisitt reflekterer over sin “natur” som underdanig, har vi som antropologer 

liten grunn til å anta at makt virker gjennom forming av folks preferanser.  
 

I Scotts (1985) ”Weapons of the Weak” argumenterer han for at ideen om hegemoni i stor grad er 

misforstått. Han viser til sine studier i Malaysia der de marginaliserte og fattige peasants ikke var 

underlagt andres ”worldview”. Derimot fulgte de ”the public trascript” så lenge det var for kostbart 

å la være. Dette fordi det var eierne av produksjonsmidlene som regulerte tilgangen på 

arbeidsmarkedet, og det var derfor for kostbart å provosere disse. Det var med andre ord mer 

lønnsomt å følge ”the public transcript”. Men dette hadde svært sjeldent noe å gjøre med 
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hegemonisk pålagt moralsk overbevisning; ”to the contrary, the marginalized have a ‘hidden 

transcript’ that provides them with alternatives, alternatives that may be acted upon more 

consistently and more publicly if power weakens” (ibid:305).  

 

Reed-Danahay (1996), som har gjort feltarbeid i den franske landsbyen Lavialle, viser hvordan 

kategorier mellom ”insider” vs. ”outsider” er stadig skiftende. Innbyggerne kan trekke på flere 

identiteter for, i en gitt situasjon, å definere hvem som passer i hvilken kategori. Hun argumenterer 

blant annet for at begrepene persistence, resistance og coexistence kan være tjenelige måter å se på 

regional eller etnisk identitet i flerkulturelle samfunn. Disse begrepene presenterer ulike 

perspektiver på kulturell identitet, med ulike implikasjoner for en forståelse av identitet. Men brukt 

sammen, vil de komplettere hverandre. Kulturell persistence blir ofte brukt i sammenhenger der 

mennesker og personer er fleksible og ikke lar seg knekke i møte med dominerende kulturer. 

Begrepet refererer til varighet og kan ofte bli brukt for å argumentere for essensielle perspektiver på 

kultur. Resistance er blitt et populært begrep i antropologien og brukes ofte om forhold der 

underordnede kulturelle grupper, i en identitetskontekst, nekter å konformitere til dominante 

kulturer. Begrepet foreslår at kulturell identitet må aktivt opprettholdes overfor presset fra den 

dominerende kultur. Coexistence impliserer at sosiale aktører kan bruke både en regional og 

nasjonal identitet. Reed-Danahay konkluderer med at de franske bønder ikke har gjenomført et 

skifte fra ”peasants” til ”franskmenn” (ibid:207). Disse bøndene har i større grad “smidd sammen” 

en identitet som tillot sameksistens av både den rurale identiteten og den franske 

nasjonalidentiteten. Hun fastslår at det ikke er hensiktsmessig å spørre om det franske samfunnet er, 

ikke er, eller i hvilken grad det er kulturelt mangfoldig, men heller hvordan mennesker lærer seg å 

håndtere mangfoldige identiteter. Et slikt perspektiv vil etter min mening også være mer fruktbart å 

anvende for å kunne si noe om den sosiale adferden som utspiller seg i sosiale møter på peresletten. 

 

Som det kom frem i første kapittel, er kamerunerne stolte over sin nasjonale identitet. Under 

feiringer av nasjonale høytider, blir det som er forbundet med det offentlige fremført under ryddige 

og strenge rammer. Når lokal kultur fremføres, er det derimot under mer ”kaotiske” omstendigheter. 

Med affektiv dans og pradende forbruk feires coexistence av nasjonale og regionale identiteter, 

samtidig som høytstående personligheter kan gi utrykk for sin rikdom, status og solidaritet.  

 

Når perefolket erter og gjør narr av fulanere og ”nasaraene” bak deres rygg, kan dette tolkes som 

former for resistance. Gjennom ”joking relations” med tcambaene blir kategorier mellom ”insider” 

vs. ”outsider” og sine identiter som henholdsvis jordbrukere og metallarbeidere bekreftet. Men disse 

kategorier er stadig skiftende. Perene kan også internt trekke på flere identiteter for, i en gitt 
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situasjon, å definere hverandre i ulike kategorier; kristen vs. muslim, bo-fine vs. gen-fine og for 

eksempel varanklanen vs. sardin med liten munn.  

 

Når perefolket proklamerer sin identitet som jordbrukere som ikke vil begynne med kvegdrift, kan 

dette tolkes som et signal om distanse fra pulaaku og fulanikulturen, og dermed anses som en form 

for persistence. På samme måte som Scott (1985) argumenterer for at marginaliserte og fattige 

peasants i Malaysia ser det som mer lønnsomt å følge ”the public transcript”, samtidig som de har 

et ”hidden transcript”, følger også perenefolket fulanerenes eller misjonens “transkripter”. De kan 

likevel ha et ”hidden transcript” som forsyner dem med alternative måter å handle på, dersom den 

dominerende makteliten blir for truende. Jeg vil argumentere for at perenes ”hidden transcripts” må 

studeres gjennom deres tilknytning til den animistiske tradisjon. Dette er imidlertid former for 

kunnskap som ikke blir artikulert offentlig og kan derfor ikke forklares gjennom det vi forstår med 

kulturbegrepet. Slik jeg ser det, må dette heller studeres som kunnskapssystemer. 
 

I analyser av mening og makt vil et fokus på kunnskap være fordelaktig fremfor kultur fordi et slikt 

fokus tydeliggjør at sosial praksis er et produkt av hva menneske tenker, forstår og føler (Barth 

2002). Kulturbegrepet kan ofte, på samme måte som ideologi og hegemoni, lede oss til å ilegge en 

feilplassert konkretisering av mønstre og former som vi pleier å tenke på som ”samfunnet” (Vike 

2011:390). Kultur blir ofte konseptualisert som noe separat fra mennesker, og som et konstituerende 

mønster som individer konformiteres til. Men faktum er at mennesker ofte selv er aktivt med på å 

skape den verden de lever i, som igjen er medvirkende for å konstituere en kultur. Mennesker lærer 

om verden ved å inkorporere hva de observerer. Dette skjer først og fremst gjennom passiv læring 

som i sosialiseringsprosesser, og ikke ved å huske eksplisitte beskjeder og ordre. De lærte og 

opplevde erfaringer transformeres ofte inn i modeller som muliggjør aktøren å handle meningsfullt 

og målbevisst i en rekke ulike kontekster; ”culture consists of the mechanisms that link different 

and differentially distributed models to each other” (ibid:380). På en slik måte kan vi forstå 

kulturelle modeller som;  

 
not in any sense simply mechanically or automatically followed or instantiated by members of a culture; they 

are, instead, utilized in the construction of an understanding of a situation that enables a person to interpret 

what is going on and respond both appropriately and effectively. This abductive use would seem to preclude 

cultural models from being deeply 1internalized’ into individuals construction of the self, but, rather, suggests 

that they used more externally (as the grammar of a language) to construct and interpret social situations; as is 

the case with language, any individual may participate in a variety of cultureal systems (with, perhaps, varying 

degrees of expertise) and may “code switch” among them (Vike 2011:6). 
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Kultur dreier seg dermed ikke først og fremst om verdensbilder. Kultur må heller anses som et 

verktøy folk bruker for å håndtere sosiale møter (Barth 2002).. Hvem jeg er, har ofte en 

sammenheng med hva jeg anser å være mine interesser, eventuelt imot mine interesser. Hvordan 

andre folk identifiserer meg, har betydning for hva de oppfatter som mine, og ofte deres, interesser. 

Min søken etter spesielle interesser kan derfor føre til at jeg blir identifisert på ulike måter av 

henholdsvis meg selv og av andre. Hvordan jeg identifiserer andre kan igjen ha betydning for 

hvilken interesse jeg forfølger (Jenkins 2004:178). En av de viktigste funksjonene til kultur, er å 

gjøre mennesker i stand til å foreta kontekstuelle skift. Evnen til å tilpasse seg, skifte mellom, og 

forandre sammenhenger må anse som resultater av kognitive måter å håndtere alternativer og 

multiple modeller samtidig, i påvente av positive resultat eller mulige sanksjoner (Barth 2002). 

Vike (2011) mener det er påfallende at politisk antropologi ikke har klart å bidra mer til vår 

forståelse av hva mennesker faktisk vet, hva de gjør med sine kunnskaper og at måtene de gjør det 

på, genererer maktsystemer. Ideen om at kultur er internalisert og fungerer som dypt forankrede 

disposisjoner som genererer atferd, undervurderer kompleksiteten av kultur og måten den blir brukt 

som et reservoar snarere enn som resepter (ibid:379/380).  

 

Sosiale møter genererer komplekse mønstre. Den kunnskapen som trengs for å kunne gripe denne 

kompleksiteten krever mer differensierte og fleksible former for kunnskap enn begreper som kultur, 

hegemoni, ideologi, og hva habitusbegrepet inspirerer oss til å tro (ibid:391). For å kunne forstå 

sosial kompleksitet, kan vi ikke skille mellom hva kunnskap er og hva kunnskap gjør. Dersom vi 

forstår kunnskap og motivasjon som en del av et enkelt, men likevel differensiert kognitivt system, 

kan vi også utvikle en teori om praksis som kan gjøre oss i stand til å forstå makt på en bedre måte 

En slik teori må likevel være mindre mystisk enn Bourdieus habitusbegrep (ibid:278). 

 

Gjennom mitt empiriske materiale har jeg forsøkt å vise hvordan sosiale møter genererer komplekse 

mønstre. For å kunne forstå den sosiale kompleksitet som rår i for eksempel perefolkets situasjon, 

kan vi vanskelig skille fra hverandre hva kunnskap i sitt innhold er og hva kunnskap i sitt vesen 

gjør. Også i denne sammenheng kan metaforen ”å spise” være anvendbar. Dette fordi den rommer 

flere av de aspekter som står sentralt i den navigasjon som gjøres på bakgrunn av en kunnskap som 

er til stede. Ved å henlede oppmerksomheten mot metaforens konkrete utgangspunkt, kommer dette 

tydeligere fram. Det handler for det første om stadige valg ut fra en meny med flere muligheter. I 

stedet for å basere sitt liv på én fast rett, som i metaforisk forstand kan handle om en fastlåst 

adferdsform eller et kulturelt ståsted, er det mer snakk om å ”spise variert” ved å ha bredde i sine 

sosiale/kulturelle relasjoner. For det andre er det ”å spise” i konkret forstand en nødvendighet som 

er innøvd fra barnsben av, og som skjer med stor grad av automatikk. I voksen alder vil det enkelte 
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individ og det enkelte samfunn i vekslende grad også reflektere over hva vi faktisk spiser, hvor sunt 

vi spiser, og om kostholdet bør endres. I metaforisk betydning kommer også disse aspekter fram 

ved at en fra barndom og oppvekst har fått en kulturell kunnskap som ligger lagret, og som kommer 

til syne ved at denne blir brukt på mer eller mindre automatisk måte i håndtering av 

hverdagsvirkeligheten. Denne kunnskap vil så kunne kompletteres via refleksjon omkring eget og 

andres kulturelle ståsted og habitus. Både på individ- og gruppenivå vil det her over tid skje en 

endring ut fra ønske om mer ”fete”, ”søte” eller ”sunne” retter, hvilket bringer metaforen å spise 

nærmere sin nevnte betydning som betegnelse for magiske aktiviteter og korrupsjonsdiskurser.  
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KAP 7.  AVSLUTNING 

 

Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i et lokalt engasjement som hander om språklig 

revitalisering blant perefolket på Per-wari i Adamauoaregionen i Kamerun. Med fokus på deres 

historie og sosiale situasjon, har jeg studert hvordan et produkt av norsk misjon og 

bistandsvirksomhet blir brukt og inngår i sosiale-, politiske- og identitetsmessige prosesser i det 

sterkt multikulturelle Kamerun. 

 

Ved bruk av Barth og hans prosessanalyse har jeg prøvd å vise hvordan kultur er i stadig bevegelse 

og at etnisitet ikke er av en primordialsk karakter. Jeg har forsøkt å vise hvordan Bourdieus teori 

kan være fruktbar i en analyse av det sosiale felt. Jeg har blant annet argumentert for at de første 

misjonærene og ledelsen i kirken (EELC) ble stående som representanter for en ny livsstil, smak og 

kulturelle praksisformer, eller som en ny, alternativ ”legitim kultur”. På denne måten ble det skapt 

en mulighet for perefolket til å anvende en alternativ kulturell kapital hvor de samtidig også fikk 

tilgang på en sosial og økonomisk kapital. Samtidig har jeg argumentert for at Bourdieus habitus 

begrep ikke er tilfredsstillende i den forstand at dette begrepet ignorer forskjellene mellom ulike 

former for kunnskap, motiver og handling.  

 

Med henvisninger til Hydens (2006) economy of affection teori/begrep, har jeg i denne oppgaven 

forsøkt å vise hvordan uformelle institusjoner oppstår og hjelper enkeltpersoner til å komme rundt 

de skarpe kantene på byråkratiske systemer. Når det hverken eksisterer et effektivt og legitimert 

politisk rammeverk som kan håndtere konflikter eller institusjoner som kan sikre kompensasjon ved 

tap, baserer mange mennesker i Kamerun seg i større grad på ”ansikt til ansikt resiprositet” for å få 

ting gjort. Dette åpner for strategier der man kan investere i relasjoner for å oppnå ettertraktede 

varer, enten disse er av materiell eller symbolsk art. Ved å organisere seg på uformelle måter kan en 

også lettere øke sin status, søke tjenester, dele overskudd elle gi av felles goder. En economy of 

affection konstitueres med andre ord av personlige investeringer i gjensidige relasjoner med andre 

individer. Dette som et middel for å oppnå mål som ellers oppfattes som uoppnåelige. Ettersom de 

uformelle institusjonene gjennomsyrer det sosiale og politiske liv, kan man med rette snakke om 

tilstedeværelsen av en grunnleggende sosial logikk. Dette fører igjen til at de nasjonale 

administratorene, som i utgangspunktet skal være nøytrale, lett blir korrupte og ineffektive. 
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Konkluderende refleksjoner 
Et mål under mitt feltarbeid var å studere hvorvidt det endelige KASS-produktet har stått som et 

resultat av imperialisme, og om det i dens diskurs er tilløp til det Said (1994) har kalt orientalisme. 

For meg fremstår Raens KASS-arbeid dels som et opportunistisk selvrealiseringsprosjekt, dels som 

et misjonsprosjekt motivert ut fra hennes religiøse overbevisning, og dels som en indirekte 

moderniseringsprosess. I denne oppgaven har jeg prøvd å belyse KASS-prosessens mange ”latente 

funksjoner”. Selv om Raens grundige feltarbeid krever anerkjennelse i sitt forsøk på å tre inn i 

perenes sosiale virkelighet, har NMS, EELC og KASS-arbeidet på mange måter vært med på å 

konstituere en ny ”pere-virkelighet”. Jeg har argumentert for at disse institusjoner med deres 

prosjekter, lønninger og misjonsstrategier har bidratt til et alternativ til fulanikulturen/-identiteten. 

Ved å revitalisere perekulturen var Raen og hennes KASS-arbeid med på å skape/forsterke de 

”etniske grenser”. Dette har igjen ført til en ”bevisstgjøring” av perefolkets marginaliserte situasjon.  

 

Genfalabo har en sentral plass i perenes historie og naturreligion. Slik jeg ser det, kan Genfalabo 

fungere som et disiplinerende blikk (Foucault 1977) og er en konstant påminner for alle som er 

bosatt på peresletten. Sagnet tilknyttet Genfalabo påminner for eksempel perefolket om deres sterke 

jordbrukstradisjon, den moral som ligger i handlingsregelen om å kun ta med seg en type grønnsak 

eller frukt og ikke minst de åndelige kreftene. Fjellet er også en påminner om deres kamp mot 

fulanerne og er nærmest et symbol på resistance.  

 

Gjennom misjonærenes fremstilling av lokale forhold får vi inntrykk av et sterkt hegemoni som 

dominerer og undertrykker perefolket og deres kultur. Jeg vil likevel hevde at det undertrykte og 

marginaliserte perefolket ikke mangler ambisjoner om å forbedre sin situasjon. ”Konflikten” 

mellom jordbrukere og kvegeiere er helt klart drevet av en interessekonflikt, som delvis kan være 

grunnet i kulturforskjeller. Med det økende antall kveg som i dag invaderer peresletten og truer 

perenes levebrød, utvikles det for eksempel strategier for å håndtere disse utfordringer. At disse 

strategier ikke blir artikulert offentlig, må ikke tolkes i den retning at fulanihegemoniet dominerer 

gjennom en symbolsk vold og at fulanikulturen blir internalisert hos perefolket. I den anledning har 

jeg argumentert for at det kan være mer fruktbart å ha fokus på begrepet/konseptet kunnskap enn på 

begrepet/konseptet kultur. Ensidig bruk av kulturbegrepet kan, på samme måte som utstrakt bruk av 

begrepene ideologi og hegemoni, lede oss til å ilegge en feilplassert konkretisering av mønstre og 

former som ensidig samfunnsrelaterte utrykk eller produkt. Slik jeg ser det, må kultur i denne 

sammenheng heller anses som et verktøy brukt for å håndtere sosiale møter.  
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Gjennom mitt empiriske materiale har jeg forsøkt å vise hvordan sosiale møter genererer komplekse 

mønstre, hvor vi vanskelig kan skille fra hverandre hva kunnskap i sitt innhold er og hva kunnskap i 

sitt vesen gjør. Gjennom metaforen ”å spise” har jeg på den ene side søkt å vise hvordan den 

aktiviteten som utspiller seg i korrupsjon og magiske aktiviteter, er strukturert. På den andre side 

kan metaforen også betegne de valg fra og tolkninger av alternative adferdsformer/kulturer som 

tilsynelatende skjer mer eller mindre automatisk. Gjennom denne metaforen blir det lettere å se 

hvordan kulturell kunnskap er organisert og brukt. Disse kunnskaper er en vesentlig premiss for 

perenes håntering av sin hverdagsvirkelighet, og viktig for forståelse av hvordan de oppfatter sine 

sosiale omgivelser. Makt blir for eksempel her et spørsmål om hvordan kunnskap blir systematisert, 

organisert og brukt av sosiale aktører.  

 

Med Barth (1969), Bayart (1993), Geschiere (1997) Hyden (2006) og Vike (2011) har jeg 

argumentere for at korrupsjon og heksekunst kan anses som kunnskap der disse sosiale fenomener 

fungerer som mekanismer som inngår i forhandlingsprosesser der man ”megler” om tilgangen på 

posisjoner og offentlige ressurser. Slik jeg ser det må ikke korrupsjon nødvendigvis være en 

moralsk kategori. I likhet med Nilsen (1987) og Cohen (1976) vil jeg hevde at legitimitetssvikt ikke 

nødvendigvis er et symptom på forfall. Undergraving av legitimiteten til et sett med institusjoner 

må heller anses som et tegn på at et nytt institusjonelt system kan være i ferd med å vokse frem. 

Medlemmer av perefolket som ikke har muligheten til å artikulere seg offisielt, organiserer seg 

uformelt på grunnlag av for eksempel etniske eller religiøse relasjoner. Legitimitetsdefinisjonen, 

som i for stor grad er opptatt av institusjonene i seg selv og behandler dem som om de skulle være 

evigvarende, overser det dynamiske forholdet som eksisterer mellom institusjonene. 

 

I en vestlig forståelse av magi og korrupsjon, blir disse adskilt og forstått som to separate 

fenomener som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. Men på samme måte som vi, 

med Lakoff og Johnsen (2003), kan si at mennesker i Vesten forstår at ”argumenter er krig”, hvor vi 

angriper og forsvarer, taper og vinner, er metaforen ”å spise” i Kamerun et uttrykk for evnen til å 

kjempe seg fram, enten ved å være initiaivrik, kreativ, flink og utspekulert, eller ved å være for 

tilbakeholdende, forsiktig, redd eller lett manipulerbar. Snarere enn å fremkalle en bestemt handling 

av motstand, uttrykker ”å spise” ferdigheter som på den ene side involverer mistillit og motstand 

mot eliter, og som på den andre side rommer evner til å opprettholde tilstrekkelige forbindelser med 

disse eliter for å sikre at deres makt og inflytelse faller i ens egen favør. ”Å spise” uttrykker 

nærmest en kunstnerisk evne til å skape og manipulere kulturelle betydninger og situasjoner. 

Begrepet innebærer at makt har mer å gjøre med evnen til å ”få til” eller ”klare seg”, enn med de 

sosiale statuser.  
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Avslutningsvis vil jeg med en liten empirisk anekdote beskrive et møte som illustrerer den kreative 

og kunstneriske evnen som med basis i egen kultur, produserer og håndterer kunnskap til 

avansement for perenes sosiale mobilitet. Samtidig vitner dette møtet om den praktiske relevans 

som ligger i flere av denne oppgavens undertematikker, så som Bayarts ”politics of the belly” og 

det fenomen Mauss beskriver som ”gaven”. 

 

Som allerede nevnt er ACEEP en organisasjon bestående av elever og utdannede perer fra sletten og 

de større byene i Adamaoua-provinsen. Hvert år holdes det en hovedkonferanse som på roterende 

vis arrangeres i en av de tre kantonene på peresletten. I 2011 var det Almes tur til å holde denne 

konferansen og jeg var invitert. Konferansen strakte seg over en uke, der unge og eldre perer fra 

hele landet, samt en delegasjon fra Nigeria, samlet seg for å diskutere politikk og sosial situasjon, 

samt for å feire perenes kultur. Noen av hovedtemaene var desentraliseringspolitikk, mbororofolket 

og pereslettens fremtid.  

 

På konferansens siste dag ble det arrangert et avsluttende ball. Skolen i Alme ble brukt som lokale 

og mange prominente gjester var invitert; lamidoen i Alme, skoledirektøren, ordføreren, øverste 

kommandant for militærpolitiet og mange av de respekterte eldre, samt den hvite antropologen. De 

”viktige” gjestene og lederne for ACEEP ble plassert i ett klasserom, og resten av festdeltagerne ble 

plassert i et annet. De ”prominente gjestene” fikk sitte på stoler langs den ene kortsiden, vendt ut 

mot resten av forsamlingen. Kvelden startet med taler og påfølgende mat. Da underholdningen 

skulle starte, ble det annonsert en stor overraskelse. Etter hvert ble en kake avduket av to kvinnelige 

ACEEP leder som forsatte med å fortelle ballets gjester om kakens ”historie”. Ingen skjønte helt 

hvor dette bar, men etter en god stund begynte ”kake-fortellerne” å spørre de prominente gjestene 

hva de trodde denne kaken var verdt? En etter en måtte de tippe på kakens verdi, men ingen klarte 

tilsynelatende og tippe riktig, og på ny fikk vi fortalt ”historien” til kaken. Etter hvert ser jeg at 

ordføreren forstår tegningen. Med et smil rundt munnen byr han 10 000 f.cfa for et kakestykke. 

Dette til stor jubel blant festdeltagerne. Deretter fulgte de andre gjestene med bud på 5 000 f.cfa, 7 

000 f.cfa, osv. Denne ”overraskelsen” gav med andre ord en mulighet for de prominente gjestene å 

donere pengegaver til ACCEP. Samtidig fikk de en mulighet til å vise sin raushet og gavmildhet 

ovenfor et publikum. Da det ble min tur til å by på et kakestykke, fortalte jeg om hvordan den hvite 

nasaraen alltid blir lurt, og at jeg derfor burde gi det dobbelte av det ordføreren hadde gitt. Dette ble 

møtt med vill jubel og hele forsamlingen brast i latter. 
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Fig:	  29.	  Kaken	  som	  ble	  servert	  på	  ACEEPs	  
avslutningsball	  i	  Alme	  
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