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Abanye bathi, omunye uNkulunkulu wavela pansi;  
omunye we'hla nenkungu pezulu. 

Abamu kqondanga lowo ow'ehla nenkungu. 
Bathi, umhlope ukupela kwakhe 

�

 
Some say, one Unkulunkulu came from beneath;  

and another descended from above in a fog.  
They did not understand him who came down in a fog.  

They say he was altogether white. 1 
 
 
 
 
uNkulunkulu var zuluenes, eller menneskenes, første forfader – før misjonærene tok i bruk 
ordet for Gud. Hvilke uNkulunkulu det her vises til er ikke godt å si.  
 
 
 
 

                                                 
1 Ortografien er gjort om til moderne zulu. Callaway har skrevet: ”Abanye ba ti omunye UNkulunkuluwa vela 
pansi; omunye w’ehla nenkungu pezulu. A ba m kqondanga lowo ow’ ehla nenkungu. Ba ti, unhlope ukupela 
kwake.” 
Ordene tilhører Ushungguniwane Zimase og er sitert i Callaway 1870: 39 
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1     Zuluene og europeerne før 1879 – tema og problemstilling 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Temaet for denne framstillingen er møtet mellom zuluene og europeerne, i hovedsak de 
norske misjonærene. Fokuset er lagt på møtet mellom zuluenes og europeernes ulike 
religioner og verdensoppfatninger – mellom forfedretro og kristendom. 
Hovedproblemstillingen er hvordan zuluene forholdt seg til europeerne, og særlig 
misjonærenes forsøk på å endre zuluenes religion og kultur.2 

Videre dreier dette seg om zuluenes generelle syn på europeerne, og framstillingen 
kan leses som et innlegg i en debatt om hvordan et slikt møte med europeere kan ha artet 
seg. I mindre grad handler framstillingen også om europeernes møte med et fremmed 
samfunn. Som jeg skal komme tilbake til i konklusjonen kan både misjonærenes tekster og 
den tidligere historiske litteraturen fortelle noe om en vestlig universalisme i møte med 
andre kulturer og religioner. 

Zululand ligger nordøst i Sør-Afrika og var et selvstendig kongerike fra omkring 
1820 til 1879, da den britiske imperiemakten invaderte landet. En liten gruppe britiske 
handelsmenn var i 1824 de første europeere som slo seg ned i dette området. Deretter var 
det mellom 1836 og 1845 tre kortvarige misjonsframstøt av to britiske og en amerikansk 
misjonær. Ingen av disse ble imidlertid i Zululand mer en noen måneder.3 

I 1845 kom Det Norske Missionsselskabs første utsending til Zululand, Hans 
Paludan Smith Schreuder. Imidlertid fikk han ikke tillatelse av zuluene til å slå seg ned i 
landet før i 1850. Fra 1850 var de norske misjonærenes tilstedeværelse konstant og gradvis 
voksende. I 1879 var det totalt 10 norske misjonsstasjoner,4 og det arbeidet 13 norske 
misjonsprester i Zululand.5 De norske misjonærene var de første fastboende europeere i 
Zululand og var også i senere perioder de eneste europeerne i landet. Denne framstillingen 
er i hovedsak basert på kilder fra de norske misjonærene, og den vil dermed først og fremst 
dreie seg om perioden fra 1845 til 1879. 

                                                 
2 Kultur kan i denne sammenhengen forstås som et sett med delte ideer om moral, religion, lover, tradisjoner 
og alle andre tillærte holdninger blant en gruppe mennesker. Jeg skal komme tilbake til dette nedenfor. 
3 Gardiner 1836; Owen i Cory (Red.) 1926; Laband 1997: 76; Lewis Grout 1862: 201-211; Schreuder i 
Myklebust 1986: 187; Du Plessis 1911: 219-232 
4 De to første misjonsstasjonene ble bygget i 1851 og 1852. Mellom 1860 til 1865 ble fire stasjoner anlagt, og 
mellom 1869-1871 ble ytterligere tre stasjoner etablert i Zululand. En av stasjonene ble etablert av Schreuder 
i Natalkolonien sør for Zululand i 1845 da han ble nektet å bygge i Zululand. Ytterligere en stasjon ble 
etablert i Natalkolonien av Schreuder i 1874, etter et brudd med Det Norske Missionsselskabs. (Myklebust 
1949) 
5 I tillegg til Schreuder kom det ytterligere tre misjonærer på femtitallet og ni på sekstitallet. Med 
misjonsassistenter hadde det totalt vært 26 misjonsarbeidere, eksklusive koner og barn, for Det Norske 
Missionsselskabs i Zululand før 1879. (Simensen m.fl. i Simensen (red.) 1984: 225) 
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I årene før 1820 ble Zululand samlet til ett kongerike under den legendariske 
kongen Shaka kaSenzangakhona. I 1828 kan Zululand ha hatt et innbyggertall på over 
250.000.6 I 1828 ble Dingane konge etter å ha drept sin halvbror Shaka. I 1840 ble Mpande 
rikets tredje konge etter en borgerkrig med Dingane. Mpande var konge til sin død i 1872, 
da hans sønn Cetshwayo ble zulurikets fjerde og siste selvstendige konge. Cetshwayo var 
øverste leder for landet til britene invaderte Zululand i 1879.7 

Fra 1840 og fram til rikets fall i 1879 var Zululand avgrenset av Pongola-elven i 
nord, Thukela-elven i sør, Drakensbergfjellene i vest og kystlinjen i øst. På 1820- og 30-
tallet var imidlertid riket, og rikets innflytelsessfære langt større. Zulu ble snakket, og 
snakkes fortsatt, langt utenfor Zululands grenser.8 Denne framstillingen dreier seg 
imidlertid i hovedsak om møtet mellom zuluene og europeerne innenfor det som siden 
1840-tallet har vært Zululands grenser. Rett sør for Zululand lå Natalkolonien med Durban 
som hovedstad. I dag er Natal og Zululand slått sammen til ett distrikt i Sør-Afrika, 
KwaZulu-Natal. 
 
Nyekile blir slått og Oftebro er maktesløs – avgrensning i tid 
 
Utgangspunktet for denne fremstillingen er tida før 1879, da Zululand var et selvstendig 
kongerike. Perioden før den britiske invasjonen skiller seg fra tiden etter fordi europeerne 
og misjonærene var helt avhengig av velvilje fra zuluene, både konge, høvdinger og folk, 
for å kunne oppholde seg og arbeide i landet. Dette kommer blant annet tydelig til uttrykk 
gjennom den noe dramatiske historien om Nyekile, en jente som trivdes godt på 
misjonsstasjonen til Ommund Oftebro og hans familie. Som jeg skal komme tilbake til er 
historien et eksempel på hvordan zuluene motarbeidet misjonsvirksomheten. Nyekiles 
familie ønsket ikke at hun skulle bli kristen, så i 1860 kom brødrene for å hente henne. Men 
Nyekile ville helst bli på misjonsstasjonen. 
 

Pigen begyndte at græde og nægtede at gaae med dem indtil man endelig vilde tage hende 
med Magt: hun holdt sig fast i Veranda-Stolperne, og, revet derfra, sank hun ned mellem 
dem som en Saltsæk og lod sig slæbe som man slæber et aadsel. Man fandt hende for tung 
at hale paa, og derfor spændte de paa hende og sloge hende for at faae hende til at staae op 
og gaae, men forgjeves. Hun skreg Jammerskrig, og vore Børn stemte i med af fuld Hals  
 

Oftebro holdt hodet kaldt, og imot sine egne redselslagne barns store protester overbeviste 
han Nyekile om at hun måtte gå med brødrene sine og gjøre som de ville. Han var 
maktesløs. 

 
Hva skulde jeg gjøre? Skulde jeg lade dem have sin Vei, saa vilde Pigen, da hun syntes 
bestemt paa helere at lade sitt Liv end at gaae med dem hjem, sandsynligt blive læmlestet 
om ikke drept, eller skulde jeg kalde mine Gutter og jage Skurkene affsted? Det kunde jeg 
vel have gjort […]; men saa vidste jeg, at jeg vilde næste Morgen faae en større Flok at 

                                                 
6 Omer-Cooper 1972: 24-48 
7 Se for eksempel Laband (1997) for en gjennomgang av Zululands historie. 
8 Laband 1997: 122 (kart) 
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kjævles med og udsætte mig for anklage for at overtræde Landets Love. Ak hvor gjerne jeg 
dog havde friet den stakkels Pige af deres Hænder, og hvor svært at maatte tilstaae det for 
mig selv, at jeg dertil ikke have Lov og Magt!9 

 

Nyekile kom aldri tilbake til misjonsstasjonen. Da misjonær Kielland møtte henne fire år 
senere, hadde hun fortsatt lyst til å vende tilbake til Oftebro og familien, men da mente hun 
at familien ville drepe henne.10 Historien viser, slik andre misjonærer også understreket,11 
at misjonærenes arbeid og tilstedeværelse var helt avhengig av zuluenes velvilje, i 
motsetning til tida etter den britiske invasjonen da misjonærene forholdt seg til britene som 
landets ledere. 
 
Zuluenes avvisning av misjonen – misjonærenes frustrasjon 
 
Som det kommer til uttrykk i historien om Nyekile var ikke alltid zuluenes velvilje særlig 
stor. Sett fra misjonærenes ståsted gikk misjonsprosjektet svært dårlig i tida før 1879. I 
misjonslitteraturen er dette omtalt som ”den første, lange og mørke periode”.12 Ikke før i 
1858 ble den første zulukonvertitten døpt.13 Zuluenes motstand mot misjonærenes arbeid 
ble reflektert i misjonærenes frustrasjon. I 1855, etter omtrent ti års arbeid og fortsatt ingen 
døpte, kan det virke som om Schreuder tvilte på om det var riktig å bruke sitt liv på 
zulumisjonen. Schreuder så helst at Gud tok saken i egne hender: 

 
Ofte synes det mig jo, som om jeg maatte klage hos mig selv, at jeg har fortæret mine Aar 
og min Kraft forgjæves blant et saa forstokket Folk, og ofte synes det mig, som om jeg 
næsten kunde fristes til at ønske, at dog Herren selv fra Himlen vilde tale til og med sin 
Røst overvælde disse Tunghørende14 
 

Misjonærene sendte brev og rapporter tilbake til Det Norske Missionsselskab (heretter kalt 
NMS). Flere av disse brevene og rapportene ble deretter trykket i Norsk Missions-Tidende 
(NMT). Imidlertid var det opplagt en viss selvsensur i forhold til hva misjonærene kunne 
skrive, og en viss sensur i forhold til hva redaksjonen ville trykke. NMT oppfordret leserne 
til å støtte misjonsarbeidet, men hvis det kun kom ”dårlige nyheter” fra misjonsmarken 
ville kanskje giverlysten bli mindre. Til tross for dette kommer misjonærenes frustrasjon 
godt fram flere steder.15 

En usensurert versjon finnes i slutten av en brevkladd, skrevet av misjonær Titlestad 
til en ikke-navngitt person i Norge. Kladden er skrevet i 1871 og situasjonen var også da så 
mørk at Titlestad tvilte på hele prosjektet. 

 
Jeg troer vor Zulumission fremdeles vil komme til at bære liden Frugt. Guds Ord modtages 
med [en] Forakt og Ligegyldighed, man nok kan kalde mageløs og det er min 

                                                 
9 NMT Oftebro 1861: 3-4 
10 NMT Kielland 1864: 134 
11 NMT Larsen 1866: 155; NMT Leisegang 1868: 196 
12 Kjelvei 1932: 50 
13 Myklebust 1949: 38-40 
14 NMT Schreuder 1856: 47 
15 For andre gode eksempler og glimrende sitater se: 1863: 123; 1863: 292; 1873: 285 
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Overbevisning at selv paa Mange af dem, som dobes [sic], har det gjort lidet Indtryk. Jeg 
har havt og har meget tilovers for Deres Forslag om at anvende noget Missionsmidler og 
Kræfter blant Finnerne [samene]. Jeg troer de vilde bedre anvendes der, end blant det 
dovne, ligegyldige og for alle gode Indtryk saa uimodtagelige Zulufolk. Hilsener.16 
 

Misjonær Herman Engbloms barnebarn fortalte den noe tragiske historien om hans farfar 
som var misjonær i Zululand på begynnelsen av 1900-tallet. Da Engblom lå på dødsleie satt 
hans sønn, som også var misjonsprest, ved hans side. Engbloms aller siste ord til sønnen 
var et siste råd, lært av erfaringen etter mange år i Zululand. ”There is nothing to be learned 
from the Zulus, and they don’t learn easily either. Go to South America!”17 

I alt døpte de norske misjonærene rundt 300 mennesker før 1879. Men antallet 
omvendte zuluer er lavere, for tallet inkluderer innleid arbeidskraft fra Natalkolonien som 
senere lot seg døpe og barn av allerede døpte.18 Blant de få som ønsket å konvertere var 
også flere allerede utstøtte fra zulusamfunnet.19 Utpekte hekser blant zuluene ble 
dåpskandidater hos misjonærene.20 Også andre lands misjonærer, i Natalkolonien og som 
senere kom til Zululand, hadde få konvertitter i perioden før 1879.21 

Zuluenes negative holdning til misjonærene, og motstanden mot religiøs endring, 
førte til at misjonærene støttet og deltok i forberedelsene til den britiske invasjonen i 1879, 
i håp om at dette skulle bedre arbeidsbetingelsene.22 Og det var først etter britenes 
overtakelse at den norske zulumenigheten begynte å vokse.23 

I kontrast til misjonærenes resultater i Zululand døpte NMS-misjonærene på 
Madagaskar over 40.000 mennesker i løpet av de første 30 årene, fra 1867 til 1897.24 I 
forhold til andre steder der misjonærene hadde suksess, som på Madagaskar og i 
Basutoland,25 kan zuluenes motstand mot misjonen oppfattes som spesiell. Det er imidlertid 
ingen enkel oppgave å si hva, hvis noe, som særpreget Zululand i forhold til andre 
afrikanske samfunn. Det er heller ikke denne oppgavens hovedanliggende. Skal man 
likevel mene noe om dette, så er én mulighet, som jeg skal komme tilbake til, at zulufolket 
var i stand til å legge mer press på de kongelige enn for eksempel folket i Basutoland. 

Selv om visse andre afrikanske samfunn synes å ha vært mer positivt innstilt til 
misjonærer enn Zululand, er det klart at de fleste afrikanere sør for Sahara som i løpet av 
1800-tallet var i kontakt med misjonærer, avviste misjonsforsøkene.26 Således kan zuluenes 

                                                 
16 Kladd av brev til ikke navngitt person i Norge. Titlestad kladdebok: 5. oktober 1871. (Det skal ha vært en 
debatt om det ville være bedre å sette inn misjonsinnsatsen blant samene i Dagbladet juni 1857. [NMT 1858: 
1]) 
17 Herman Engbloms barnebarn, Peter Engblom, fortalte dette på George hotel i Eshowe. Januar 2008. 
Herman Engblom arbeidet for Det Norske Misjonsforbund. 
18 Myklebust 1949: 172 
19 NMT Larsen 1866: 157 
20 NMT Kielland 1866: 179-181 
21 Etherington 1978: 103-104; Strong 1910: 137; Myklebust 1949: 40; Hovland 2008: 96 
22 Hernæs i Simensen (red.) 1984: 96-128 
23 Myklebust 1949: 172 
24 Birkeli, Birkeli og Nakkestad 1949: 318 
25 Simensen 1988: 171-172 
26 Chidester 2001: 415, 416 
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avvisning av kristendommen kanskje også belyse aspekter av andre afrikanske folks 
forhold til misjonærer på 1800-tallet. 
 
Hva som skal komme – inndeling  
 
Denne framstillingen er tematisk inndelt. I kapittel to og tre skal jeg drøfte årsakene til 
zuluenes avvisning av misjonen. Felles for de to neste kapitlene er at jeg argumenter for at 
zuluenes negative holdning til misjonen var forbundet med zuluenes religion – en 
tradisjonalistisk forfedretro. Denne religionen innebar at forfedrene kunne straffe 
etterkommerne om de brøt tradisjonene. Blant annet derfor fryktet zuluene endring. 

Kapittel to tar utgangspunkt i lederne i zulusamfunnet, høvdinger og konge, og 
deres avvisning av Schreuders misjonsframstøt i 1845. Jeg argumenterer for at kongen og 
høvdingene som øverste religiøse ledere kan ha hatt et religiøst ansvar for å bevare 
tradisjonene – og dermed avvise den nye religionen. Høvdingene og kongen kan ha vist seg 
ansvarlige på denne måten ved å nekte Schreuder å slå seg ned i landet i 1845. På slutten av 
1870-tallet ble konverterte drapstruet og henrettet, sannsynligvis av samme grunn. 

Kapittel to henger sammen med, og er en slags innledning til, kapittel tre. I kapittel 
tre viser jeg hvordan hele zulufolket synes å stå bak avvisningen av misjonen. Zulufolket 
kan dessuten ha presset de kongelige til å føre en strengere og mer tradisjonalistisk politikk 
overfor misjonærene og kristendommen, enn det de selv ønsket. Dette hadde å gjøre med at 
zulusamfunnet var et kollektiv hvor folk, høvdinger, konge og forfedre var gjensidig 
avhengig av hverandre for å eksistere. Hvis noen brøt med forfedrenes tradisjoner kunne 
det gå utover alle. Derfor kan dette gjensidige avhengighetsforholdet mellom konge, folk 
og forfedre ha virket tradisjonalistisk forsterkende, fordi gruppene av ”folk” og ”ledere” på 
et vis holdt hverandre i sjakk. 

Etter å ha argumentert for at religionen og kulturen innebar et krav om at man holdt 
seg til forfedrenes tradisjoner, skal jeg i kapittel fire si noe om et problem, eller et 
paradoks, knyttet til dette. For noen tiår før misjonærenes ankomst hadde Zululand blitt 
samlet til et større rike, og samfunnet må da ha vært gjennom en del større eller mindre 
endringer. Problemstillingen faller i utgangspunktet utenfor denne framstillingens tema og 
tidsavgrensning, men kan ha betydning også for forståelsen av den senere perioden. 

Kapittel fem handler om zuluenes syn på europeerne. Selv om flesteparten av 
zuluene kan ha unngått kontakt med misjonærene, ser det ut til at misjonærene og 
europeerne ble forbundet med sterke spirituelle krefter. Kanskje kan zuluene ha oppfattet 
europeerne som sine egne forfedre. At zuluene knyttet europeerne til spirituelle krefter kan 
oppfattes som en grunnleggende årsak til at zuluene tillot europeerne og misjonærene å 
oppholde seg i landet før 1879, og det kan forklare noe av den interessen og fascinasjonen 
europeerne også ble møtte med. 

Argumentet i kapittel fem legger grunnlaget for kapittel seks, som viser hvordan 
flere av zuluene ser ut til å ha tatt hensyn til, og kanskje trodd på, misjonærenes budskap. 
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Kanskje nettopp derfor holdt de seg unna, for å unngå å utsettes for farene ved å bryte med 
forfedrenes tradisjoner, eller for ikke å bli minnet om helvete og Guds straff. Kapittelet 
viser hvordan forfedretroen og kristendommen kan ha blitt oppfattet som to uforenlige 
spirituelle sfærer. Hvis det var noe sant i både forfedretroen og misjonærenes budskap, var 
man utsatt for spirituelle farer både fra forfedre, hekseri, Gud og helvete. 

Samtidig som både zuluene og misjonærene i hovedsak oppfattet kristendommen og 
den tradisjonelle religionen som uforenlige, viser kapittel seks at det likevel var en 
begynnende sammenblanding av religionene i perioden før 1879. Dette kommer særlig til 
uttrykk gjennom kong Cetshwayos samkvem med Oftebro i tida rundt 1860. Dette er 
temaet for kapittel syv. På flere måter oppsummerer kapittel syv emnene i de tidligere 
kapitlene. I tida rundt 1860 viste Cetshwayo tydelig interesse for kristendommen og 
misjonærene. Men folket protesterte, særlig da Cetshwayo og folket rundt ham ble rammet 
av en sykdomsepidemi. Under sykdommen ser imidlertid Cetshwayo ut til å ha søkt 
trygghet både hos misjonærene og i den tradisjonelle religionen. 
 
Tidligere litteratur – teori 
 
Bortsett fra verk av misjonshistorikeres er det tidligere skrevet kun én bok av historikere 
om de norske misjonærene i Zululand i perioden før 1879. Dette er Norsk misjon og 

afrikanske samfunn. Sør-Afrika ca. 1850-1900 fra 1984, med Jarle Simensen som redaktør 
og Simensen og Per Hernæs som hovedbidragsytere.27 Boka bygger på fire 
hovedfagsoppgaver i historie skrevet på 1970-tallet, en av dem av Hernæs.28 Simensen 
veiledet hovedfagsoppgavene og skrev senere en artikkel om temaet som er en god 
oppsummering av arbeidet.29 

Dette arbeidet har til dels vært et utgangspunkt for denne framstillingen, selv om, 
eller kanskje nettopp fordi, de tidligere verkene har hatt et litt annet fokus enn denne 
framstillingen. Fokuset til Simensen, og særlig Hernæs, har vært det verdslige, det 
materialistiske og maktpolitiske, mens fokuset i denne framstillingen i større grad er lagt på 
det religiøse. Med større fokus på, eller forståelse av, zuluenes religion og kultur, vil det 
kanskje være grunnlag for å revurdere noen av Simensens og Hernæs’ konklusjoner.30 Også 
påstander i nyere monografier om 1800-tallets Zululand, bør kanskje revurderes.31 

Simensen og Hernæs forklarer det lave antall døpte før 1879 med at lederne i 
samfunnet, høvdinger og konge, ikke tillot folket å konvertere fordi de fryktet å miste noe 
av sin personlige makt og autoritet til misjonærene. Fokuset er altså i vesentlig grad lagt på 
zululederne. Zululand blir beskrevet som ”et militærdiktatur, med terror som et middel”, og 

                                                 
27 Boka har også blitt utgitt på engelsk. Simensen (Red.) 1986(A) 
28 Sønstabø 1973; Børhaug 1976; Hernæs 1978; Gynnild 1981 
29 Simensen 1986(B) 
30 Dannevig 2008 
31 Noen eksempler, som jeg skal komme tilbake til senere: Laband 1997: 6, 123-133, 157; Wylie 2006: 413-
414 
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det var høvdingenes og kongens ”økt[e] maktsentralisering og jernhard[e] disiplin” som 
hindret misjonsarbeidet.32 Som nevnt er det kanskje grunnlag for å snu noe av dette på 
hodet. Folket kan ha presset de kongelige til å avvise kristendommen av religiøse grunner. 

Selv om det har gått noe tid siden Simensen og Hernæs arbeidet med dette emnet, 
kan det være verdt å kommentere noen av bokas konklusjoner. Som nevnt er verket det 
eneste i sitt slag, og har tidligere fått nærmest utelukkende positive omtaler.33 Ikke minst er 
det ingen senere master- eller doktoravhandlinger, verken av historikere eller 
misjonshistorikere, som har utfordret disse konklusjonene.34 Zuluenes syn på, eller 
oppfatning av, misjonærene har ikke blitt behandlet grundig. Heller ikke av 
misjonshistorikere som tradisjonelt har fokusert på misjonærene og deres arbeid.35 
 
Kulturrelativisme og universalisme 
 
I det påfølgende kan kultur forstås som et sett med delte ideer om moral, religion, lover, 
tradisjoner og alle andre tillærte holdninger blant en gruppe mennesker. På den måten er 
kultur et mønster for handling, og et mønster av handling.36 

Samlet sett kan denne framstillingen oppfattes som et forsvar for en 
kulturrelativistisk tilnærming, i motsetning til en universalistisk tilnærming. Med det mener 
jeg at samfunn og kulturer er kvalitativt forskjellige, og at de best kan forstås i lys av dette. 
Ingen holdninger eller motiver kan tas forgitt, men må sees i sammenheng med kulturen 
forøvrig. Fredrik Barth mener det kulturelle mangfoldet nettopp er ”det grunnleggende 
særtrekket ved mennesket som art”, og ”å lære om dette mangfoldet er antropologens 
prosjekt”.37 Dette bør også være historikerens prosjekt, spesielt for de som skriver om 
utenomeuropeisk historie. 

I motsetning til dette har Hernæs uttrykt at han i størst grad følger et 
”’universalistisk’ prinsipp”, heller enn et kulturrelativistisk, for å forstå menneskelig atferd, 
uten at han utdyper hva han legger i et slikt prinsipp.38 Som jeg skal komme tilbake til i 
konklusjonen, kan et slikt universalistisk prinsipp være, og kan ha vært, et handikap i 
forståelsen av andre kulturer. 

Kanskje i noe likhet med Hernæs har også antropologen Obeyesekere tatt 
utgangspunkt i at det finnes en universell ”practical rationality”, som han mener utelukker 
at noen kan ha oppfattet andre levende mennesker som guddommelige. Hvordan zuluene 
oppfattet de første europeerne svekker, som jeg skal vise, teorien om en slik universell 
rasjonalitet. 
                                                 
32 Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984:138; Hernæs i Ibid: 128, 68; Simensen 1986(B): 84-86, 90-91. 
33 Etherington 1988; Porter 1988; Balsvik 1987; Bloch-Hoell 1986; Engelsviken 1987; Hodne 1987; Lægdene 
1985; Munthe 1987; Refvem 1987; Sæverås 1987  
34 Jørgensen 1990 (se også Simensen 1988: 173); Mellemsether 2001: 39-40; Nzama 2005: 65 
35 Myklebust 1949; Myklebust 1986; Jørgensen 1990; Hovland 2008 
36 Definisjonen er inspirert av flere sosialantropologiske definisjoner. Se f.eks. Keesing and Strathern 1998: 
særlig 14-19 
37 Barth 2005: 7 
38 Hernæs 1994: 484-485. 
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Hernæs’ og Simensens fokus på materialisme og maktpolitikk kan minne om en 
marxistisk historiefilosofi. Når det gjelder fokuset på religion og kultur i 
årsakssammenhengene kan Max Weber oppfattes som en motpol til Marx. I så fall er denne 
framstillingen mer inspirert av Weber.39 Her er jeg også inspirert av Finn Fuglestad.40 I 
boka The Ambiguities of History. The Problem of Ethnocentrism in Historical Writing 
understreker han blant annet nødvendigheten av å fokusere på religion i 
årsaksforklaringene for å forstå tidligere tiders kulturer. Boka er et forsvar for en 
kulturrelativistisk historietilnærming og viser hvordan mye av historieskrivningen om den 
ikke-vestlige verden kan karakteriseres som etnosentrisk fordi ikke-vestlige kulturer har 
blitt framstilt som likere dagens vestlige samfunn enn de kanskje har vært.41 Altså en slags 
omvendt orientalisme. 

I forsøket på å forstå en verden bestående av ulike spirituelle aktører er jeg også 
inspirert av Adam Ashforth og hans teori om ”spirituell utrygghet” (spiritual insecurity), 
basert på hans verk om heksekunst i Soweto ved overgangen til 2000-tallet.42 Også 
Festingers sosialpsykologiske teori om kognitiv dissonans har vært behjelpelig for å forstå 
mennesker med to uforenlige trosoppfatninger.43 Jeg skal komme tilbake til spirituell 
utrygghet og kognitiv dissonans i kapittel seks. 
 
Kildene – metode 
 
Denne framstillingen er i hovedsak basert på kilder skrevet av misjonærene og trykket i 
NMT. Misjonærene sendte kvartal- eller halvårsberetninger til hovedbestyrelsen i 
Stavanger. I tillegg hendte det at de sendte utdrag fra dagbøker og tilleggsberetninger som 
også ble trykket i NMT. 

Jeg har vært inne på at det kan ha vært en viss sensur i forhold til hva som ble 
trykket i NMT. I de fleste tilfeller, spesielt den første tida, virker misjonærenes beretninger 
å være gjengitt i sin helhet. Børhaug skriver at en sammenlikning av stikkprøver fra det 
håndskrevne materialet og de trykte kildene i perioden 1873-1890, viser at det er lite 
bortredigering. De fleste av brevene i denne perioden ble trykket i sin helhet.44 Det virker 
som om dette i enda større grad gjelder for perioden før 1873, hvor det er trykket få 
sammendrag av brevene. Årsaken kan være at det i den tidlige perioden var færre 
misjonærer i landet og dermed færre brev å ta av. Fordi en kan regne med at det vil være 
små forandringer mellom det håndskrevne og det trykte materialet, har jeg ikke brukt tid på 
å lese originalbrevene. Dette har også å gjøre med at tidspennet for denne framstillingen er 
relativt langt, lengre enn de fleste tidligere arbeider om temaet. 

                                                 
39 Webers kanskje mest kjente verk, Den protestantiske etikk og kapitalsimens ånd, er et eksempel på et 
arbeid som fokuser på religion og kultur i årsaksforklaringene. 
40 F.eks. Fuglestad 1999: 14 
41 Fuglestad 2005 
42 Ashforth 2005 
43 Hogg and Vaugan 2005: 223-235; Lippa: 269-282 
44 Børhaug 1976: 4 
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Fokuset i denne framstillingen er lagt på hvordan zuluene forholdt seg til 
europeerne. Det største og mest opplagte metodiske problemet i denne sammenheng, er at 
kildene nærmest utelukkende er skrevet av europeere. Zuluene kjente ikke noen form for 
skrivekunst før europeerne gjorde denne kjent på 1800-tallet. Misjonskildene brukes 
således i hovedsak som beretninger om zuluene. Dette er problematisk fordi zuluenes 
stemmer ikke kommer like tydelig til uttrykk gjennom misjonærenes inntrykk og 
gjengivelser. 

Misjonskildene er særlig interessante når misjonærene gjengir samtaler med 
zuluene. Imidlertid kan det tidvis være vanskelig å skille mellom når misjonærene forsøker 
å gjengi en samtale ordrett og når de kun formidler et inntrykk de har fått av zuluene. Ofte 
gjengir imidlertid misjonærene ord, uttrykk eller hele setninger på zulu i sitatene, og når 
dette er tilfellet mener jeg det kan bety at misjonærene husker, og gjengir, samtalene, som 
jo foregikk på zulu, med større nøyaktighet. Kanskje særlig Schreuder synes å ha hatt en 
tendens til å skrive så litterært og komplisert at det kan være vanskelig å oppfatte 
gjengivelsene som ordrette. Oftebro har en noe enklere og mer nøktern stil, og han gjengir 
også oftere ord og uttrykk på zulu.  

I Killie Campbell arkivet i Durban finnes en kladdebok som tilhørte misjonær 
Titlestad. Boka ser for det meste ut til å inneholde kladd til brev sendt til 
misjonshovedkvarteret i Stavanger, og som dermed altså finnes der, eventuelt i trykket 
form i NMT. Men boka inneholder også interessante brevkladder til private personer i 
Norge.45 I det samme arkivet finnes utdrag fra dagboka til Markus Dahle, oversatt til 
engelsk.46 

Fordi kildene nærmest utelukkende er skrevet av europeere, er boka til den britiske 
misjonæren Callaway spesielt interessant. Boka består av historier fortalt av zuluer, som 
Callaway, ifølge ham selv, deretter skrev ordrett ned på zulu. Teksten er så trykket både på 
zulu og engelsk. Noen av disse historiene er av interesse for forståelsen av zuluenes syn på, 
og forhold til, europeerne.47 På begynnelsen av 1900-tallet samlet James Stuart inn, og 
skrev ned, en mengde muntlige overleveringer som senere ble redigert og publisert i fire 
bind.48 Jeg har brukt registeret i disse bøkene og slått opp flere sentrale ord og temaer. Det 
ser imidlertid ut til å være sparsommelig med betraktninger om europeerne og misjonærene 
fra tida før 1879. 

Før de norske misjonærene slo seg ned i Zululand hadde det vært tre kortvarige 
misjonsframstøt av de to britiske misjonærene Owen og Gardiner og den amerikanske 
misjonæren Grout, i henholdvis 1836, 1838 og 1841. Både Gardiner og Owen skrev 
dagbøker fra tiden i Zululand. Gardiners bok ble publisert allerede i 1836, Owens ble 

                                                 
45 Titlestads kladdebok: 1865 – 1891. Se litteraturliste 
46 Ifølge arkivarene har ikke etterkommerne etter Markus Dahle villet overlevere den originale dagboken, 
men noen i familien har skrevet av deler av den og gjort utdraget tilgjengelig på Killie Campbell arkivet i 
Durban. 
47 Callaway 1870 
48 Webb and Wright (Red.) 1976 
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publisert lenge etter hans død, i 1926. Begge dagbøkene inneholder interessante beretninger 
og betraktninger om møtet med zuluene.49  

I 1824 hadde en gruppe britiske eventyrere og handelsmenn slått seg ned rett sør for 
Thukela-elven, som fra 1840 var grensen mellom Zululand og Natalkolonien. Tre av disse 
handelsmennene, Isaacs, Fynn og Macclean, skrev siden om tiden blant zuluene.50 Dette er 
viktige beretninger fordi de handler om et av det første møtene mellom zuluene og 
europeerne. Kildene er imidlertid problematiske. Wylie mener Isaacs’ bok er skrevet av en 
ghostwriter.51 Fynns ”dagbok” har senere blitt redigert, endret og diktet videre på, og 
arbeidet har av flere blitt kalt ”one of the major disasters of South-African historical 
literature”.52 Macclean skrev ikke noe om denne tiden før 25 år senere og dessuten var han 
som det eneste barnet i gruppa kun ti år gammel i 1825.53 Til sammen, og sammen med 
andre kilder, kan likevel disse beretningene utgjøre et visst grunnlag for å si noe om 
zuluenes første møter med europeerne.54 

En forutsetning for, og en metode i, dette arbeidet, har også vært kunnskap om, og 
et ønske om å få en forståelse av, zuluenes kultur og religion. Uten slik kunnskap mener jeg 
det ville vært vanskelig å mene noe om zuluenes perspektiv på møtet med europeerne på 
1800-tallet. I dette arbeidet har jeg brukt antropologisk og etnografisk materiale, både av 
eldre og nyere dato.55 Jeg har også benyttet meg hyppig av zuluordbøker, særlig fire 

                                                 
49 Gardiner 1836; Owen i Cory (Red.) 1926 
50 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950; Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970 (eller Isaacs 1836); 
Macclean i Gray (Red.) 1992 
51 Wylie mener dette fordi Isaacs selv skal ha vært ”semi-litterate”. Hvis dette er tilfelle er det i alle fall 
sikkert at det må ha vært et langt og omfattende samarbeid, for Isaacs bok inneholder detaljerte beskrivelser 
av folket og landet som uten tvil har rot i virkeligheten. Det er imidlertid tydelig at Isaacs, eller hans 
ghostwriter, har hatt en agenda om å framstille Shaka som en brutal tyrann. Dette kommer fram i et brev fra 
Isaacs til Fynn i 1832 der Isaacs anbefaler sin venn å framstille Shaka ”as bloodthirsty as you can’”, av 
hensyn til salget av den planlagte boka  til Fynn (som altså aldri ble utgitt). (Hvem som skal ha skrevet dette 
brevet hvis Isaacs selv var semi-litterate, sier ikke Wylie noe om.) Wylie omtaler dette som en pakt mellom 
Fynn og Isaacs. (Wylie 2006: 7, 367, 412-413) Imidlertid er det ikke funnet noe brev fra Fynn som bekrefter 
avtalen. Fynns tekst har heller ikke en like ekstrem språkdrakt som Isaacs’. 
52 I mange tilfeller er det altså umulig å skille ut hva som er Fynns stemme og hva som er redaktøren, Stuarts, 
senere omskrivning eller tillegg. Deler av en original notatbok, som blant annet Stuarts verk er basert på, 
finnes det kun deler igjen av. Denne notatboken er ikke trykket, men Wylie har sammenliknet notatboken 
med Stuarts redigering og slår fast, slik andre har gjort før ham, at ”the production of the diary [of Henry 
Francis Fynn] has proved one of the major disasters of South-African historical literature.” (Wylie 2006: 518, 
se også 7, 74, 111-112, 248, 250, 322, 364, 518, 538-539, 551, 558, 574) 
53 (Gray  (Red.) 1992: 7, 110, 119, 133) Maccleans har ikke hatt den samme agendaen om å framstille Shaka 
som blodtørstig slik Isaacs og kanskje Fynn har hatt. Macclean agenda ser heller ut til å ha vært å presentere 
et godt bilde av zuluene. Han åpner med å takke zuluene for å ha tatt godt vare på ham, som han selv sier 
husker han tida som en romantisk drøm. (Macclean i Gray (Red.) 1992: 39) 
54 Generelt går kanskje Wylie noe langt i avskrive mye av det Fynn og Isaacs skriver som usant. Dette gjør 
Wylie blant annet på bakgrunn av at han mener Fynn og Isaacs hadde ”dårlig karakter”. Isaacs senere karriere 
som slavehandler trekkes stadig frem, og det blir også brukt mot dem at de tok flere zulukoner og fikk en 
rekke barn som de etter noen år forlot og aldri så igjen. (Wylie 2006: 344, 370-371) Noe av dette kan 
imidlertid oppfattes som irrelevant (eller som slag under beltestedet), for det er neppe et krav for å bli tatt 
alvorlig at man er monogam og ansvarsfull overfor sine barn. 
55 Bryant 1949; Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987; Berglund 1976; Flikke 2001 
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forskjellige eldre varianter.56 Å kjenne til betydningen av, og opprinnelsen til, zuluord 
gjengitt i kildene, har bidratt til den totale forståelsen av kulturen og møtet med europeerne. 

Det kan også ha hatt betydning for forståelsen av 1800-tallets zulukultur og religion 
at jeg har familie i Durban og derfor har oppholdt meg mye i Sør-Afrika og Zululand de 
siste årene. Jeg har et nært forhold til dagens zulukultur.57 Det bakteppet lar seg ikke like 
enkelt henvises til i fotnoter. Til tross for tidsspennet mener jeg i all sin subjektivitet at 
denne personlige erfaringsbakgrunnen kan ha hatt en viss betydning for forståelsen av 
zuluenes forhold til europeerne på 1800-tallet. 

                                                 
56 Döhne 1857; Colenso 1905; Bryant 1905; Samuelson 1923 
57 I Eshowe i Zululand er det Forøvrig et interessant museum om de norske misjonærene. Kuratoren på dette 
museet skrøt av et arkiv, men nektet meg adgang. Materialet jeg fikk titte på, var kopier av bilder som også 
finnes ved Kille Campbell og i Stavanger. Andre ansatte ved museet var meget mer behjelpelige, og mente 
”arkivet” mer tok form av et rotete ”store room”. Et eller annet sted i dette rommet skal det imidlertid ligge 
noen intervjuer, gjort på 1990-tallet, av svært gamle mennesker fra området om deres, og deres foreldres, 
minner om misjonærene i området. På grunn av dette, og fordi museet visstnok nylig har fått ny kurator, kan 
det være verdt å besøke dette museet igjen. Forøvrig har museet flere gjenstander som skal ha tilhørt 
Schreuder, som klær og skrivepult, og dessuten et stort maleri av Schreuder. 
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2      Zululedernes religiøse ansvar. Motstand mot forandring 
_________________________________________________________________________________________________________ 

”Du kjender os ikke, hva Folk vi ere.”58 
    En av prins Cetshwayos ”største høvdinger” til Oftebro i 1859 
 
I dette kapittelet skal jeg i hovedsak se på ledernes motiv og begrunnelser for å avvise 
misjonærene og deres lære. Jeg skal hevde at da høvdingene og kongen motarbeidet 
misjonærene og avviste kristendommen tok de som religiøse ledere også religiøse hensyn. 
Jeg skal i hovedsak ta utgangspunkt i to hendelser. Jeg skal til å begynne med drøfte 
årsakene til at høvdingene og Mpande avviste Schreuders første misjonsframstøt i 1845. 
Deretter skal jeg se på hva som kan ha ligget bak henrettelsene av fire konvertitter på 
slutten av 1870-tallet. 

I det neste kapittelet skal jeg i større grad drøfte folkets motstand og hvordan 
kulturen som helhet motsto misjonærene og deres lære. Imidlertid overlapper de to 
kapitlene hverandre delvis, de handler begge om hva som ligger bak den generelle 
motstanden mot misjonærenes arbeid. 

Da jeg først leste om de norske misjonærene i Zululand, forestilte jeg meg at 
årsakene til at så få zuluer konvertere kunne deles inn i to hovedkategorier. Den ene var 
religiøst fundert, at zuluene ønsket å bevare forfedrenes samfunn, den andre var 
maktpolitisk eller materialistisk fundert. Simensen, og særlig Hernæs, hadde i sitt arbeid 
fokusert på den siste kategorien. Resonnement er at zulukongen og høvdingene ønsket å 
opprettholde sin maktposisjon i samfunnet og fryktet å miste noe av sin makt til 
misjonærene, som kunne oppfattes som alternative autoritetsfigurer.  

Etter å ha arbeidet med stoffet mener jeg imidlertid at disse to kategoriene av 
materialistiske og religiøse årsaker, i zuluenes tilfelle, ikke egentlig kan skilles fra 
hverandre. For det fantes ikke noe skille mellom politikk og religion, mellom sekulære og 
religiøse sfærer, i zulusamfunnet. Dette er et gjennomgående tema i denne framstillingen. 
Den afrikanske religionsviteren Mbiti uttrykker det slik: 
 

Religion is the strongest element in traditional background, and exerts probably the greatest 
influence upon the thinking and living of the people concerned. […] Because traditional 
religions permeate all the departments of life, there is no formal distinction between the 
sacred and the secular, between the religious and non-religious, between the spiritual and 
the material areas of life.59 

 

Alt hadde i ytterste konsekvens en religiøs årsak, og slik var politikk også underlagt den 
religiøse sfæren. Som Wylie bemerker om zuluene: ”In a world-view that regards the 
                                                 
58 En av ”de største høvdinger” til Oftebro. NMT 1860: 36 
59 Mbiti 1969: 1-2; Se også Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984: 148-149; Jørgensen 1990: 57 
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‘material’ and the ‘spiritual’ as seamlessly interfused, spirituality is politics.” 60 Fordi det 
ikke var noe skille mellom religiøse og spirituelle sfærer, var høvdingene og kongen også 
religiøse ledere. Det var høvdingene og kongen som hadde det religiøse ansvaret for å ofre 
til folkets felles forfedrene, som de tidligere kongene.61 Kongen hadde den viktigste 
religiøse rollen i samfunnet og ble ifølge Bryant oppfattet som forfedrenes representant 
blant de levende.62  
 
Religiøse hensyn – ironi? 
 
Da Schreuder i 1845 ba om tillatelse til å slå seg ned i Zululand, forklarte høvdingene at de 
ikke trodde det var mulig for dem å lære seg europeernes bedre levemåte og at zuluene 
uansett måtte følge forfedrenes skikker. Hernæs har imidlertid forstått dette som ironi.63 
Selv om ordene virker sterke, og kanskje er satt på spissen av Schreuder, skal jeg vise at det 
likevel er grunn til å ta budskapet på alvor. Tar man zuluenes religion og kultur i 
betraktning gir budskapet en viss mening. Ifølge Schreuder forklarte høvdingene 
 

hva kunde det vel nytte, at der opholdt sig Missionærer hos dem: deres Folk forstode sig 
ikke (dvs. vare af Naturen ganske uskikkede dertil) paa at undervises i Missionærens 
Kundskab; de forstode sig alene paa at synde, at slaae i hjel, at gaae paa sine Fødder, at 
bygge Gjerder, ligesom deres Forfædre eller store Mænd i Fortiden havde gjort; de vare jo 
sorte, og hvorledes kunde da de Hvides gode Kundskaber og fuldkomnere Vandel blive 
bragt ind i dem? De gode Kundskaber og den gode Vandel kunde passe sig for de Hvide, 
men for deres Folk var det en Uting 64 

 

Innholdet likner andre uttalelser som Hernæs ikke har tolket som ironi. I 1873 forklarte 
Cetshwayo til Natalkoloniens minister for innfødte anliggender (Secretary of Native 
Affairs), Theophilius Shepstone, at han 

 
saw no good in Missionary teaching, although he admitted that they were good men; the 
doctrines they taught might be applicable to white men; but certainly not to black; a 
Christian Zulu was a Zulu spoiled65  
 

I 1863 sa Cetshwayo følgende til en anglikansk misjonær: 
 
You see, Umfundisi [lærer/misjonær], that to believe (become Christian) is a new custom: 
We follow the customs of our forefathers. I like you missionaries, but I wish my people 

                                                 
60 ”There is in this society no clear boundary between ‘spiritual’ and ‘material’.” Wylie 2006: 418 
61 Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987: 30-31, 44; Shooter 1857: 97, 397 
62 Bryant 1949: 523; Mael 1974: 47-48 
63 ”høvdingene føydde til i en heller ironisk tone at misjonsarbeidet blant zuluene ville være aldeles 
nytteløst”. (Hernæs i Simensen (red.) 1984: 68) 
64 Schreuder i Myklebust 1986: 187; Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 68.  Hernæs’ sitat er en feilsitering. Hos 
Hernæs finnes ikke ordene ”eller store Mænd i Fortiden”, slik at leddsetningen bare blir ”ligesom deres 
Forfædre havde gjort”, istedenfor ”ligesom deres Forfædre eller store Mænd i Fortiden havde gjort. Det er 
forresten kanskje også mulig å stille spørsmålstegn ved oversettelsen av dette sitatet i den engelske utgaven. 
”Uting” har blitt oversatt til ”an absurdity”. Men hvis zuluene framstiller de hvites levevis som ”an absurdity” 
for dem selv, istedenfor det mer nøytrale ”en Uting”, kan det kanskje høres mer ut som ironi? (Hernæs i 
Simensen (Red.) 1986 (A): 105) 
65 Sitert i Hernæs i Simensen (red.) 1984: 104.  
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only to attend Church on Sundays and then return home…I do not wish any of my people 
to become Christians66 
 

Cetshwayo uttrykte i 1873 at det ikke nødvendigvis var noe galt med misjonærene og deres 
lære, bare at denne læren ikke passet for zuluene. På samme måte forklarte høvdingene i 
1845 at misjonærene hadde gode kunnskaper, men at dette ikke kunne bli brakt til dem. 
Høvdingene sier også at de, i motsetning til europeerne, kun forsto seg på å slå i hjel, gå på 
sine føtter og bygge gjerder. Dette kan uten større kunnskap om zulusamfunnet virke noe 
underlig, og kan ha medvirket til tolkningen av høvdingene som ironiske. Men Schreuders 
gjengivelse av høvdingene kan bedre forstås i lys av zuluenes kultur og samfunn. At 
zuluene gikk på sine føtter er ment som eksempel på forskjellene mellom zuluene og 
europeerne som ofte brukte oksevogner eller hester når de reiste. Å bygge gjerder var en 
særdeles viktig oppgave for zuluene for å beskytte kraalen mot ville dyr.67 Å slå i hjel og 
krige var også en helt sentral del av zuluenes samfunn og kultur. Alle menn i zuluriket var 
soldater og ble oppdratt som dette fra barnsben av. Mennenes to viktigste oppgaver i 
samfunnet var ifølge Lewis Grout nettopp å krige og å bygge gjerder.68 

Budskapet ble gjentatt for Schreuder på ulike måter. I sitatet nedenfor virker 
Schreuders gjengivelse av høvdingene særdeles sterk. Kanskje gjengir Schreuder 
høvdingene på en måte som får holdningene deres til å høres latterlige ut. Men høvdingene 
behøver ikke ha vært ironiske når de igjen hevdet at de hvites levesett var bedre enn deres 
eget, men på tross av dette avviste misjonærene. En annen høvding reiste seg og sa: 

 
Missionærene kunde være gode nok; men deres Folk var nu engang slige Skurker eller 
Slyngler, at det ikke var at tænke paa at faae nogen Skikk paa dem; de vilde ved den første 
Anledning falde fra; at synde – og det ret dygtigt, at være Syndere – ja ret store Syndere, 
det var netop Tingen, som passede sig for dem; at vandre skikkeligen og gudfrygtigt var 
noget, som de verken kjendte til, ei heller vilde kunne lære; det kunde nok være, at Guds 
Ord havde baaret og vilde bære gode Frugter blant Basuto Folket og andre sorte, men det 
var fordi disse vare gode Mennesker; dette Folk (Amazulu) derimod forstode sig ene og 
alene paa at være Skurker og det tilgavns: at slaa i hjel etc. etc., det var og havde været 
deres Skikk; de græde for Kongen og Kongsæde etc.69 
 

I 1847 forsøkte Schreuder pånytt å få innpass til Zululandet, men høvdingene argumenterte 
da ifølge Schreuder på samme ”selvsamme Maade”, uten at han siterer ytterligere.70 Når 
budskapet gjentas understreker det betydningen av det, samtidig som det reduserer 
sannsynligheten for at høvdingene skal ha uttrykt seg ironiske. Mimikk og kroppsspråk kan 
gjøre det lettere å forstå ironi, Schreuder må derfor ha vært i en bedre posisjon for å forstå 
høvdingene riktig enn andre i ettertid. Og Schreuder tok i budskapet på alvor. Han svarte 
nemlig zuluhøvdingenes innvendinger om at de ikke kunne lære seg misjonærene bedre 
livsførsel, med å forelese om misjonærenes universalistiske Guds- og menneskesyn: 
                                                 
66 Sitert i Etherington 1978: 81 
67 Macclean i Gray (Red.) 1992: 85 
68 Dette er en annen Grout enn misjonæren som var i Zululand 1841-1842. (Grout 1862: 110) 
69 Høvdingene til Schreuder i Myklebust 1986: 188-189 
70 NMT Schreuder 1848: 170; Sommerfelt 1865: 135 
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[A]lle Mennesker, baade Sorte og Hvide, ere modtagelige for de gode Ord fra Himmelen 
[…], og at disse Ord havde en himmelsk Kraft til at kunne gjøre den Sorte ligesaa god som 
nogen Hvid.[… D]enne Guds Nåde og hans Aands Kraft var tilgjængelig for Alle, ogsaa 
for Zulu-Folket, det være saa uvidende om Evangeliet som det Vilde.71 
 

Schreuders kristendom, eller religiøse universalisme, innebar en tro på at alle mennesker 
hadde mulighet til å bli like gode så lenge de tilegnet seg Guds ord. Men denne holdningen 
sto altså i skarp kontrast til zuluenes holdning. Zuluhøvdingene oppsummerte ifølge 
Schreuder samtalen kort og kontant: ”Hva jeg hadde sagt var godt og vel nok; men de og 
deres Folk vare nu engang Sorte og hængte helst ved Fædrenes Skikke”.72 

73 
Forfedrenes tradisjoner – Ytterligere 
forklaring på høvdingenes ord i 1845 
 
Zuluene utrykte at det var én måte å 
leve på for zuluene, og én måte for 
europeerne og at disse levemåtene ikke 
uten videre kunne forenes. Dette er et 
gjennomgangtema i misjonærenes 
tekster i perioden før 1879,74 og vil 
være et gjennomgangstema i denne 
framstillingen. Uten videre kunnskap 
om zuluenes kultur og religion kan 
dette imidlertid være vanskelig å forstå, 
som når høvdingene i 1845 forklarte 
Schreuder at de hvite hadde ”gode 
Kundskaber og fuldkomnere Vandel”, 
men samtidig mente at denne 

kunnskapen var en ”Uting” for de svarte.75 Som høvdingene forklarte Schreuder i 1845, 
måtte de leve ”ligesom deres Forfædre eller store Mænd i Fortiden havde gjort” – altså 
hadde holdningen å gjøre med hensynet til forfedrene.  

Zulusamfunnet kan beskrives som et kollektiv bestående av levende og døde 
aktører. De levende og de døde var gjensidig avhengige av hverandre.76 De døde – 

                                                 
71 Schreuder i Myklebust 1986: 188, 190; se også NMT Kielland 1868: 144-145; Jørgensen 1990: 144 
72 Schreuder i Myklebust 1986: 190 
73 Bilde av maleri av Schreuder. Henger på misjonsmuseet ved Fort Nonqai i Eshowe, Zululand. 
74 For eksempel NMT Oftebro 1851: 82; NMT Schreuder 1856: 46; NMT Oftebro 1865: 146; Titlestad 
kladdebok: 27.12.1867; NMT Titlestad: 1870: 156 
75 Også Shaka hevdet at europeerne var et overlegent folkeslag. (Macclean i Gray (Red.) 1992: 73) 
76 Zulu society is a community of the survivors and the shades. There is no existence of the survivors 
separated from that of the shades, nor a realm of the shades separate from the living. The two are closely and 
very intimately tied together in kinship bonds which make the individuals and shades of a lineage 
interdependent on each other. (Berglund 1989: 197; se for eksempel også Stavem 1915: 60; NMT Schreuder 
1856: 42; NMT Leisegang 1868: 195; Fuze i Cope (Red.) 1979: 27)  
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forfedrene – passet på at de levende – etterkommerne – fulgte tradisjonene. Hvis 
etterkommerne brøt med tradisjonene, eller ikke gjorde som de ble bedt om, kunne 
forfedrene straffe etterkommerne, særlig med sykdom og død.77 Som en av Callaways 
informanter uttrykte: “death is in the power of the Amadhlozi”.78 Å bryte med forfedrene 
innebar altså en fare for etterkommerne. De levende fryktet de døde. Altså kan det ha vært 
av frykt for forfedrene at høvdingene nektet Schreuder misjonstillatelse i 1845.  

Det kan dessuten ha blitt oppfattet som enda viktigere for konge og høvdinger å 
holde seg til forfedrenes tradisjoner fordi de var religiøse ledere. Mpande uttrykte noe slitkt 
overfor Markus Dahle i 1869.79 

Det primære for zuluene var dermed ikke hva forfedrene hadde bedrevet eller 
hvordan de hadde levd, det primære var at etterkommerne levde på samme vis som sine 
forfedre. I den forbindelse rapporterer Kielland i 1866 at  

 
Den gamle haardnakkede Pukken paa, at ”saa er nu engang vor Viis, vor nedarvede 
Sædvane”, høres fremdels til Undskyldning for hedenske Skikke og Laster, hvis Syndighet 
og Fordærvelighed de ikke kunne benegte80 
 

Misjonær Larsen skriver en historie som kan illustrere denne holdningen om at tradisjoner 
ble bevart på grunn av frykt for forfedrene. På en reise i 1852 møtte Larsen en gruppe 
mennesker der alle hadde en delvis avkuttet lillefingrer på venstre hånd. Da Larsen spurte 
hvorfor de hadde dette, fikk han til svar at det var ”For at vi ikke skal blive syge og dø.”81 
De kuttet altså av en del av lillefingeren, ikke fordi de mente det var pent eller praktisk, 
men simpelthen for at om de ikke gjorde det kunne de bli syke og dø. Selv om det ikke blir 
sagt direkte, så er det klart at det er forfedrene som forlanger dette. Og det er forfedrene, 
direkte eller indirekte, som ville ha forårsaket sykdom og død om skikken ikke ble 
respektert. Isaacs skriver også om skikken med å kutte av en del av en lillefinger, men han 
skriver at det gjaldt høyre hånd: ”they cut off the first joint of the little finger from the right 
hand of their children, to make them, as they say, grow up strong and brave.”82 Dette vil 

                                                                                                                                                    
Berglund bruker konsekvent ordet ”shades” istedenfor forfedre. Flere av misjonærene bruker også ordene 
skygger eller skytsånder. Dette understreker at forfedrene var en del av samfunnet, og ikke avdøde i 
betydningen at de ikke lenger eksisterte. Jeg skal imidlertid holde meg til å bruke ordet forfedre. Dette 
understreker at det er snakk om døde slektninger og ikke hvilken som helst type skygger. 
77 John Iliffe skriver generelt om forfedre at de ”concerned themselves only with their descendants, blessing 
or punishing them for observing or neglecting custom” (Iliffe 1995: 88) Se f.eks. også NMT Schreuder 1856: 
46; NMT Oftebro 1866: 184; Callaway 1870: 28, 146-159, 204-210; Macclean i Gray (Red.) 1992: 86-87; 
Ashforth 2005: 203 
78 Mannen forklarte hvordan det føltes etter at han hadde nektet å adlyde sin forfader: ”When I awoke I had a 
pain in my side; when I tried to breathe, I could not; my breath was short; when I tried to speak, I could not; 
my breath was short.” (Callaway 1870: 147) En annen sa at “when the Itongo is angry with a man, it destroys 
him.” (Callaway 1870: 28, 147) 
79 ”Å tro er en uting for kongelige og [men] kan gå an for folket som er så vaklende” Dahle Dagbok 12. jan 
1869: 43 
80 NMT 1866: 179 
81 Larsen i Sommerfelt 1865: 206 
82 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 26 
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altså være det positive svaret på det samme spørsmålet. Hvis de fulgte forfedrenes skikk 
ville de bli sterke og modige, hvis ikke; syke og døde. 

Larsen beretter hvordan samtalen fortsatte. Larsen spurte: ”Ere I bange for at dø? 
De: (med en skrikende Latter) ’Ja.’ Jeg: Ere ingen av Eders Familie døde, som have havt 
afskaaret Lillefinger? De: Nei.” At zuluene svarte nei på spørsmål om noen av deres 
slektninger var døde, kan kanskje illustrere det lite tydelige skille mellom forfedre og 
etterkommere som eksisterte i zulukulturen. Forfedrene til zuluene var i deres øyne kanskje 
ikke døde, men eksisterte i en annen form, i hvert fall så lenge etterkommerne husket sine 
forfedre og fulgte deres skikker. Det er imidlertid ikke sikkert at Larsen, som på den tiden 
bare hadde vært knapt tre år på misjonsmarken, forsto dette og hvor sentralt det var for 
zuluene å følge forfedrenes skikker. Larsen viste i hvert fall ikke mye forståelse denne 
gang, og utbrøt: ”Lad ikke Satan bedrage Eder”! Men etter dette utbruddet ”begyndte de 
Alle at sludre med sig selv indbyrdes om, at de hvide Folk ikke forstaa sig paa deres Skikke 
osv”.83 (Det siste kan det opplagt virke som om det var noe sant i. Kanskje har også mange 
av dagens historikere hatt noe av det samme problemet med å forstå afrikanere og afrikansk 
historie som det misjonærene hadde.) 

Det er noe ytterst konservativt, eller i hvert fall tradisjonalistisk, over forfedretroen 
og zulusamfunnet fordi tradisjoner ble bevart kun fordi de var tradisjoner, uavhengig av 
tradisjonenes (nytte)verdi. Dette har å gjøre med frykten for forfedrene. Flere av fortidens 
og dagens afrikanske skikker, som for eksempel tatoveringer84, omskjæring av menn og 
kvinner85 og påførte arr i ansiktet og på kroppen kan illustrere dette. Av samme grunn som 
noen kuttet av en del av lillefingeren, opprettholdes flere av disse skikkene også i dag, på 
grunn av frykt for forfedrene. 

Årsaken til at disse skikkene ble opprettholdt og fortsatt opprettholdes, synes å være 
et helt sentralt aspekt av zuluenes religion, kultur, samfunn og historie. Jeg har nevnt at 
dette ikke har vært fokus i arbeidet til Hernæs og Simensen. Imidlertid er det kanskje mer 
overraskende at en av svært anerkjent zuluhistoriker, John Laband, skriver om skikken med 
å påføre kroppen arr, at den praktisertes ”for purely ornamental reasons.”86 Laband ser ikke 
ut til å ha forstått den religiøse bakgrunnen for slike skikker. En trenger ikke være 
historiker for å få kjennskap til dette. Jeg kjenner selv mennesker i Sør-Afrika med slike 
påførte arr i ansiktet. Én av dem ble som spedbarn påført slike arr av sin familie, i 
desperasjon fordi hun var svært syk. Moren mente årsaken til sykdommen var at forfedrene 
på farssiden var sinte, fordi barnet ennå ikke hadde slike arr. For denne moren og for 
zuluene på 1800-tallet hadde tradisjonen ingenting med forfengelighet å gjøre, det er et 
inngrep som gjøres for å sikre eller forhindre forfedrenes støtte eller vrede. 
 

                                                 
83 Larsen i Sommerfelt 1865: 206 
84 Isaacs i Herman og Kirby (red.) 1970: 26 
85 “The ceremony of circumcision […] the necessity for which they assert is made obligatory, because their 
forefathers did it before them”. (Fynn i Stuart og Malcolm (red.) 1950: 268) 
86 Laband 1997: 6 
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Om forskjellene på – og opprinnelsen til – zuluene og europeerne  
 
I 1845 sa høvdingene ifølge Schreuder at zuluene ”vare af Naturen ganske uskikkede” til å 
leve som de europeerne, og at dette var noe de ”ei heller vilde kunne lære”. I følge den 
brittiske misjonæren Gardiner, som besøkte Zululand i 1835, uttrykte den daværende 
kongen, Dingane, noe liknende: ”He asked if his people could learn also, and seemed to 
regard the whole as an impossibility.”87 Gardiner forsøkte å få tillatelse til å bli i landet og 
misjonere, men ble avvist av høvdingene og kongen. En av de viktigste høvdingene til 
Dingane, ga senere Gardiner endelig avslag med å forklare at ”they did not wish for 
teaching; that they could never learn, that such words as these they were sure they could 
not understand.”88 

Høvdingene, og som jeg skal komme tilbake til, zuluene generelt, skilte seg fra 
misjonærene ved at de så en sammenheng mellom menneskenes kultur, skikker og 
materialer og menneskenes fysiske egenskaper. Comaroff og Comaroff skriver med 
utgangspunkt i tswanaene at afrikanerne ”took  the fantastic capacities of the whites – 
literacy being just one among them – to be an integral part of their physical being.[…]the 
Africans saw the powers of the whites to be part of their substance, suffused through their 
entire being.”89 På samme måte oppfattet ikke zuluhøvdingene noe tydelig skille mellom 
det fysiske mennesket og de kulturelle skikkene. På samme måte som det var umulig å 
bytte fysikk, kan det ha blitt oppfattet som umulig for zuluene å leve som europeerne. 

Når ulike folkeslags fysiske ulikheter knyttes til kulturforskjeller, og et folkeslags 
læreevne, kan det kalles rasisme. Imidlertid kan det kanskje virke overraskende at det i 
dette møtet mellom europeere og afrikanere på 1800-tallet, var afrikanerne, og ikke 
europeerne, som hadde holdninger som kunne minne om rasisme. Holdningen ser ut til å 
innebære at zuluene mente de ikke var i stand til å lære det de oppfattet som europeernes 
bedre levesett. 

Kanskje kan en slik holdning forklares med at zuluene mente de hadde ulik 
opprinnelse enn europeerne. Schreuder skriver at zuluene ”pleie at anføre som en 
indvendende Unskyldning for, at de ikke have eller kunne tilegne seg vort (som de sige) 
Gudsord, den paastand, at de Sortes Oprindelse eller Skabelse er forskjellig fra de 
hvides.”90 Cetshwayo sa i 1869 at ”Zuluerne havde deres egen Oprindelse og forbleve ved 
deres Skikk og Viis; de vare Folk, som har Krandse, Skjolde, Assagaier o.s.v.”91 

I likhet med tswanaene,92 og i likhet med Schreuders kristne universalisme, var denne 
oppfatningen religiøst fundert. Micea Eliade skriver at det i mange kulturer har vært 
sentralt å kjenne til tings opprinnelse for å forstå eller kontrollere tingens kraft.93 Zuluene 
                                                 
87 Gardiner 1836: 32 
88 Dambuza til Gardiner. 1836: 68 
89 Comaroff and Comaroff 1991: 193 
90 NMT Schreuder 1856: 39. Se også side 43 
91 NMT Filter 1870: 70 
92 Comaroff and Comaroff 1991: 194 
93 Eliade 1963.: 14-18 
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synes å ha knyttet forskjellene mellom europeerne og zuluene til opprinnelsesmyter og til 
de første forfedrene. Shaka mente både de fysiske og kulturelle forskjellene hadde å gjøre 
med de første forfedrene:  

 
He said that the first forefathers of the Europeans had bestowed on us many gifts by giving 
us all the knowledge of arts and manufactures, yet they had kept from us the greatest of all 
gifts, such as a good black skin94 
 

Zuluene hadde etter alt å dømme ikke noe forestiling om Gud før møtet med europeerne. 
De forestilte seg imidlertid at det hadde vært et første menneske, uNkulunkulu, som var alle 
menneskers første forfader, og som de mente hadde oppstått fra siv. (Misjonærene tok 
siden i bruk dette ordet, uNkulunkulu, som ordet for Gud på zulu.)95 Noen ser ut til å ha 
ment at både europeerne og zuluene stammet fra denne første forfaderen. Årsaken til at 
europeerne endte opp med så annerledes ting var ifølge noen av Callaways informanter at 
de forble lengre tid med den første forfaderen. 

 
we black men at our origin were given cattle, and picks for digging with the arms, and 
weapons for war. It was said, “It is enough; you shall now shift for yourself.” So we 
departed, and came in this direction. You whitemen staid behind with all good things and 
with laws also we did not possess.96 
 

En annen fortalte: 
 
That, then, [at de hvite brukte trekkokser til å dra rundt på husene sine (vogner)] made us 
wonder exceedingly. We saw that, in fact, we black men came out without a single thing; 
we came out naked; we left every thing behind, because we came out first. But as for the 
white men, we saw that they scraped out the last bit of wisdom; for there is every thing, 
which is too much for us, they know; they know all things which we do not know; we saw 
that we came out in a hurry; but they waited for all things…”It is they who came out 
possessed of all things from the great Spirit, it is they who came out possessed of all 
goodness; we came out possessed with the folly of utter ignorance.”97 
 

Uavhengig av hva europeerne og afrikanerne hadde fått av sine forfedre, kan det se ut til at 
zuluene oppfattet det som om de ikke hadde noe annet valg enn å fortsette slik deres 
forfedre hadde gjort. Noe annet hadde innebåret et brudd med forfedrene og Unkulunkulu, 

og dermed et brudd med selve kjernen i religionen. Et slikt brudd ble kanskje oppfattet som 
så fundamentalt at det nærmest var umulig. Zuluene og misjonærene var altså 

                                                 
94 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 81 
95 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 158; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 267; Worger 2001: 
429; Owen i Cory (Red.) 1926: 89-90; Dette er at Callaways sentrale poeng. Jamfør en av informantene: 
“And we black men, although some missionaries tell us that this king [misjonærenes Gud] and that 
UNkulunkuluis the same, did not say that UNkulunkuluwas in heaven; we said, he came to be, and died; that 
is all we said.” (Callaway 1870: 21. Se også side 7, 33, 44, 48, 51, 62, 99, 103-104, 110-111, 124.) 
96 Callaway 1870: 45 
97 Callaway 1870: 78-79. Se også side 76-82, 110. Det kommer ikke fram av teksten hvilken bakgrunn disse 
informantene har. En kunne kanskje mistenke dem for å være kristne zuluer, siden de så sterkt fremhever det 
gode europeerne, men som vist behøver ikke dette være tilfellet. 
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grunnleggende uenige om menneskenes opprinnelse. Dette vanskeliggjorde opplagt 
misjonsarbeidet.  

Det var dermed sentralt for misjonærene å prøve å endre holdningen om at zuluene 
og europeerne hadde forskjellig opprinnelse. Schreuder gjentok flere ganger for 
høvdingene i 1845 at både hvite og svarte var barn av den samme Gud.98 I 1886 mente 
Kielland det var nødvendig å holde et langt foredrag for Cetshwayo om dette: 

 
’I beundre ofte de Hvide Folks Arbeider og deres Dygtighed og Forstand, som kunne 
forarbeide saadant, men ogsaa I kunne oppnaae en lignende Dygtighed. […] sorte Folk 
kunne blive lige med os Hvide i Alt, […] hvad skulde vel hindre Eder? Have I vel, som saa 
Mange ville paastaae, en anden Oprindelse end vi? Langt fra! Af eet Menneskepar ere vi 
Alle fremgaaede, saa siger Guds Bog og det er Sandhed. Hva adskiller os vel? Intet uden 
Hudfarven. […] Kun een ting Ting er det, som gjør en saare stor Forskjel, og det er Guds 
Ord! Det have vi og I ikke!’99 
 

Maqhamusela og henrettelsene av de nykristne 
 
Jeg har ovenfor tatt utgangspunkt i det første møtet mellom de norske misjonærene og 
zuluene. Jeg skal her ta et eksempel fra slutten av 1870-årene, som også kan vise hvordan 
zuluene og lederne i samfunnet hadde religiøse grunner til å gjøre motstand mot 
kristendommen.  

I 1877 ble en kristen zulu drept ved den norske misjonsstasjonen ved Empangeni. 
Det samme ble en frafallen kristen ved Umlalazi og en kristen zulu ved den tyske 
misjonsstasjonen ved Inyezane. I Eshowe ble også en av Oftebros elever, Maqhamusela, 
henrettet på grunn av sin kristne tro, og sin kristne tilhørighet. Andre kristne på Oftebros 
stasjon ble truet på livet.100 I ettertid var det særlig Maqhamusela som ble framstilt som 
martyr, og fikk for eksempel et dikt med fem vers oppkalt etter seg i NMT.101  

Selv i dag er Maqhamusela kjent som ”Sør-Afrikas første martyr” og i 2007, 
nøyaktig 130 år etter hans død, ble det er bygget et nytt minnesmerke etter ham på toppen 
av haugen der han ble henrettet, i nærheten av Eshowe.102 Minnesmerket har innskriften 
Maqhamusela Khanyile døde for sin tro på Jesus akkurat her 9. mars 1877.103 Det er bilde 
av dette minnesmerket på forsiden av denne framstillingen. 

Gitt at henrettelsen av Maqhamusela og andre konverterte ble gjort med 
Cetshwayos vitende og vilje, noe man forøvrig ikke kan være helt sikker på, kan man 
spørre seg, slik Sønstabø gjør i sin hovedfagsoppgave, hva som kan være grunnen til at 

                                                 
98 Schreuder i Myklebust 1986: 188-190 
99(NMT Kielland 1868: 144-147 
100 Stavem 1915: 210- 213; Myklebust 1949: 81; Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 110  
101 NMT 1877: 15-16. 
102 Mange zuluer kjenner fortsatt til Maqhamusela og flere i Eshowe-området kan fortelle historier, eller 
myter, om Maqhamusela. En ung kvinne jeg traff, hadde hørt av sin bestefar at da Maqhamuselas bødler lette 
etter ham, satt Maqhamusela selv på bakketoppen og ba til Gud. Det begynte da plutselig å hagle voldsomt. 
Og da det sluttet, og det igjen var mulig å se omgivelsene, var Maqhamusela borte. Altså, han ble ikke drept, 
men, som hun forklarte, brakt direkte til himmelen av Gud 
103 Det står skrevet på zulu: Maqhamusela Khanyile wafela ukukholwa kukristu khona lapha 09 march 1877. 
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Cetshwayo gikk til dette drastiske skritt. Sønstabø peker på ytre årsaker og mener ”det mest 
nærliggende svaret synes å være at zulukongen følte at nettet begynte å snøre seg sammen 
rundt Zululand for alvor,” fordi den tidligere selvstendige boerrepublikken i nordvest, 
Transvaall, i 1877 hadde blitt annektert av britene.104 Det var den samme Shepstone, som 
var minister for innfødte anliggender i Natalkolonien, i sør, som ble utnevnt til guvernør i 
Transvaall. Shepstone hadde tidligere gitt en viss støtte til zuluene i en grensetvist de hadde 
med boerne i nordvest. Når Shepstone skiftet roller på en slik måte kan zuluene ha blitt 
usikre på hans tilhørighet. Den britiske koloniministeren, Lord Carnavon, hadde i 
begynnelsen av statsminister Disraelis konservative og imperialistiske regjeringsperiode 
(1874-1880) utarbeidet en plan som innebar å samle Sør-Afrika i en konføderasjon. Denne 
planen ville innebære slutten på Zululands selvstendighet.105 Således kan det være noe i at 
”nettet” begynte å snøre seg sammen rundt Zululand. Men kunne zuluene vite om Lord 
Carnavons planer? 

Uansett virker det noe ulogisk at zuluene henrettet kristne fordi nettet begynte å 
snøre seg sammen om Zululand. For hvis zululederne følte seg truet av de hvite 
nabostatene, så var de nok også klare over at å henrette kristne sannsynligvis ville surne 
forholdet til nabostatene og misjonærene. I en slik tid ville det være ekstra viktig for 
zululederne å ha misjonærene på sin side. Hernæs og Laband mener begge at noe av 
årsaken til at misjonærene fikk lov til å oppholde seg i Zululand, var at zululederne ønsket 
å bruke misjonærene som diplomatiske mellomledd, og at dette ville gi et positivt inntrykk 
blant europeerne i Natal.106 Men hvis ønsket om å bruke misjonærene som diplomatiske 
mellomledd var hovedårsaken til at misjonærene fikk opphold i Zululand, så blir 
henrettelsene av de nykristne i 1877 en stor gåte, for det er opplagt at slike henrettelser ville 
surne forholdet til motparten og til misjonærene som mellomledd. Det umiddelbare 
resultatet av henrettelsene var da også, kanskje lite overraskende, at NMS-misjonærene 
vurderte å flykte fra Zululand til Natalkolonien, noe de gjorde noen måneder senere i mars 
1878.107 Når zululederne valgte en slik ytterst fiendtlig holdning til de kristne, må de ha 
hatt viktigere ting å ta hensyn til enn populariteten blant europeerne og misjonærene.  

Årsakene til henrettelsene i 1877 bør følgelig kanskje ikke søkes i Zululands 
forhold til omverden, men heller i indre forhold, høvdingenes og kongens 
”innenrikspolitikk”. Hernæs nærmer seg kanskje når han skriver at henrettelsene var ”et 
utslag av militær disiplin”, siden alle de drepte var tidligere soldater.108 Ifølge Stavem ga 
imidlertid bødlene selv en forklaring til Maqhamusela på hvorfor han skulle drepes. 

                                                 
104 Sønstabø 1973: 100 
105 Guy 1979: 44-45 
106 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 70-73, 97; Laband 1997: 123-133, 157 
107 Med to unntak: Lars Larsen som nektet å evakuere sin stasjon helt nordvest i Zululand før i januar 1879 da 
krigen var et faktum - og Schreuder som ble igjen på Entumeni, der han opprettholdt kontakt med Cetshwayo 
helt til årsskiftet, da også han flyktet til Natal. (Myklebust 1949: 81-83; Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 115, 
119) 
108 Hernæs i Simensen (red.) 1984: 110 
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Bødlenes egne begrunnelser er kanskje et godt utgangspunkt for å forstå årsakene til 
henrettelsene av de kristne zuluene på 1870-tallet. Bødlene sa til Maqhamusela at ”Han 
hadde forlatt ’amahlosi’ [forferdene] og sin konge […] og derfor skulde han dø.”109 Han 
hadde altså forlatt både forfedrene og kongen – derfor kan henrettelsene like mye ha vært 
et utslag av religiøs disiplin, som av militær disiplin. For en kristen zulu var en frafallen 
zulu som hadde forlatt sine kollektive, religiøse forpliktelser ved ikke å følge forfedrenes 
skikk – og som jeg skal komme tilbake til i neste kapittel – kan dette også ha satt familien 
og hele zulufolket – kollektivet – i fare for forfedrenes vrede. Å forlate forfedrene og 
kongen kan imidlertid oppfattes som to sider av samme sak, for kongen representerte 
folkets felles forfedrene. Ifølge Cetshwayo deltok til og med forfedrene selv i 
lovgivningsprosessene,110 slik at å svikte kongens lover var uatskillelig fra å svikte 
forfedrenes lover.111 Det er dermed også, kanskje først og fremst, forfedrene Maqhamusela 
sviktet ved å bli kristen, og henrettelsene av de nykristne i 1876- og 77 var også, kanskje 
først og fremst, religiøst motivert. 
 
Kollektivet? 
 
Også en av Kyllingstads elever var i slutten av 1876 nær ved å bli henrettet. En høvding 
hadde sendt bødler som oppsøkte misjonsstasjonen. I den anledning ble Gundersen sendt til 
kongen for å hindre henrettelsen og få greie på om denne ordren var gitt med eller uten 
kongens vitende. Cetshwayo insisterte da på at han ikke visste noe om denne mannens 
dødsdom, og Cetshwayo sendte kontramelding om at vedkommende ikke skulle drepes. 
Likevel ga Cetshwayo en viss støtte til høvdingen som hadde tatt initiativ til å drepe den 
nykristne og forklarte Gundersen hvorfor: ”’Lærer! Vi kan ikke tillade, at Soldater lærer for 
at blive troende; vi er sorte Folk og maa beholde vore Skikke. […] Saadanne, som løber 
bort fra vor Hær, maa vi dræbe.’”112 

Cetshwayos ord viser nettopp hvordan de ulike motivene bak henrettelsene, det 
maktpolitiske – kontrollen over hæren – og det religiøse – hensynet til forfedrene – er 
knyttet sammen. At de som løper bort fra hæren må drepes, er kanskje ikke bare på grunn 
av at kongen mister noen soldater, men også generelt fordi zuluene måtte beholde sine 
skikker. 

Kanskje kan et slikt religiøst motiv også ha spilt en rolle da høvdingene og kongen 
avviste Schreuders misjonsframstøt i 1845. I argumentet om at hvødingene og kongen var 
motivert av et ønske om å opprettholde sine maktposisjoner, har Hernæs veklagt 
høvdingenes ord om den amerikanske misjonæren Grout, som i 1841-42 forsøkte å etablere 

                                                 
109 Stavem 1915: 212; Myklebust 1949: 81 
110 Cetshwayo i Webb and Wright (red.) 1978: 85, 94 
111 I hvert fall så lenge kongen ellers holdt seg til zulufolkets og forfedrenes skikk. Som et vitne til Cape 
Native Law Commission i 1881, svarte: ”the chief is looked upon as incapable of doing wrong, but he is 
checked to a certain extent by old customs and laws, though he does not in all cases feel himself bound by 
them. – Has he power to change such laws and customs? – No.”  (Sitert i Cope 1995: 266) 
112 NMT 1877: 167-171. Sitat fra 169; Stavem 1915: 210 
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en misjonsstasjon i Zululand. Grout ble tvunget til å flykte fordi han beskyttet flyktninger 
fra kongen – Grout gjorde altså det Oftebro ikke gjorde med Nyekile. I 1845 forklarte 
høvdingene at de var 

 
bange og græde for Kongen og Kongesædet, da folket vilde slutte sig til Missionæren, 
forlade kongen og lade Kongesædet øde: saaledes gik det til med Missionær Grout, Folket 
faldt fra, gikk til ham, og da den fornødne Straf skulde vederfares de Frafaldne, flygtede 
Grout, og hvad det værste var, tog med sig saameget af Kongens Folk, ja ligefra den Tid 
var der tilstødt Riget saa stort Tab ved politiske Frafald til Port Natal-kolonien, at de ikke 
kunde andet end nære den allerstørste Frygt for at have Missionærer i Landet, da Alt talede 
for, at det samme Onde derved kun vilde opblusse paany 113 
 

Det ”Onde” det er snakk om ovenfor, nemlig at folket falt fra og flyktet, var imidlertid 
kanskje ikke bare ondt fordi høvdingene og kongen mister makten over noen zuluer. Det 
hang kanskje også sammen med at folket da ville bryte forfedres tradisjoner, og dermed 
sette seg selv og kollektivet i fare. I en slik sammenheng kan det ha vært de religiøse 
ledernes oppgave, på vegne av kollektivet, å motarbeide endring. 

”Kollektivet” er kanskje et viktig stikkord. For, som jeg skal vise i neste kapittel, 
kan det virke som om motstanden mot misjonen sprang minst like mye ut fra høvdingene 
og fra folket generelt som fra kongene. For det er bemerkelsesverdig at Cetshwayo så 
ettertrykkelig forklarte at høvdingen som ønsket Kyllingstads elev henrettet, hadde rett, 
men at Cetshwayo likevel ender opp med å støtte misjonærene, overstyre sin høvding, og 
redde livet til Kyllingstads elev. Dette kan være et uttrykk for Cetshwayos fascinasjon av 
misjonærene og kristendommen, som skal si mer om nedenfor. Høvdingens ønske om å 
drepe Kyllingstads elev kan på sin side være et uttrykk for zuluenes generelle motstand mot 
religiøs endring. Dette spørsmålet om hvem som egentlig sto bak motstanden mot 
misjonen, konge, høvding eller folket mer generelt, er hva jeg skal ta for meg i neste 
kapittel. 

                                                 
113 Schreuder i Myklebust 1986: 187 
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3   Kollektivets motstand mot misjonen   

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Slaa i hjel en Hoben Piger, det kunde han [Cetshwayo] uden Videre gjøre uden 
at frygte for Folkets Anke; thi derved fulgte han blot den gamle Skikk, men at 

give en [pike] til en Omvendt [la en zulupike gifte seg med en kristen zulu], det 
var noget Nyt, som jo kunde tyde hen paa en saadan Stemning hos Prindsen, at 

maaskee hans gode Krigere kunde tabe Hjerte for ham!114 
Oftebro om Cetshwayo i 1860 

 
Oftebro gir i 1861 inntrykk av at zulufolket forventet eller krevde av kronprinsen, 
Cetshwayo, at han styrte landet etter forfedrenes tradisjoner. I dette tilfellet hadde 
Cetshwayo lovet en av Oftebros menighetsmedlemmer, Moses, som også hadde blitt en 
slags venn av prinsen, at han skulle få gifte seg med en jente tilhørende kongegården som 
Moses hadde sett seg ut. Men Moses ble etter hvert usikker på om Cetshwayo ville holde 
sitt løfte, og Oftebro fulgte da med Moses for å snakke med prinsen. Oftebro begynte med 
å takke prinsen for at Moses hadde fått tillatelse til å gifte seg med jenta. Men da, forteller 
Oftebro: 

 
Jeg saa, Prindsen studsede, og forlegen begyndte han at sige, at han vel havde talt saa med 
Mose[s] og nok ønskede at give ham Pigen, men han kunde ikke for Folkets Skyld; naar 
hendes Slæktninge fik det at vide, vilde de slaae Pigen i hjel hellere end see hende, en 
Stormands Datter, bortgiftes til en ikafula [en fra Natalkolonien115] […], og ogsaa der i 
Gaarden vilde de tale ilde om, at han gav bort sine Børn for at indsmigre sig hos os 
[misjonærene]116 
 

I forrige kapittel har jeg vist hvordan zulukongene, kronprinsen og høvdingene avviste 
kristendommen og motarbeidet misjonærene. Dette hadde å gjøre med troen på forfedrene 
– som krevde av etterkommerne at de beholdt tradisjonene – og med zuluenes oppfatning 
av at de ikke kunne leve som europeerne. I dette kapittelet skal jeg vise at disse 
holdningene kan ha vært en refleksjon av zulufolkets holdninger generelt. Folket kan 
dessuten ha presset Mpande, og særlig Cesthwayo, til å føre en mer tradisjonalistisk 
politikk overfor misjonærene og kristendommen enn det de selv ønsket. Oftebro trodde 
Cetshwayo gjerne ønsket å la Moses få gifte jeg med jenta fra kongsgården, men prinsen 
turte ikke ”udsette sig for at dadles af sine Høvdinger og af Folket.”117 

                                                 
114 NMT Oftebro 1861: 61 
115 Svarte sørafrikanere brukte ordet med forakt om andre afrikanere. Zuluene kunne bruke det om de innfødte 
i Natalkolonien og omvendt. Ordet hadde de fått av europeerne som også brukte ordet om afrikanere. 
Opprinnelig er ordet arabisk og betyr ikke-troende. (Bryant 1905: 286; Samuelson 1923: 205) 
116 [Oftebros uthevning] NMT Oftebro 1861: 56 Cet. gjentok også senere i samtalen at det var for folkets 
skyld at Moses ikke kunne få jenta. (Ibid: 60) 
117 NMT 1861: 61 



  25 

Konger, prinser, høvdinger og folk delte den samme religionen og kulturen, og på 
den måten kan det hevdes at zuluenes avvisning av kristendommen og motstanden mot 
misjonen må ha sprunget ut fra hele folket, så vel som fra konger, prinser og høvdinger. I 
en viss motsetning til dette kan det virke som om Hernæs og Simensen først og fremst 
oppfatter religionen i zulusamfunnet som et middel for å legitimere kongens og 
høvdingenes makt.118 Hernæs skriver at det først og fremst var kongen og høvdinger som 
hindret misjonsvirksomheten:  

 
Misjonsgjerninga syntes håpløs under Cetshwayos regime. Kongens årvåkne skepsis mot 
misjonærene og hans forsøk på å styrke zulustatens posisjon gjennom økt 
maktsentralisering og jernhard disiplin – noe misjonærene tolket som vilkårlig terror – 
skapte stadig konflikter mellom de to parter.119 
 

Når det samtidig skrives om flyktninger til misjonsstasjonen fra kongen,120 kan det kanskje 
bidra til et inntrykk av at zulufolket innerst inne ville bli kristne, og hadde blitt det, om det 
ikke hadde vært for Cetshwayos ”jernharde disiplin” og ”vilkårlige terror”. Som jeg skal 
vise stemmer ikke dette overens med misjonærenes beretninger om zulufolket eller med 
zuluenes samfunn, styresett, religion og kultur. 

Simensen viser imidlertid også at det kan ha vært folket som hindret utbredelsen av 
kristendommen, og referer til misjonærene som mente dette.121 Argumentene i dette 
kapittelet er i tråd med hva Simensen har påpekt. Jeg skal vise hvordan kollektivismen 
innebar en tanke om at folk, konge og forfedre var gjensidig avhengige av hverandre og 
ikke kunne eksistere uten hverandre. Dermed var det kollektivet som helhet som sto bak 
avvisningen av kristendommen, for selve tanken om kollektivet innebar at det handlet som 
én. 
 
Folkets motstand 
 
Misjonskildene tyder på at bakgrunnen for å avvise kristendommen var den samme for 
folket generelt som for kongen og høvdingene. Høvdingenes oppfatning av at de svarte 
ikke kunne anta de hvites (bedre) livsførsel, synes å ha vært en utbredt og vedvarende 
holdning gjennom 1850-, 60- og 70-tallet. I 1851 skrev Oftebro at zuluene ”ansee os for at 
tale til dem om Ting, der, om de end kan være av Viktighed fos os ’Hvide Lærere’, dog 
ikke vedkommer dem, der ere Sorte Folk og have fra gamle Dage havt deres egne Skikke 
og Sæder som vi vore.”122 I 1853 forteller Oftebro at han ofte hører ”følgene Bemærkning: 

                                                 
118 Hernæs 1978: 94-95; Hernæs i Simensen (red.) 1984: 128; Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984: 138; 
Simensen 1986(B): 85-86 
119 Hernæs i Simensen (red.) 1984: 128 
120 Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984: 138 
121 Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984: 161-162. For mer om ulike årsaksforklaringer og arbeidet til 
Simensenog Hernæs, se Dannevig 2008. 
122 NMT Oftebro 1851: 82 
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’Vi forstaae meget godt Ordene dine, men den Ting, du taler om, det kan vi Sorte Folk ikke 
godt forstaae.’”123 Et par år senere skrev Schreuder at  

 
Deres Høren og Agtpaagiven paa Guds Ord synes stadigen at undergraves af den Tanke 
[…], at, hvad der prædikes er godt og vel nok for den og dem, det vedkommer, men de ( � : 
de Indfødte) have det ganske annerledes, de maae hjælpes til rette paa en heel anden Maade 
udaf Ulykken124 
 

I 1865 skrev Oftebro at misjonsbudskapet virket for zuluene å være ”aldeles 
uvedkommende, da de saa lidet synes at passe for dem, der ere sorte Folk og nu engang 
have deres egen Maade at leve og handle paa.”125 I 1867 hadde Titlestad det samme 
inntrykket som Schreuder og Oftebro. I en kladd til et brev til pastor Blessing oppsummerer 
han, etter en rundreise i landet, at zuluene pleier å si at ”de ikke forstaae sig paa de Hvides 
Skikke,126 da de nu engang ere Sorte og at hva [vi] troe, kan være ’bra nok’ for os, men 
ikke harmonere for dem.”127 I 1870 fikk Titlestad forklart det slik: ”Vi forstaae ikke at 
sonda, vi forstaae ikke, hvad du taler om.”128 Titlestad mener de som forsto noe av det han 
predikte, var enda mer skeptiske. De sa: ”’Vi have hørt Alt, hva Du har sagt, gaa nu din Vei 
og hold Søndag andre Steder’”.129 

Misjonærene forsøkte ofte å få noen av barna eller ungdommene som bodde i 
nærheten til å arbeide på misjonsstasjonen. Tanken bak dette var at barna dermed også 
kunne undervises og påvirkes religiøst.130 Dette forsto imidlertid ofte forsørgerne av barna, 
og på grunn av dette kunne det være vanskelig for misjonærene å få til en slik ordning.131 
Høvdingen Ukrandi kalte sine gutter hjem før tjenestetiden var omme. Larsen skriver 
hvorfor: ”Han sagde mig ogsaa aabent og ligefrem at Drengene bleve kaldte hjem, fordi 
man frygtede for, at dersom de forblev her et heelt Aar, vilde de sikkert blive ’Amakolwa’ 
[kristne132] allesammen.”133 Til tross for den økonomiske eller materielle gevinsten det 
ville gi å ha barna i arbeid på misjonsstasjonen, ønsket Ukrandi å begrense barnas opphold 
på stasjonen av frykt for at de ville bli kristne. 

 
 
 

                                                 
123 NMT Oftebro 1853: 179 
124 NMT Schreuder 1856: 46 
125 NMT Oftebro 1865: 146 
126 Ordene ”ei heller ville have”, er her strøket over i kladdeboken. 
127 Kladd av brev til pastor Blessing. Titlestad kladdebok: 27.12.1867. 
128 En gjend zuluer til Titlestad. (NMT 1870: 156) 
129 NMT Titlestad 1870: 137 
130 ”Man har jo saaledes Anledning til at undervise dem og paavirke dem daglig med Guds Ord.” (NMT 
Leisegang 1871: 219) 
131 NMT Oftebro 1866: 367 
132 Ordet betyr troende, og ble brukt om kristne. (Bryant 1905: 312; Samuelson 1923: 225) 
133 NMT Larsen 1866: 12; se også NMT Oftebro 1853: 180 
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Moses fikk beholde klærne på.134 
  

Noen av barna som jobbet og bodde på misjonsstasjonene, ble også, kanskje lite 
overraskende, påvirket av misjonærenes lære. I 1860 underviste Schreuder en gutt, 
Umatrala, på omtrent 10 eller 11 år som selv ønsket å bli døpt. Schreuder hadde begynt 
dåpsundervisningen, men da foreldrene fikk høre dette ville de ”have ham hjem for da at 
sende ham langt bort i Tjeneste, saa han ikke skal, som de sige, blive besmittet af Herrens 
Ord. Dette have de selv sagt.”135 

Når barna vendte hjem til familien fra misjonsstasjonen iført sine europeiske klær 
som de hadde fått på stasjonene, var det vanlig at klærne ble revet av dem.136 Klærne kan 
ha blitt oppfattet som selve symbolet på overgangen til kristendommen.137 Da en av 
Schreuders dåpskandidater dro hjem til sine foreldre iført nye klær ”tog og rev [foreldrene] 
ham hans Klæder af og bandt ham med Remme, tilmed piskede ham meget, piskede, som 
de meente, hans Christendom af ham”.138 

                                                 
134 Bilde fra CD-Rom på Killie Campbell Arkivet. ”Photographs back to South Africa” 
135 NMT Nielsen 1861: 220 (Og som vi da kan tenke oss: ”Den stakkels Gut […] gaaer daglig saa nedtrykt, at 
det er ret smertelig at see paa.” [Ibid]) 
136 NMT Kielland 1868: 142 
137 Fynn skriver om Shakas tid, at alle som hadde på seg klær ble oppfattet som Europeere. (Fynn i Stuart and 
Malcolm (Red.) 1950: 129) 
138 NMT Nielsen 1861: 219 (Forøvrig til liten nytte: ”Om Natten fik han gnavet Remmene af, flygtede og 
kom saaledes tilbage til vor Missionær”. [Ibid]) 
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Som i tilfellet med Nyekile nevnt i innledningen hendte det også at disse unge 
menneskene ble hindret i å være på misjonsstasjonen og hentet derfra med makt.139 Noen 
ble truet på livet eller drept av sine slektninger fordi de ville bli kristne.140 Andre truet sine 
egne barn med forheksning.141 

Larsen beretter fra 1852 en lengre samtale med en ung gutt Ubazombili, som skremt 
av helvetesforestilinger ønsket å bli kristen. Gjennom gjengivelsen av denne samtalen kan 
vi få et lite innblikk i hvordan familien forsøkte å hindre gutten i å ha kontakt med 
misjonærene. Larsen spør om faren gjør noe for å hindre ham i å tro på Gud. Gutten svarte 
”’Jo, han taler hver dag med mig derom, hvor galt det er at blive en Troende. De har slagtet 
en Buk for min itosi [idhlozi - forfader], og bestænket Hytten [med bukkens galle], hvor jeg 
er, indvendig.’” Larsen spurte igjen om hva annet familien gjorde, og Ubazombili svarte at 
”de have samlet en Mængde Kødder, som de have kogt i Vand, og dette Vand har jeg 
måttet drikke, indtil jeg hostede op, og nu troe de, det skal blive bedre med mig.’”142  

Familien forsøkte altså å ofre til forfedrene og medisinere Ubazombili for å hindre 
at han ble kristen. Også femten år senere arbeidet en gutt, Ungvabaji, på stasjonen til 
Larsen som ble hentet hjem for å medisineres: ”i hans Hjem havde man ved Brækmidler 
søgt at helbrede ham for den Sykdom, som de antoge, han led af, siden han kunde være saa 
daarlig at ville blive en ikolwa � : en Troende.”143 

Ubazombili beretter videre at hvis medisinene ikke fikk ham vekk fra ønsket om å 
bli kristen, ville familien oppsøke hjelp. Zuluene fikk råd om medisiner, forfedre, hekseri 
og stort sett alle aspekter av livet fra personer med spesielle spirituelle evner.144 Foruten i 
drømme var det først og fremst gjennom slike medium at etterkommerne kommuniserte 
med forfedrene.145 Disse menneskene var kjent som inyanga, sangoma eller isanusi, uten at 
det er noe tydelig skille mellom disse.146 Alle kan oppfattes som et bindeledd mellom de 
levende og døde, og kan således kalles sjaman. Ubazombili beretter til Larsen: ”’Fader 
siger, at hvis det [nevnt ovenfor] ikke hjælper, saa vil de søge råd hos en enjânga […] 
[inyanga – sjaman], og denne vil sandsynligviis raade dem til at slagte en Oxe for min itosi; 

”147  

                                                 
139 Simensen m.fl. i Simensen (Red.) 1984: 161-162; NMT Oftebro 1861: 3-4; NMT Filter 1870: 67-69; NMT 
Kielland 1866: 361; NMT Oftebro 1858: 36; 1861: 3-4; NMT Kielland 1864: 134-135; NMT Larsen 1868: 
66-67  
140 NMT Schreuder 1860: 18; NMT Kielland 1864: 134-135; Samuelson 1929: 28-30; Norgaard ca 1911: 7 
141 NMT Gundersen 1872: 43-44 
142 NMT Larsen 1853: 181 
143 NMT Larsen 1868: 66-67 
144 Bryant 1929: 653 
145 Berglund 1976; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 274-275; Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 
47 
146 Grout 1862:156 
147 NMT Larsen 1853: 181 
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Naboene til familien synes tydeligvis å ha en annen løsning på problemet: ”naar det 
kommer Folk til os i Gaarden, og min Fader taler med dem om mig, saa sige de; hvorfor 
slaaer Du ham ikke ihjæl?”148  

Kanskje ikke så merkelig at også andre håpefulle kristne fryktet familiens 
reaksjoner,149 eller at noen utelukket seg selv fra menigheten fordi ”de blev saa plagede af 
sin slægt, saa længe de var Kristne”.150 
 
Kollektivet, igjen 
 
Den delen av zuluene som ikke ønsket, eller turte, å gå i gudstjeneste eller bli kristne, og 
det var sannsynligvis den største gruppen, forsøkte også å hindre andre i å gjøre dette. Dette 
kan ha hatt å gjøre med zuluenes syn på folket som et kollektiv. Folk, høvdinger, konge og 
forfedre var ett kollektiv hvor alle var gjensidig avhengige av hverandre.151 Kollektivismen 
uttrykkes blant annet gjennom det som noe upresist har blitt kalt den afrikanske 
humanismen, ubuntu. Én oversettelse av ubuntu lyder ”Jeg er, fordi vi er, og fordi vi er, er 
jeg.”152 Ubuntu innebærer altså at individets eksistens er avhengig av kollektivets eksistens. 
Dette gjelder både materielt og religiøst. Den afrikanske religionshistorikeren Mbiti 
uttrykker det slik: 

To be human is to belong to the whole community, and to do so involves 
participating in the beliefs, ceremonies, rituals and festivals of the community. A person 
cannot detach himself from the religion of his group, for to do so is to be severed from his 
roots, his foundation, his context of security, his kinships and the entire group of those who 
make him aware of his own existence. To be without one of these corporate elements of life 
is to be out of the whole picture.153 

Det var hele kollektivets ansvar å opprettholde et godt forhold til forfedrene, slik at 
hvis én vendte seg vekk fra tradisjonen, for eksempel ved å bli kristen, kunne det få 
konsekvenser for alle i kollektivet. For hvis én ikke er, er ikke vi, og hvis vi ikke er, er ikke 
jeg.154 Konverterte zuluer kan dermed sies å ha forlatt sine kollektive religiøse forpliktelser 
ved ikke å følge forfedrenes skikker, og således ha utsatt seg selv, deres familie og kanskje 
hele zulufolket, for forfedrenes vrede. Dette kan bidra til å forklare folkets motstand mot 
misjonen generelt, for det var i folkets interesse at ingen zuluer konverterte. Derfor har det 
opplagt eksistert et press fra zulufolket som kan ha hindret noen i å gå videre med en 
fasinasjon av misjonærene. Jamfør Titlestads beretning: 

 

                                                 
148 NMT Larsen 1853: 181 
149 NMT Schreuder 1861: 84 
150 Dette er imidlertid hentet fra ministerialboken fra Ongoye stasjonen fra den 28.01 1894, altså etter min 
periode. Dette kan altså tyde på at press fra slekta også gjorde seg gjeldende også etter 1879. (NMS 
arkiv/boks 105/Ministerialbok for Ongoye stasjon 1881-1914, s. 124) 
151 Berglund 1976: 197 
152 [Kristiansens uthevninger] Kristiansen 2006: 31. 
153 Mbiti 1969: 2 
154 Ordet er blitt populært også i Norge, noe fair trade colaen Ubuntu er et eksempel på. 
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Har En iblandt forstaaet Noget, tør han dog neppe lade sig mærke dermed; thi ellers vil han 
strax blive overhængt og udskjældt af de Andre for en Taabe og Nar, ja maaskee komme i 
Livs-fare som En, der holder med den Hvide Mand og vil falde fra Kongen.155 
 

Den tyske misjonæren Filter beretter en historie fra 1869 om en høvdingsønn som ønsket å 
bli kristen. Eksempelet er interessant fordi det understreker at det ikke bare var 
arbeidskraften, eller tjenestegjøringen som soldat, som gjorde at folk og ledere forsøkte å 
forhindre konverteringer. Høvdingsønnen var nemlig delvis lam og dugde ikke til særlig 
mye. Likevel møtte det ifølge Filter opp en liten krigshær, som ifølge dem selv var sendt av 
Cetshwayo, for å hente prinsens ”barn” (dvs. den døpte høvdingsønnen) tilbake. Den 
lamme ble etter en del om og men slept ut av huset og slått med stokk. Hans europeiske 
klær ble revet av ham og han ble deretter slept vekk fra stasjonen.156  

Poenget er altså at den lamme høvdingsønnen aldri ville kunne være soldat eller 
gjøre noe annet fysisk arbeid. Likevel ble han forhindret fra å konvertere. Grunnen kan 
være at om én forlot kollektivets tradisjoner, kunne det gå utover alle. 

Mobben som slo den lamme høvdingsønnen hevdet å være sendt fra Cetshwayo. 
Hvis noen så ut til å ville konvertere til misjonærene, kunne dette rapporteres til lederne i 
samfunnet. Jeg skal si noe mer om dette. 
 
Hvem er folket 
 
Zulukongene har ved flere anledninger uttrykt at de måtte ta hensyn til ”folket”. Jeg skal 
først si noe om hvem vi kan forstå som ”folket” i Zululand, og deretter hvordan folket kan 
ha hatt innflytelse på høvdingene og kongen. Da datidens europeere skrev om ”folket”, 
virker det ofte som om de hadde hæren i tankene.157 I så fall kan kanskje folket oppfattes 
som alle tjenestedyktige menn, altså over pubertetsalder. Alle menn i zulusamfunnet var i 
utgangspunktet soldater, eller hadde arbeidsoppgaver knyttet opp om hæren. 

Med et slikt perspektiv kan det gi mening å utdefinere kvinner (og barn) fra 
kategorien ”folket” fordi kvinner som regel ble regnet som en manns eiendom.158 Kvinnene 
hadde en verdi i kuer og kunne kjøpes og selges. (Kvinnene kunne dog ha en viss 
medbestemmelse i hvem de skulle selges til.)159 (Unntaket er imidlertid kvinner med en 
svært nær relasjon til kongen, som i visse tilfeller også kunne fungere som høvdinger med 
klare ansvarsområder.160) 

                                                 
155 NMT Titlestad 1866: 218 
156 NMT Filter 1870: 66-69. Filters bidrag ble trykket i Hermannsburgs misjonsblad i oktober 1869 og ble 
deretter oversatt til norsk av Th. Harms. Filter skrev teksten i juni 1869.  
157 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 147, 156-157 
158 Cetshwayo foreslår at Oftebro bare ”skulde undervise Mænd og ikke Piger, som vare Andres Eiendom.” 
(Oftebros uthevning. NMT 1861: 5) 
159 F.eks. NMT 1861: 5; NMT Kielland 1866: 361-362; Cetshwayo i Webb and Wright (Red.) 1987: 15; 
Bryant 1949: 567. (Da Dingane ville kalle inn ”the people”, så var det mennene som ble samlet. (Owen i Cory 
(Red.) 1926: 45) 
160 Laband 1997: 60 
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Imidlertid er det ikke sikkert at det er helt hensiktsmessig med en slik forholdsvis 
snever definisjon av folket. For først og fremst var samfunnet kollektivistisk, og kvinnene 
spilte en helt avgjørende rolle i kollektivet ved å produsere etterkommere. Uten 
etterkommere ville ikke zuluene kunne eksitere som forfedre etter døden. Folket kan 
således forstås som kollektivet, og da gir det mening å inkludere kvinner og barn. 

 
Utelukket fra kollektivet 

 
Å være en del av kollektivet innebar at man hadde retten til liv og omsorg. Imidlertid var 
det mulig å bli utelukket fra dette kollektivet og da mistet man retten til liv. Personer som 
ble utpekt, som regel av en sjaman, som en heks som spredde sykdom og død, ble utvilsomt 
utelukket fra kollektivet. Schreuder beskriver hvordan en slikt utpekt heks, en mann ved 
navn Mjadu, ”paa sedvanlig maade”, ble straffet for sine ugjerninger: 

 
en I den ene Ende tilspidset Kjep blev stukket inn fra Sædet [rompa] gjennom Indvollene 
og Brysthulheden, indtil den kom ud ved Struben […] og da de skjære og bryde Kjeppen 
således, at ingen Ende bliver staaende udaf Legemet og følgelig heller ikke kan uddrages, 
hænder det undertiden, at en saadan Stakkel flere Dage gaaer med den dræbende Kjep inde 
i Legemet.161 
 

Det kan også virke som om gamle mennesker, som ikke lenger var i stand til å krige eller 
arbeide, og heller ikke hadde noen sentral posisjon i samfunnet, kan ha vært i faresonen for 
å bli utelukket fra kollektivet. ”De gamle nyde her nemlig ingen Agtelse af de Yngre”, 
skriver Oftebro.162 Det vanlig at gamle og syke ble tatt med ut av kraalen for å forlates i 
bushen eller begraves mens de fortsatt levde.163 Da Larsen i 1866 skrev om hvor mange – 
eller få – det hadde vært på gudstjenesten, la han til: 

 
Jeg regner ikke blant disse Kirkegjængere en eller anden gammel Mand, som de øvrige 
muskelkraftige Zuluer foragte og kalde en ’Ting som spise Mad’, men ikke mer [er] 
Mennesker, fordi de ikke mer ere kongeligtjenestedygtige Mænd og følgelig kun ere 
passelige til at gjøre Christne af, siden de ikke due til noget andet.164 
 

På samme måte som hekser og gamle, kan også kristne ha blitt utelukket fra kollektivet. 
Dette viste seg blant ved at kristne zuluer ble nektet å tjenestegjøre i hæren. For å unngå at 
kristne ble utelukket fra kollektivet forsøkte de norske misjonærene på 1860-tallet å få i 
stand en avtale som ville gjøre det mulig for konverterte zuluer å tjene kongen. Men dette 
ble aldri noe av fra zuluenes side.165 Å være kristen var i zuluenes øyne uforenlig med det å 

                                                 
161 NMT Schreuder 1861: 190-191; se også NMT Wettergren 1866: 89 
162 NMT 1853: 178; se også Macclean i Gray (Red.) 1992: 95 
163 Som Macclean påpeker kan dette ha en sammenheng med at det var tabu å ta på døde kropper. (Macclean i 
Gray (Red.) 1992: 95; Samuelson 1929: 37-38) 
164 NMT Larsen 1866: 157. 
165 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 91-96 
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være zulu.166 Det er også i et slikt lys, som utelukket fra kollektivet, at henrettelsen av 
Maqhamusela og andre konverterte kan forstås. 
 
Høvdingenes innflytelse på kongen 
 
Kongen styrte Zuluriket i samarbeid med høvdinger. Laband nevner tre kategorier av 
høvdinger som i noe ulik grad kunne ha innflytelse på kongen. De mest innflytelsesrike var 
menn født inn i kongefamilien og som i tillegg hadde utmerket seg spesielt ved modighet, 
taleførhet, klokskap etc. Disse høvdingene ble kalt izikhulu, bokstavlig oversatt ”de store”, 
og hadde gjerne store landområder og mange mennesker knyttet til seg. En noe mindre 
innflytelsesrik gruppe høvdinger var kjent som izilomo. Disse hadde ofte ikke noen tydelig 
definerte ansvarsområder, men ble betraktet som ledende menn gjennom deres vennskap 
med kongen, og /eller med andre izikhulu. Mer direkte under kongens kontroll var gruppen 
med høvdinger kalt izinduna. Disse var spesielt plukket ut av kongen og kunne være 
ansvarlige for et regiment med soldater eller ha overansvaret for et distrikt. Izinduna hadde 
kanskje ikke like mye innflytelse som de to øvrige kategoriene høvdinger ettersom deres 
maktgrunnlag sto og hvilte på kongens goodwill. Likevel deltok alle disse tre kategoriene 
av høvdinger i amabandla, rådsforsamlingen der høvdinger og kongen planla landets 
politikk.167 

I sitt relativt kjente essay om zuluene påpeker Max Gluckman hvor sentral denne 
rådsforsamlingen var i zulusamfunnet. Ifølge Gluckman mente zuluene at folkets velstand 
var avhengig av en velfungerende rådsforsamling som kunne styre landet i samråd med 
kongen. Ifølge Bryant var rådsforsamlingen preget av ”complete freedom of speech”. 
Kongen talte til sist så han ikke skulle påvirke høvdingene som talte før ham. Gluckman 
konkluderer med at kongen tok hensyn til høvdingenes råd.168 

R. C. S. Samuelson,169 som var oversetter for Cetshwayo under hans fangenskap i 
Cape Town i 1881, skriver at det var disse store høvdingene som i praksis satt på makten i 
Zululand. Generelt var det rådsforsamlingen som var kraften bak lovene og skikkene i 
landet. Rent spesifikt mener Samuelson, i likhet med Stavem,170 at det var de store 
høvdingene som var det virkelige hinderet for kristendommens utbredelse. Samuelson 
presiserer: ”the King would not have remained a King long, or even enjoyed a lease of life, 
had he taken upon himself to nullify and set aside the decisions of his counsil without their 
consent.”171  

                                                 
166 Se for eksempel Cetshwayos uttalse til Shepstone, sitert i Hernæs i Simensen (red.) 1984: 104 
167 Laband 1997: 59-61; se også Bryant 1949: 463; Wylie 2006: 231-232 
168 Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987: 33; Bryant 1949: 464 
169 Dette var sønnen til Siver Marthin Samuelson som kom til Zululand med NMS i 1854. I 1855 gikk han 
over til Anglican church, og virket som misjonær hos dem til sin død i 1916. (Samuelson 1929) 
170 Stavem 1915: 156 
171 Samuleson 1929: 27 
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Også i 1838 mente Owen at det var høvdingene, og ikke Dingane, som først og 
fremst hindret misjonsvirksomheten.172 Både Dingane og Shaka ser ved flere anledninger 
ut til å ha måttet ta hensyn til sine høvdinger.173 Imidlertid mener Laband at høvdingenes 
makt var større under styret til Mpande og Cetshwayo, altså på den tiden det var norske 
misjonærer der.174  
 
Folket, høvdinger og konge 
 
Kongen forholdt seg indirekte til folket gjennom sine høvdinger. Høvdingene forholdt seg 
til underhøvdinger og kraallederne, som hver representerte sin kraal, sin familie og sine 
forfedre.  Zulusamfunnet kan altså karakteriseres som et patriarkalsk pyramidehierarki med 
kongen øverst. Desto høyere nivå desto større gruppe ble representert. En høvding eller en 
kraalleder måtte på den ene siden følge ordre fra kongen, eller fra en høvding med høyere 
rang, og på den andre siden representere, eller følge ordre fra de under seg i hierarkiet. De 
måtte altså forene hensynene til de under seg og til de over seg i hierarkiet.175 Zuluene 
oppsummerte det ifølge Gluckman ved å si at folket måtte respektere sin høvding, men 
høvdingen måtte også respektere sitt folk.176 

Det kan virke som om det var et ideal i Zululand at kongen og høvdingene skulle 
styre landet etter folkets ønske. Cetshwayo forklarte nemlig i et intervju med 
kolonitjenestemenn etter zulurikets fall, at da Shaka tok over tronen hos den daværende 
relativt lille zulustammen, var det etter zuluenes ønske: ”Shaka had become a great 
favoutite in his adopted country [hos Mthethwaene]. On his father’s death the Zulu tribe 
sent to him and begged him to be their king: he consented”.177 

Det var neppe nøyaktig slik Cetshwayo beskriver det at Shaka kom til makten. Som 
nevø og tronarving av Shaka kan Cetshwayo dessuten ha hatt en viss interesse av å 
fremstille det på denne måten for å legitimere sin egen kongerett. Likevel kan Cetshwayos 

                                                 
172 Owen i Cory (Red.) 1926: 120 
173 Charles Rawden Maclean husker at Shaka fortalte ham meget alvorlig: ”I am obliged to kill a few 
[subjects] to gratify the rest; and if I were not to do it, they would think me an old women, a coward, and kill 
me themselves.” (Maclean i Gray (Red.) 1992: 72; Wylie 2006: 430) Også Isaacs forteller at Shaka, etter at 
noen hottentotter som arbeidet for de hvite handelsmennene hadde voldtatt en zulukvinne, forklarte at 
europeerne måtte straffes, fordi ”‘something must be done to appease the chiefs, or they will say I am not fit 
to command.’” (Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 88; Bryant 1929: 597.) Wylie har i boka Myth of 
Iron. Shaka in History vist hvordan Shakas angivelige despotisme og enevelde kan være en myte, skapt i 
ettertid av de europeiske handelsmennene og hans attentatmann Dingane. Wylie skriver at det kan virke som 
om selve eksistensen av en rådsforsamling i Shakas rike ”has been virtually ereased from the historical 
record.” Wylie slår fast at ”Many of Shaka’s decisions were almost certainly not his alone.” (Wylie 2006: 
430, 575) Det samme ser ut til å gjelde de senere kongene. Dingane sa til den britiske misjonæren, Francis 
Owen, at “he must consult with his Indoonas [izinduna] on this subject as it was the custom of his country not 
to do anything important without their knowledge.” (Owen i Cory (Red.) 1926: 42. Se også side 49, 52, 54, 
Gardiner 1836: 34-35; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 165; John Dunn i Moodie (Red.) 1886: 39, 
42) 
174 Laband 1997: 61, 58, 166 
175 Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987: 39; Laband 1997: 59 
176 ”’the people respect their chief, but the chief ought to respect his people’.” Gluckman i Fortes and Evans-
Pritchard (Red.) 1987: 44 
177 Cetshwayo i Webb and Wright (Red.) 1987: 4 
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versjon av historien kanskje fortelle noe om hans ideal av forholdet mellom konge og folk, 
nemlig at det var folket som valgte sin konge. I det samme intervjuet ga Cetshwayo flere 
ganger uttrykk for at han styrte landet etter folkets vilje.178 Dingane sa han måtte ta hensyn 
til folket i styringen av landet,179 og Shaka kan ha vært avhengig av hærens samtykke når 
folket gikk til krig.180  

Under maktkampen mellom prinsene Cetshwayo og Mbuyazi på 1850-tallet, ønsket 
begge at det skulle avgjøres av folket hvem som skulle bli den neste kongen.181 At det 
skulle tas hensyn til folket i et slikt tilfelle ser ut til å ha vært i tråd med tradisjonen. Da 
Dingane var i ferd med å overta tronen etter Shaka, måtte avgjørelsen vente til hæren var 
tilstede, og det var amabandla, rådsforsamlingen som bestemte, eller godkjente, hvem den 
nye kongen skulle være.182 Magema Fuze, den første zulu som forsøkte å skrive sitt eget 
folks historie, bekrefter dette: ”No one can force the office of the Zulu king and become the 
king without the permission of the people”. (Fuze la imidlertid til at også fortidens konger 
måtte samtykke før noen kunne bli konge.)183 

I tråd med zulukongenes insistering på at de ikke kunne handle uten støtte fra folket, 
skrev Grout om zuluene, på begynnelsen av1860-tallet, at “their king is influenced to some 
extent by public opinion, and can never go against the wishes of the mass except at the 
hazard of his own life”.184 
 
Hekseri – og om Cetshwayo og folket 
 
Et gjennomgangstema i misjonærenes tekster er zuluenes frykt for hekseri. For zuluene var 
identifisering og henretting av hekser en kamp mot sykdom, død og ondskap.185 Som det 
ble forklart for Larsen i 1866: ”først, naar alle Troldmænd blive utryddede af Landet, kan 

                                                 
178 Cetshwayo i Webb and Wright (Red.) 1987: 75 
179 Owen i Cory (Red.) 1926: 42, 49, 52, 54, 101 
180 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 147-148 
181 Ifølge Cetshwayo selv, uttrykte han det da på denne måten: ”’let us talk it over in public before all the 
Zulu chiefs, and we will see who is right and who is wrong.’” (Cetswayo i Webb and Wright (Red.) 1987: 16. 
Se også Grout 1862: 348) På et litt annet vis ble det til slutt likevel avgjort av et flertall av folket, ettersom det 
utviklet seg til en kamp om trekke til seg flest tilhengere. 
182 Wylie 2006: 506; Laband 1997: 51 
183 Fuze i Cope (Red.) 1979: 92 
184 Grout 1862: 130. Shoter skrev omtrent på samme tid om det han kaller zuluenes “democratic tendency”, 
og siterte Fynn som skal ha uttrykt det slik: ”Though the chief be thus theoretically absolute, in practice he is 
not so, being ‘obliged,’ says Mr. Fynn, ‘to consider what effect his commands will have on the minds of his 
followers. Even Shaka, one of the greatest despots who ever governed any nation, constantly kept this 
consideration in view, being perfectly aware that his reign would soon terminate, if he opposed the general 
will of his people.’” (Jeg har ikke funnet ut hvor Fynn har skrevet dette, og Shooter har heller ingen referanse. 
[Shooter 1857: 97-98]) Fynn skriver imidlertid også: “no chief would dare to propose anything in opposition 
to the King, as such conduct would be detrimental to his future safety.” (Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 
1950: 284) Dette kan oppfattes som en motsetning til det første sitatet, men behøver på den annen side ikke 
være det. Begge sitatene sier noe om hvordan både konge og høvdinger var avhengig av å forstå den andre 
parten, samtidig som man dyrket konsensus på overflaten. Mael mener på sin side at Shakas rådsforsamling 
kan karakteriseres som ”just showpieces”, men det er altså grunnlag for å hevde at de var mer enn det.  (Mael 
1974: 30-31) 
185 NMT Schreuder 1856: 11-12; NMT Larsen 1861: 201; NMT Wettergren 1863: 239-240; NMT Wettergren 
1866: 89; Owen i Cory (Red.) 1926: 19; NMT Schreuder 1852: 213; Barter i Merret (Red.) 1995: 87 
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folket leve lykkelig.”186 Også for mange av dagens afrikanere utgjør hekser en trussel mot 
liv og helse.187  

Simensen har på sin side tolket identifiseringen av hekser som en del av et kongelig 
maktpolitisk virkemiddel, i forbindelse med at ”Den politiske ensrettingen var hard”.188 
Imidlertid er det lite som tyder på at kongen anså dette som et fundament for sin makt. 
Særlig i Cetswayos tilfelle er det ganske tydelig at han forsøkte å hindre eller begrense drap 
av hekser, men at han i mange tilfeller måtte føye seg etter press fra folket som forlangte at 
heksene ble straffet med døden. Larsen mener det var feil å skylde på konge eller prins for 
heksehenrettelser: 

 
Deri tænker jeg de feile, ligesaa meget som naar Folk, ubekjendte med forholdene, 
beskylde Mpande og Cetshwayo for blødtørstig Grusomhed. […] Kongen afsiger 
Dødsdommen, fordi Folket vil have det saa.189 
 

En av Cetshwayos høvdinger, Umkosana, som var sammen med Cetshwayos under hans 
fangenskap i Cape Town, forklarte kolonitjenestemennene hvorfor det ble drept hekser 
under Cethwayos styre: 

 
Yes, witches were killed in Cetshwayo’s reign, but it was not his fault. There were so many 
cases brought before him that he was obliged to authorise punishment. Black men from 
time immemorial have believed in witch doctors, and therefore how could Cetshwayo do 
otherwise than accept the decisions of these men?190 
 

Stavem fremstiller det på samme måte i sin erindringsbok: 
 
En tid hadde han virkelig negtet tillatelse av drap av de ’utlugtede’ hekser. De, som befattet 
sig med troldom skulde bare mulkteres. Men allerede da blev der knur blant folket. 
Hvorledes skulde skikkelige folk kunne leve, naar ikke dette pak av hekser blev utryddet 
[?]. Cetshwayo var ingen Olav Trygvason. Han var ikke manden, som vovet at stille sig i 
opposition mot folkets fordomme.191 
 

I 1865 var innbyggerne på ni kraaler beskyldt for å forhekse, eller fornagle, himmelen og 
på den måten forhindre regn. Mpande skal ha tatt initiativ til å drepe folkene på disse 
gårdene, men Cetshwayo motsatte seg dette. Resultatet ble ifølge Schreuder at Mpande fikk 
”listet sig til at lade ihjelslaae enkelte Individer”, men at mange også kan ha blitt spart på 
grunn av Cetshwayos inngripen.192 Ved et annet tilfelle tok Cetshwayo initiativ til å straffe 
noen som hadde drept en heks uten hans tillatelse, men ”Nogle av hans Naboer indlægge 

                                                 
186 NMT Larsen 1866: 159; se for eksempel også NMT Wettergren 1866: 89 
187 Ashforth 2005 
188 Simensen 1988: 171 
189 ”De rive hverandre op indbyrdes!” Larsen 1866: 159 
190 Umkosana i Webb and Wright (Red.) 1987: 19 
191 Stavem 1915: 184; Redaktør i misjonstidsskriftet The Net, skrev noe liknende i 1873: “We know that 
Ketchwayo has on many occasions put a stop to this killing of innocent persons, but even he cannot resist his 
izinduna (principal men) who are less enlightened than himself, when they insist on accused evil-doers being 
murdered.” (Sitert i Cope 1995: 261) 
192 NMT Schreuder 1866: 34 
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Forbøn for ham hos Kongen [Mpande] og forklare Sagens rigtige Sammenheng”, slik at 
mannen likevel ble spart.193 

Selv om Cetshwayo kan ha hatt vanskelig for å motstå presset fra folket når det 
gjaldt hekserelaterte saker, finnes det også eksempler på at han klarte å hindre heksedrap, 
på tross av folkets vilje. En mann, Mahlashana, søkte tilflukt på Oftebros stasjon fordi han 
fryktet å bli anklaget for å ha drept en nabo med hekseri. Naboene som mistenkte 
Mahlashana reagerte kraftig på at Oftebro beskyttet heksen. Folket tok det opp med 
områdets høvding, som ga sin støtte til folket; Mahlashana skulle drepes. Men Oftebro 
nektet å overlevere mannen til bødlene. Dermed henvendte både Oftebro og den ansvarlige 
høvdingen seg til Cetshwayo. Ifølge Oftebro hadde Cetshwayo ”bestemt nægtet det [å slå i 
hjel Mahlashana], saa at, hvis man plagede mig, var det ikke fordi han gav dem nogen 
Tilladelse dertil, men fordi de nu engang vare Folk, som holdt af at gjøre Ustykker.”194 

I det nevnte intervjuet med kolonitjenestemennene uttrykte Cetshwayo at ingen av 
zuluenes tradisjoner var dårlige så lenge de alltid hadde vært tradisjoner. Imidlertid gjorde 
han et unntak når det gjaldt heksehenrettelser og sa at dette var en skikk han ønsket å 
forandre. Cethswayo opprettet til og med et eget område han sendte utpekte hekser til, 
istedenfor å henrette dem.195 Cetshwayo uttrykte imidlertid i intervjuet at dette gjorde ham 
upopulær blant folket.  

 
Before that, if anyone was found guilty by these witch-doctors, they were liable to be 
punished by death, but the king did not like that custom, and it was because he tried to 
change it that the Zulus did not like him latterly.196 
 

Cetshwayo forsøkte å endre en tradisjon, men var ikke fullstendig vellykket på grunn av 
presset fra folket. Forsøket på endring kan dessuten ha kommet med en pris, nemlig at han 
ble mindre populær blant folket. Forståelsen av heksehenretting som et kongelig 
maktpolitisk verktøy virker gal. 

Foruten et maktpolitisk virkemiddel har heksehenrettelser blitt oppfattet som et 
uttrykk for at samfunnet er i forandring.197 Noen ganger behøver det ikke være andre motiv 
bak handlinger enn det menneskene selv uttrykker at de er motivert av. Kanskje kan den 
kritiske analysen bli vel kritisk, og den sosialantropologiske ”Thick Description” vel 
tjukk.198 Hvis heksehenrettelsene likevel skal forstås som et uttrykk for noe annet enn et 
forsøk på å bekjempe ondskap, foreslår jeg at det kan være et virkemiddel for å hindre at 
folk brøt med kollektivets tradisjoner. Hvis noen skilte seg fra kollektivet hentet de kanskje 
sin kraft fra et annet sted enn kollektivets felles forfedre, og således kan de ha blitt mistenkt 

                                                 
193 NMT Wettergreen 1863: 240-241 
194 NMT Oftebro 1861: 19-20. 
195 Samuelson 1929: 35 
196 Webb and Wright (red.) 1987: 85 
197 Parle 2003: 106 
198 ”Thick Description”, tolkningen av et samfunn så det blir forståelig for en utenforstående. Etter Clifford 
Geertz kapittel ”Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture” i Geertz London 1973 



  37 

for å drive med heksekunst. Schreuder snakket med en som bekreftet at for å unngå 
mistanke om hekseri, måtte han følge landets tradisjoner: 

 
paa mitt spørsgsmaal, ’om han vel selv kunde være tryg noget Øieblik for at blive udlugtet 
og beskyldt som Troldmand”, maatte [han] svare bestemt Nei, men undskylde sig med, at 
han for at unddrage sig Mistanke maatte følge Landets Skik199 
 

Noe om Mpandes forhold til misjonen og folket 
 
Jeg har vist at folket kan ha presset Cetshwayos til å henrette hekser. Kan folket også ha 
presset Mpande og Cetshwayo til å beholde forfedrenes tradisjoner og avvise religiøs 
endring? At Mpande, i det minste, visse tider har vært ganske positivt stemt overfor 
misjonærene synes ganske klart. Da Schreuder samtalte med Mpande i 1865, møtte han en 
svært vennlig konge som nesten ser ut til å ha rørt Schreuder: 

 
Kongens Sjælevel ligger mig dog saa tungt og inderlig paa Hjertet; jeg har engang kjendt 
ham, da hans Hjerte syntes mer at ligne et aabent Svælg af glubende Dyrs Tænder og den 
haarde ubestigelige Klippe; hvor forandret er han ikke nu; man kan tale til ham Sandheden, 
medens han tilsyneladende rolig og tamt hører paa, og han syntes saa taknemmelig, da jeg 
efter endt Samtale sagde ham farvel, og at jeg vilde opsende Bønner for ham til Gud; ’ja 
bed til Gud for meg’, gjentok han med Bestemthed […] Stakkels magtesløse Mpande!200 
 

Når Schreuder skriver om den Mpande han kjente som mer liknet et åpent svelg av 
glupende dyrs tenner, tenker han kanskje på den Mpande han møtte i 1845, etter å ha 
snakket med høvdingene, da han ble nektet misjonstillatelse. Da Schreuder den gang forsto 
at Mpande ikke ville overprøve sine høvdinger, utbrøt han med skuffelse: ”altsaa skjønner 
jeg nu grant, o Konge! At Du og Dine Høvdinger afgjort sætte Eder imod, at jeg forkynder 
Guds Ord for dette Folk”. Det er imidlertid interessant at selv dette svelget av glupende 
dyrs tenner den gang hadde behov for å uttrykke at det slett ikke var han som sto i veien for 
misjonærenes inngang til Zululand. Mpande svarte med ett, at ”nei, det var ikke saaledes at 
forstaae, - det var hans hele Folk, som græd og forlangte, at ingen Missionær maatte 
opholde sig hos dem.”201 

Kanskje var ikke Schreuders førsteinntrykk av Mpande helt korrekt. Zulukongene 
tok sjelden autokratiske avgjørelser, Mpande i 1845 var neppe et unntak. Stavem, som var 
på misjonsmarken med Schreuder de siste 13 årene av sistnevntes liv, skriver i sin 
erindringsbok om Schreuders første misjonsfremstøt: 

 
Enkelte steder syntes Schreuder at merke, at folket gjerne vilde høre evangeliet, og han 
trodde at den simple zuluer bare holdtes tilbake av frygt for kongen. Men det forholdt sig 
neppe saa. […] For hver dag, som gik, lærte Schreuder bedre at kjende disse hedningers 
sande natur. Det var nok ikke bare Mpande og hans høvdinger som stod iveien for 
kristentroens indgang blant zulufolket. Det forstod han nu.202  

                                                 
199 NMT Schreuder 1852: 213 [Hans uthevning] 
200 NMT Schreuder 1865:124-125 
201 Schreuder i Myklebust 1986: 194 
202 Stavem 1915: 90-91 
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Schreuders omfattende reise i Zululand i 1855 kan ha bidratt til at han forsto dette. Blant 
annet møtte Schreuder det han kaller en hottentott, altså en av khoi-san opprinnelse, som 
var tjener og vogndriver hos Mpande og ”meget fortrolig med Kongen”. Denne 
kongstjeneren hadde tilegnet seg en viss kunnskap om kristendommen i Natalkolonien, og 
kunne fortelle at kongen var svært interessert og fasinert av europeernes religion, og at han 
hadde talt i timevis med kongen om kristendommen. Han påstod endog at ”hvis ikke 
Mpande havde saa mange Folk og saamange Kjærringer at regjere og varetage, vilde han 
baade kunne høre og forstaae Sandheden bedre end maaskee nogen Anden i hans Land”.203 
Da noen av kongens døtre viste interesse for misjonærene, satte imidlertid Mpande en 
stopper for dette. Men ifølge Stavem var dette av hensyn til folket. ”Hvad vilde vel folket 
si, om kongehuset blev troende”, bemerket Mpande.204 

Kanskje var det på grunn av folkets innflytelse på Mpande at Schreuder 20 år senere 
oppfattet svelget av glupende dyrs tenner som stakkarslig og maktesløst. 
 
Noe om Cetshwayos forhold til misjonen og til folket 
 
Det er mulig å skrive mye om Cetshwayos og hans til tider kompliserte forhold til 
misjonsvirksomheten. Som jeg skal komme tilbake til i kapittel syv, kan det se ut til at 
Cetshwayo på et personlig plan kan ha følt seg revet mellom zuluenes tradisjonelle og 
misjonærenes nye religiøse dimensjoner. I forbindelse med dette ser også Cetshwayo ut til 
å ha vært revet mellom hensynet til misjonærene og til folket. Et eksempel på dette nevnte 
jeg i begynnelsen av dette kapittelet – Cetshwayo nektet å følge opp sitt løfte om å la den 
kristne Moses gifte seg med en jente fra kongegården på grunn av hensynet til folket som 
forlangte at prinsen skulle holde seg til forfedrenes skikker.205 

Siden slaget, kjent som Ndondakusuka ved Thukela,206 mellom Cetshwayo og hans 
halvbror, Mbuyazi, i 1856, hadde Cetshwayo vært mer eller mindre etablert som 
kronarving. Siden 1857 hadde Cetshwayo og Mpande kommet frem til en slags avtale om 
maktfordeling som innebar at Cetshwayo tok del i styringen av landet.207 Cetshwayos var 
altså kronprins, men en svært mektig kronprins som også tok del i styringen av landet.  

                                                 
203 NMT Schreuder 1856: 35 
204 Stavem 1915: 156 
205 NMT Oftebro 1861: 56, 60-61 
206 Etter navnet på en topp i nærheten av slagets sted. 
207 Ifølge Lewis Grouts bok fra omtrent 1862: ”In the month of November 1857, a great assembly of the 
people was called together at the king’s kraal, for the adjustment of differrences. It was then decided that all 
party distinctions were thenceforward to be dropped, and that Kechwayo’s [Cetshwayos] right to the 
succession, on Pande’s death, should be recognized. Kechwayo being for the present the chief Induna under 
the king. It was ruled that Pande [Mpande] was still competent to think, but that he was too old to move. 
Pande was to be ‘the head’ of the nation, and Kechwayo ‘the feet.’ All important matters of state were first to 
be carried to Masipula (the Prime Minister) and Kechwayo; and were then to be referred to Pande for final 
sanction. The arrangement regarding the succession was, however,, a matter of tacit understanding, rather 
than of definite agreement”. (Grout 1862: 350. Se også Laband 1997: 147) Charles Ballard fremstiller 
imidlertid dette noe annerledes, da han hevder at Zululand var i en slags politisk krise helt fram til 1861 fordi 
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Noe av det første Cetshwayo gjorde som kronprins, i 1857 og 1858 var å delta i 
gudstjenesten ved Oftebros stasjon ved Empangeni, og oppfordre folket i nærheten til å 
gjøre det samme. Ved noen tilfeller kom det flere hundre mennesker i følge med prinsen. 
Prinsen var ifølge Oftebro en ”opmærksom Tilhører” og ”særdeles gunstig stemt” overfor 
misjonen.208 Men dette var kortvarig. På begynnelsen av 1859 kom verken Cetshwayo eller 
store folkemengder lenger til gudstjenesten. Oftebro oppfattet det som om Cetshwayo ikke 
var villig til å gjenta sin oppfordring til folket om gå til gudstjeneste. Cetshwayo mente det 
ikke var mer han kunne gjøre:  

 
Jeg har sagt dem, sagde han, at de skulle sonda, og naar de ikke ville, saa kan ikke jeg tage 
dem i en Kurv og bære dem frem; – der kan du see, hvordan Folk ere; ogsaa naar jeg kalder 
dem for at samle sig, lystre de ikke, saa jeg maa finde paa at narre dem sammen. 
 

Cetshwayo hadde nemlig nylig forsøkt å samle folk til å luke åkrene, men uten hell. For å 
få folket til å komme hadde han til slutt sendt ut melding om at man skulle samles med 
spyd og skjold. Folket trodde det gjaldt krig og stilte umiddelbart opp. Men alt Cetshwayo 
ville ha dem til å gjøre var å luke åkrene.209 

Vi kan selvfølgelig ikke utelukke muligheten for at Cetshwayo lurer Oftebro – og at 
han ikke egentlig ønsker at folket skal komme til gudstjeneste, og har gitt beskjed om dette 
bak Oftebros rygg. Hvis dette var holdningen til Cetshwayo er det imidlertid vanskelig å 
forstå hvorfor han selv deltok på gudstjenesten. Tatt i betraktning Cetshwayos velvilje 
overfor, og fasinasjon av, misjonærene, som jeg skal komme tilbake til i kapittel syv, virker 
det også sannsynlig at han er oppriktig. I så tilfelle illustrerer dette folkets enerådighet og 
prinsens beskjedne makt over folket. Mer direkte forteller historien at det i dette tilfellet var 
folket selv som ikke ønsket å komme til gudstjeneste, uavhengig av prinsens ønske. 

I innledningen nevnte jeg historien til Nyekile som trivdes godt med Oftebro og 
hans familie på stasjonen på Empangeni, men som med makt ble slept vekk av sine brødre. 
Den eldste broren, Umsilekazi, som var hennes foresatt (eller eier), ville ta henne bort fra 
misjonsstasjonen fordi folket i området hadde snakket stygt om at han lot jenta være på 
misjonsstasjonen. Folket mente broren ønsket hun skulle bli kristen. (Noe som viser 
folkets, eller kollektivets, indre press for å holde seg til forfedrenes skikker.) 

Etter at de to brødrene hadde slept Nyekile vekk fra Oftebros stasjon, ”som et 
ådsel”, gikk Oftebro sporenstreks, ”med grædende Hjerte”, til Cetshwayo for å forsøke å få 
jenta tilbake til stasjonen. Cetshwayo lyttet rolig til Oftebro, mens han innimellom tittet 
rundt på de andre tilstedeværende – en hel flokk med tjenere og et par høvdinger – ”som 
for at afføle dem, hvordan det smagte dem.” Deretter svarte Cetshwayo at Oftebro måtte la 
brødrene ta jenta tilbake, fordi hun var deres eiendom. Oftebro referer: ”han kunde ikke 

                                                                                                                                                    
Mpande ikke ville anerkjenne Cetshwayo, eller noen andre, som sin kronnarving.  Uansett er det nok lite tvil 
om at Cetshwayo var den mektigste prinsen i Zululand etter 1856.  (Ballard 1980: 88) 
208 NMT Oftebro 1858: 12, 36, 86; Oftebro i Sommerfelt 1865: 287, 321 
209 NMT Oftebro 1860: 31 
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nøde dem til at lade hende være hos mig, thi han vilde ligesaa lidet selv have Ord for, at 
han fratog Folk deres Børn”210 Oftebro oppfattet det som om prinsen lot seg påvirke for 
mye av folket, og spurte ”om han troede at gjøre ret i at bifalde Folkets Villie og 
Adfærd”.211 Altså, det virker som om Cetshwayo tar hensyn til folkets vilje, og at han 
fryktet konsekvenser om han ikke gjør dette. 

Cetshwayo ser imidlertid ut til å ha forsøkt å blidgjøre begge parter, både folket og 
misjonæren. Han kunne ikke hente tilbake Nyekile, men han ga Oftebro en annen jenta fra 
kongsgården, som skulle få lov til å bli kristen om hun ønsket det. Til de tilstedeværende 
”pyntede [prinsen] det til [så] bedst han kunde i en Tone, som ventede deres Bifald, og 
dette uteblev naturligviis ikke.”212 

Som vist i forrige kapittel ble forholdet mellom misjonærene og Cetshwayo langt 
mer anstrengt utover 1870-tallet. Historien om Maqhamusela og de nykristne som ble 
henrettet, eller truet med henrettelse, som jeg nevnte i forrige kapittel, er et eksempel på 
dette. I forhold til Cetshwayos relativt positive holdning overfor misjonsvirksomheten ved 
overgangen til 1860-tallet, kan man spørre seg hva grunnen kan være til Cetshwayo ser ut 
til å ha endret holdning utover på 1870-tallet. Én mulighet er at Cetshwayo har blitt presset 
av folket til en mer fiendtlig politikk overfor misjonærene, og at det var nødvendig for 
Cetshwayo å føre, eller godta, en slik politikk for å få den nødvendige folkelige støtten. Det 
finnes kilder som kan peke i en slik retning. I 1863 forteller misjonærene om et rykte om at 
Cetshwayo snart ville kaste ut alle misjonærene i landet. Ifølge misjonærene var ryktet 
falskt og stammet neppe fra Cetshwayo selv,213 men ryktet kan kanskje si noe om en 
forventning eller et håp fra grupperinger i folket. I motsetning til hva disse ryktene ville ha 
det til, noterte Dahle i sin dagbok om lag to år senere at Cetshwayo igjen formante folket 
om å sonda, og å lære og forstå hva misjonærene prediket.214  

Ifølge Grout, som skrev omtrent i 1862 eller før, var Cetshwayo de konservatives 
zuluers representant. Særlig de unge mennene som hadde hørt historier om velstanden fra 
Shakas og Dinganes dager, samlet seg rundt Cetshwayo under maktkampen med Mbuyazi 
på 1850-tallet. Cetshwayo ble av disse ansett som den rette etterkommeren etter Shaka og 
Dingane som ville gjenopprette fortidens velstand. De mente Mpande ikke var en konge 
”’after the Zulu heart’”.215 Dette kan stemme med Oftebros beretning fra 1859, som jeg 
skal komme tilbake til, der han gjengir hvordan folket klagde over at Cetshwayo tilbrakte 
tid med misjonærene, og hvordan folket fryktet at dette skulle innebære en omveltning av 
tro og skikker.216 

                                                 
210 NMT Oftebro 1861: 5 
211 NMT Oftebro 1861: 5 
212 NMT Oftebro 1861: 6 
213 Wettergren fra Entumeni og Udland fra Umpumulo NMT 1863: 54, 76 
214 Dahle dagbok: 27 
215 Grout 1862: 347-348; Binns 1963: 34 
216 NMT Oftebro 1860: 43-44 
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Omtrent nøyaktig ti år etter Oftebros beretning skriver Dahle i sin dagbok at 
Cetshwayo hadde samlet folket og sagt at de skulle spise melk i gårdene som i gamle dager 
og at de ikke skulle bruke annen pynt enn den som ble brukt i gamle dager, og andre slike 
ting, noe som kan tyde på at Cetshwayos da hadde blitt tradisjonalismens forsvarer.217 
Omtrent på samme tid ga imidlertid Cetshwayo Schreuder tillatelse til å opprette to nye 
misjonsstasjoner.218 

Cetshwayos holdning til misjonsvirksomheten kan ha også ha blitt farget av hans 
nære europeiske rådgiver John Dunn, som selv levde etter zulutradisjoner og var svært 
kritisk til misjonærenes tilstedeværelse. Dunns historie er mildt sagt fascinerende i seg 
selv,219 men det sentrale i denne sammenheng er at Dunn sto Cetshwayo svært nær – 
Ballard mener Dunn i praksis fylte en slags rolle som Zululands utenriksminister frem til 
1879.220 Dunn selv skrev i ettertid at ”I was looked upon as being second to Cetshwayo in 
authority – the poor old king [M]Pande only holding a nominal position”.221 Schreuder 
hadde tidligere fungert som Mpandes fremste lese- og skrivekyndige rådgiver for Mpande, 
men for Cetshwayo var det Dunn som kom til å spille denne rollen.222 Når Dunn da i tillegg 
viste seg å være misjonsfiendtlig, var dette vanskelig å svelge for Schreuder, som skrev at 
han ikke kunne forestille seg noe verre enn ”et slig urent, indædt missionsfiendlig Dyr, som 
denne forvopne engelske Polygamist”.223 Når Cetshwayo inntok en strengere holdning 

                                                 
217 Dahle Dagbok 19.12.1869: 46 
218 Hernæs i Simensen (red.) 1984: 97 
219 Jeg skal nevne noen korte trekk i Dunns utrolig historie. John Dunn var sønn av handelsmannen Robert 
Dunn og vokste opp i Natal, og lærte seg zulu fra han var barn. I 1856 støttet han Mbuyazi og deltok i krigen 
mot Cetshwayo, der han så vidt slapp unna med livet i behold da han klarte å flykte fra Cetshwayos styrker 
ved å ri, og svømme over Tugela. Cetshwayo beslagla i denne sammenhengen en stor mengde kveg som 
hadde tilhørt noen farmere i Natal. Dunn meldte seg imidlertid frivillig, året etter, til å dra inn i Zululand på 
vegne av kvegets eiere, for å forsøke å få de tilbake. Dette var selvsagt et risikabelt oppdrag, å oppsøke sin 
tidligere fiende, men han fikk ikke bare tilbake kveget, han ble også tilbudt å slå seg ned i Zululandet. Med 
Cetshwayos hjelp bygde Dunn seg opp over de neste tiårene og fungerte som en av landets viktigste 
høvdinger. Som et uttrykk for hans stormannsstatus fikk Dunn et stort antall kveg, flere støttespillere og ikke 
minst mange koner. (50 koner og minst 113 barn). På 1850-tallet opererte også Dunn som en slags safari-
guide og tok med seg velstaående europeerne på jakt i Zululandet. Da krigen med britene nærmet seg i 1879 
ønsket Dunn å være nøytral, men da britene truet med å inndra all hans eiendom om han ikke samarbeidet 
med dem, valgte han å svikte Cetshwayo. Etter krigen ble Dunn tildelt den største delen av de 13 
høvdingedømmene som Zululand ble delt opp i og beholdt således sin velstand og status. Cetshwayo selv 
oppsummerte dette sviket, under hans fangenskap i Cape Town i 1880, på følgende måte:  

”One very cold and stormy night in winter i was seated before a large fire in my hut when there was 
a noise without as if someone was arriving. I asked the cause from my attendants and they told me a white 
man in a miserable state of destitution had just arrived and claimed my hospitality. I ordered the servants to 
bring him in, and a tall, splendidly made man appeared. He was dressed in rags, for his clothes had been torn 
to pieces in fighting through the bush, and he was shivering from fever and ague. I drew my cloak aside and 
asked him to sit by the fire, and told the servants to bring food and clothing. I loved this white man as a 
brother, and made him one of my head indunas, giving him land and wives, the daughters of my chiefs. Now 
Shaunele (the sun has gone down), and John Dunn is sitting by the fire, but he does not draw his cloak aside.” 
(Binns 1963: 186; Ballard 1980, 1985; John Dunn i Moodie (Red.) 1886) 
220 Ballard 1985; Sønstabø 1973: 16-18 
221 Dunn i Ballard 1985: 69 
222 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 96-98; Sønstabø 1973: 18 
223 Schreuder i Børhaug 1976: 30-31 
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overfor misjonsvirksomheten utover på 1870-tallet, så er det ikke usannsynlig at dette også 
kan ha hatt å gjøre med påvirkningen fra John Dunn.  

I sin erindringsbok gjør imidlertid Stavem det klart at han mener det var folket som 
presset kongen til den restriktive politikken overfor misjonærene. Stavem gjengir noe fritt 
hva Cetshwayo skal ha uttrykt i forbindelse med et rykte om misjonærene skulle utvises fra 
landet. ”Forresten maatte han ta saken paa den maate for at klare sig like overfor folket. 
Det var folket som anklaget ham, fordi han hadde fyldt landet med missionærer.[…]For at 
redde sig og sit kongedømme maatte han utvise missionærene av landet.”224 

Det kan virke vanskelig å se noen tydelige utviklingstrekk når det gjelder 
Cetshwayos personlige holdning til misjonsvirksomheten. Kilder som viser Cetshwayo som 
misjonsfiendtlig sameksisterer delvis med kilder som viser ham som misjonsvennlig. Etter 
at han tilsynelatende stilte seg svært kritisk til misjonsvirksomheten på 1870-tallet, virker 
det som om han var langt mer positiv til kristendommen da han var fange i Cape Town 
etter zulurikets fall.225 Kanskje er det imidlertid dette som er det sentrale, nemlig at 
Cetshwayo forsøkte å gjøre til lags både misjonærene og den delen av folket som var 
skeptiske til misjonærene, noe historien om Nyekile viser. Til tross for sin tilsynelatende 
positive holdning til misjonsvirksomheten og til misjonærene kan Cetshwayo til tider ha 
følt seg presset til å føre, eller til å godta, en mer restriktiv politikk overfor 
misjonsvirksomheten.  
 

                                                 
224 Stavem 1915: 191 
225 Samuelson 1929: 97-111; Theron 2006; Binns 1963 174-188; Harford i Child (Red.) 1978 
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Her er Cetshwayo på et skip på vei til Cape Town som fange etter krigen i 1879:226 

 
Det unike ved Zululand? 
 
I forhold til visse andre afrikanske samfunn med europeiske misjonærer, som Madagaskar 
og Basutoland, konverterte svært få zuluer før 1879.227 Hva dette skyldes er også et 
spørsmål om hva som særpreget Zululand. Simensen mener svaret bør søkes ”både i indre 
forhold – den ferske, ustabile militærstaten – og i den ytre sammenknytning med 
verdensmarkedet og det britiske imperium”.228 Kanskje er heller årsaken at Mpande og 
Cetshwayo tok mer hensyn til folkets tradisjonalisme, enn det for eksempel kong 
Moshoesho i Basutoland gjorde? 
 

                                                 
226 Bilde fra CDrom på Killie Campbell arkivet, Durban. 
227 Simensen 1988: 171-172; Birkeli, Birkeli og Nakkestad 1949: 318 
228 Simensen 1988: 171-172 
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Visstnok oppfordret Moshoesho Mpande til å følge hans eksempel og gjøre kristendommen 
til statsreligion fordi han mente dette ville styrke zuluriket. Imidlertid førte Moshoeshos 
forhold til kristendommen og misjonærene at han var nær ved å bli avsatt av folket.229 Så 
oppfordringen om å gjøre kristendommen til statsreligion var neppe av hensyn til Mpandes 
forhold til folket – kanskje heller av forholdet til omverdenen. Et godt forhold til 
misjonærene kunne bidra til et godt forhold til europeerne i området. Så om Mpande kun 
skulle ta hensyn til omverdenen, verdensmarkedet og det britiske imperium, så er det lite 
tvil om at Moshoesho ga et godt råd. Men når Mpande ikke fulgte rådet til Moshoesho, kan 
det skyldes at han også måtte ta hensyn til folkets oppfatninger. Det særegne, eller unike, 
ved Zululand bør kanskje således søkes i indre forhold – Mpandes og Cetshwayos hensyn 
til folkets forfedretro – mens svaret til Moshoeshos omfavnelse av kristendommen kan 
forstås i forhold til den ytre sammenknytning med verdensmarkedet og det britiske 
imperium. Tross alt ble Mpandes og Cetshwayos Zululand styrtet av imperialismemakten, 
mens Moshoeshos Basutoland ble det ikke. Imidlertid ble Moshoesho nesten avsatt av sitt 
folk, mens Mpande og Cetshwayo ble det ikke. 
 
Zululands styresett: Kollektivets gjensidige avhengighet 
 
Det ser ut til å være grunnlag for å hevde at folket kunne presse kongen og kronprinsen, og 
at det var mulig med en viss grad av meningsutveksling og debatt i Zululand. På den andre 
siden er det viktig å ha i mente at Zululand ikke først og fremst besto av individer, men av 
kollektiver, eller ett kollektiv. Kongen og prinsen representerte dette kollektivet, eller på et 
vis var kongen og prinsen dette kollektivet.230 Således kan kongen på et vis være folket, 
eller i det minste symbolet på det, og samtidig kan folket på et vis være kongen. På den 
måten kan det ha vært vanskelig for kongen og prinsen å være uenig med folket, eller 
vanskelig for folket å være uenig med kongen og prinsen, for da ville de på et vis også være 
uenige med seg selv. Kollektivet innebar et ideal om at folket og kongen skulle handle som 
én. 

Det nære samspillet mellom folket, kongen, forfedrene og naturen kommer til 
uttrykk ved den årlige umkhosifestivalen, også kalt kongsfesten eller the first fruit festival. 
Hensikten med festivalen var kort sagt å styrke folket og sikre kollektivets 
eksistensgrunnlag, ved å sikre et godt høsteår, skaffe regn osv. For eksempel innebar et av 
ritualene, som et ledd i å sikre en god høst, at kongen skulle være den første som spiste av 
årets avling. (Det var dødsstraff for å gjøre dette før kongen.) Noe av avlingen ble blandet 
med ulike ”medisiner” og med deler av innvollene til en nyslaktet svart okse. Dette spiste 
kongen før han drakk en stor skål med saltvann som fungerte som et brekkmiddel.231 Dette 
ble kalt å ”misa inkosi, (ordret oversat: bringe Kongen til at staae, opretholde ham)”. Ifølge 

                                                 
229 Simensen m.fl. i Simensen (red.) 1984: 220; Simensen 1988: 172 
230 Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987: 30 
231 Bryant 1949: 511-515; Laband 1997: 63; Wylie 2006: 351-353; Macclean i Gray (Red.) 1992: 120 
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de forklaringer Wettergren fikk ble dette gjort ”for at han skal blive stærk til at overvinde 
andre Folkeslag.”232 Altså; for at kollektivet skulle være sterk nok til å overvinne andre 
folkeslag måtte kongens helse opprettholdes. Kongens helse og velstand hang sammen med 
kollektivets generelle helse og velstand. 

Forferdene var en del av kollektivet og var tilstede på festivalen, noen ganger 
synlige i form av grønne slanger. Kongen planla og gjennomførte umkhosifestivalen i 
samråd med forfedrene.233  

Men folket måtte også bidra under den årlige festivalen. Alle menn måtte delta på 
festivalen og hilse de felles kongelige forfedrene ved strekke armene i været å rope den 
kongelige hilsenen ”Bayede!”.234 Alle soldatene måtte kaste opp i en beholder, og 
spyblandingen brukte sjamanene til å smøre inn en hellig kveil av gress som symboliserte 
zulukollektivet. Denne gresskveilen (”ring-like bundle”/”grass coil”) var om lag en meter i 
diameter og omkring 40 cm tykk. Dens fulle navn var inkatha yeswe yakwaZulu og besto 
av en sammenpresset blanding av ulike kraftfulle gjenstander og substanser. Inkathaen 
besto blant annet av forrige kongers sammenpressede inkathaer, noe som symboliserer 
kontinuitet og tradisjon og viser hvordan kongene var ansvarlige for å følge de døde 
kongers skikker.  

De øvrige ingrediensene sier noe om hvordan kongen, folket og naturen måtte 
forenes for å sikre et sterkt kollektiv. Foruten hår og tenner fra ulike dyr, besto inkathaen 

av gress fra døråpninger til hyttene og fra stiene som zuluene og kuene deres hadde streifet, 
spytt fra kongen og fra hans nærmeste relasjoner, ulike planter og medisiner som 
sjamanene hadde anskaffet og som sagt spy fra soldatene. (Shaka skal også ha lagt til 
kroppsdeler og deler av klærne til mektige konger og høvdinger han hadde drept.) Når 
kongen satt på den hellige gresskveilen ble det sagt at dens kraft ble overført til folket 
gjennom ham og forfedrene. Dette skulle blant annet gjøre zuluene sterke og modige i 
krig.235  

Etter slaget ved Isandhlawana mot britene i 1879, som zuluene vant, men med 
enorme tap av menneskeliv, ble Cetshwayo beskyldt av kvinnene i kongekraalen for at han 
ikke hadde sittet lenge nok på inkataen, og at dette hadde bidratt til de store tapene i 
slaget.236 Altså, inkathaen bandt kongen og folket sammen til ett kollektiv. Nesten femten 
                                                 
232 NMT Wettergren 1866: 86. Bryants oversettelse av misa inkosi: ”the-setting-up, or making-to-stand-firm, 
of-the-king”. (Bryant 1949: 513) 
233 Fuze i Cope (Red.) 1979: 92; Bryant 1949: 514-515 
234 Ordet oversettes i ordbøkene til ”Hail! Your majesty.” Utropet eller hilsenen ble kun brukt for å hilse 
zulukongen. (I hvert fall etter Dingane regjeringstid. Colenso mener at ordet før dette ble brukt mer generelt 
som en hilsen til store høvdinger.) Samuelson mener opprinnelsen til ordet kan komme fra ubayedwa, som 
Samuelson oversetter til ”he is by himself, that is, he stands out preeminently as superior to others.”  Colenso 
mener heller ordet betyr ”’Bring them (i.e. our enemies)! Give them to us!’” Mens Bryant derimot slår fast at 
opprinnelsen til ordet er umulig å spore, men mener i hvert fall at det ikke har noe sammenheng med ”bring 
them”, slik Samuelson hevder. (Samuelson 1923: 17; Colenso 1905: 26; Bryant 1905: 25) 
235 Baleni kaSilwana til Stuart i Webb and Wright (red.) Vol I 1976: 40-41; Mpatshana til Stuart i Ibid Vol 
III: 299; 320; 327; Ndukwana til Stuart i Ibid Vol IV: 281-282, 373; Fuze i Cope (Red.) 1979: 91; Bryant 
1949: 476; Laband 1997: 62-63. 
236 Laband 1997: 239-240 
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år etter zulurikets fall forklarte Ndukwana dette på en enkel måte: ”All men had great 
affection for their king. It could not be otherwise for they were bound together. This 
binding took place in the shape of an inkata”.237 Kort og godt var kongen og folket bundet 
sammen av en denne gresskveilen. 

Kanskje nettopp fordi kongens helse hang sammen med kollektivets helse, var det 
viktig for kongen å vise at han var i god form. Shaka fikk greie på at europeerne kunne 
skaffe en hårfarge som ville gjøre hans grå hår sorte igjen. Shaka oppfattet middelet som en 
ungdommelighetsmedisin, med eller uten handelsmennenes vilje,238 og ble fast bestemt på 
å skaffe seg denne medisinen. Dessverre for Shaka – og for handelsmennene som fikk føle 
hans raseri – klarte de ikke å skaffe hårfargingsmiddelet før Shakas død, til tross for at en 
delegasjon ble sendt mot Cape Town med 86 elfenbein, som ifølge Shaka kun skulle 
benyttes til innkjøp av ungdommelighetsmedisinen.239 I sammenheng med Shakas sterke 
ønske om ungdommelighetsmedisin skriver Isaacs at det var et folkekrav at kongen var i 
god form. 

 
he must neither have wrinkles nor grey hairs, as they are both distinguishing marks 
of disqualification for becoming a monarch of a warlike people. It is also equally 
indispensable that their king should never exhibit those proofs of having become 
unfit and incompetent to reign240 
 

En slik tradisjon, om at kongene ikke kunne ha synlige tegn på alderdom, har jeg imidlertid 
ikke lest eller hørt andre steder enn hos Isaacs, slik at man nok kan stille et spørsmålstegn 
ved om det virkelig eksisterte en slik tradisjon. Kanskje var denne tradisjon mer utpreget på 
Shakas tid, og før, enn det var på Cetshwayos tid. Forøvrig passer en slik skikk godt med 
det generelt negative synet zuluene hadde på eldre mennesker, blant annet beskrevet av 
Oftebro og Larsen.241 Macclean skriver om den samme tiden som Isaacs, at ”The aged of 
both sexes are held in the utmost contempt by their friends and relatives, and are treated 
with cruel neglect and indifference.”242 Skikken Isaacs referer til setter også Shakas sterke 
ønske om hårfarge, og zuluenes generelle oppfatning av sammenhengen mellom kongens 
og folkets velbefinnende, i et forståelig perspektiv.  

                                                 
237 [ikke mine uthevninger] Ndukwana til Stuart i Webb and Wright (red.) Vol  IV 1976: 373. Jamfør Baleni 
kaSilwana, som ifølge ham selv ble født omkring 1838, som forklarte: ”The inkata’s purpose is to keep our 
nation standing firm. The binding round and round symbolizes the binding together of the people so that they 
should not be scattered.” ([Ikke mine uthevninger] Baleni kaSilwana til Stuart i Webb and Wright (red.) Vol I 
1976: 40) 
238 Fynn  skriver at Shaka, etter å ha snakket om effekten av blekk på papir, spurte om europeerne også hadde 
en type ”blekk” som kunne benyttes til å farge håret. Videre får vi inntrykk av at europeerne insisterte på at 
dette ikke var en ungdommelighetsmedisin. Macclean gir imidlertid inntrykk av at Capt. King stolt svarer 
bekreftende på Shakas spørsmål om de har noen medisiner som kan motvirke aldring. (Macclean i Gray 
(Red.) 1992: 76; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 131, 142-143, 155, 269) 
239 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 131, 142-143, 155, 269; Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 
132, 134, 141 
240 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 134 
241 NMT Oftebro 1853: 178; NMT Larsen 1866: 157 
242 Macclean i Gray (Red.) 1992: 95 
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Zuluenes kollektivisme kommer også til uttrykk ved skikken om at det var påkrevd 
av alle zuluene å vise sorg under begravelser. Spesielt hendelsene rundt døden til Shakas 
mor, Nandi, viser den nære sammenhengen mellom kongefamilien, folket og naturen. En 
av Shakas viktigste høvdinger, Ngomane, tiltalte blant annet Nandi som ”the over-ruling 
spirit of vegetation”,243 og da en så viktig samfunnsrolle var borte, var det påkrevd at hele 
kollektivet sørget over tapet. Med tanke på at kongen var folket og omvendt, er det også en 
nødvendighet at folket trist når kongen er trist; dermed var det et sørge- og gråtepress i 
forbindelse med viktige personers død. Fynn forteller en noe spektakulær historie om han 
selv som ble stående midt i kaoset som oppsto etter Nandis død. Som eneste europeiske og 
skrivekyndige vitne skal han ha vært vitne til seksti tusen gråtende mennesker og at syv 
tusen av dem ble drept fordi de ikke gråt tilstrekkelig.244 Det er imidlertid flere problemer 
knyttet til denne kilden, tallene virker i hvert fall å være overdrevet.245 Men det er opplagt 
at vi kan gå ut i fra at sorgprosessen i forbindelse med Shakas mors død var temmelig 
dramatisk, i hvert fall i Fynns utenforstående øyne.246 Bryant beskriver mange år senere 
begravelsen til en mann av langt mindre status enn Shakas mor: 

 
With hands behind their heads […], smacking their breasts, wringing their hands, or even 
throwing themselves upon the ground, all the multitude of women shrieked out their plaints 
together, or howled their wails (ukuLila) until exhausted. Party by party, the women 
streamed in, and no sooner had they reached the gateway of the dead man’s kraal, than they 
immediately appeared smitten with uncontrollable grief, roaming here and there, crying 
aloud and copiously weeping, and performing most realistically, all the antics of women 

                                                 
243 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 136 
244 For about 20 minutes he [Shaka] stood in a silent mournful attitude, with his head bowed upon his shield, 
and on which I saw large tears fall. After two or three deep sighs, his feelings becoming ungovernable, he 
broke out in frantic yells, which fearfully contrasted with the silence that had hitherto prevailed. This signal 
was enough. The chiefs and people, to the number of 15.000, commenced the most dismal and horrid 
lamentations.  

[…] Through the whole night it continued, none daring to take rest, or to refresh themselves with 
water, while at short intervals fresh bursts were heard, as more regiments approached. 

The morning dawned without any relaxation, and before noon the number had increased to about 
60.000. The cries now became indescribably horrid. Hundreds were lying faint, from excessive fatigue and 
want of nourishment; while the carcasses of 40 oxen lay in a heap, which had been slaughtered as an offering 
to the guardian spirits of the tribe. […] Those who could not force more tears from their eyes – those who 
were found near the river panting for water – were beaten to death by others who were mad with excitement. 
Toward the afternoon I calculated that not fewer than 7.000 people had fallen in this frightful indiscriminate 
massacre. The adjacent stream, to which many had fled exhausted, to wet their parched tongues, became 
impassable from the number of dead corpses which lay on each side of it; while the kraal in which the scene 
took place was flowing with blood. 

Amidst this scene I stood unharmed, contemplating the horrors around me; and felt as if the whole 
universe was at that moment coming to an end. I stood there alone, a privileged being, not compelled to take 
part in this frantic scene; and I felt truly thankful, not only that I was a British subject, but that I had so far 
gained the respect of this tyrant as to hope for escape even from this horrible place of blood. (Fynn i Stuart 
and Malcolm (Red.) 1950: 133-135) 
245 Fynn skrev flere versjoner av disse hendelsene og først i de senere versjonene tallfester han folkemengden. 
Wylie mener disse tallene ”can safely be dismissed as ludicrous.” Wylie mener Fynn med hensikt har forsøkt 
å framstille Shaka som mer brutal enn han egentlig var. Ved et annet tilfelle skriver Fynn at det ikke var 
uvanlig at ikke mindre enn 3000 menn og kvinner ble drept på grunn av mistanke om ulovlig seksuell 
omgang. I dette tilfellet hevder imidlertid Fynn at det var Shaka som tok initiativ til å stoppe drepingen av de 
som ikke sørget tilstrekkelig. (Wylie 2006: 7, 367, 412-413; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 135) 
246 Wylie 2006: 412 
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frantic with sorrow. This communal wailing continued throughout the day, as more and 
more women arrived.247 
 

Ved å gråte i forbindelse med en persons død bekreftet man sin sorg over tapet av personen 
på lik linje med de nærmeste pårørende, og bekrefter dermed at man er en del av det 
samme kollektivet. Som Bryant la til om de sørgende kvinnene ovenfor, ”all women in the 
neighbourhood are, as a matter of politeness, expected to attend.”248 Som kongens mor 
spilte Nandi en sentral rolle for zulufolkets velferd, og da hun døde var det forventet av alle 
med tilknytning til zuluenes kollektiv at de måtte sørge. De som på sin side ikke viste sorg 
utelukket seg selv fra kollektivet, og på den måten mistet retten til å eksistere.  

Selv om omfanget kan være omdiskutert er det liten tvil om at folk ble drept for 
ikke å vise tilstrekkelig sorg over Nandis død. Dette hevder både Fynn, Isaacs og zulu 
muntlige overleveringer.249 Isaacs hevdet å være vitne til at en gruppe soldater brente en 
kraal og drepte beboerne der fordi kraalederen ikke hadde dratt til kongen for å sørge.250 

Fynn unnslapp imidlertid uskadd det han kaller ”this horrible place of blood”, uten å 
felle en eneste tåre. Som jeg skal komme tilbake til, virker det som om zuluene hadde en 
oppfatning av at europeerne innehadde en spesiell spirituell kraft, som Fynn i dette og 
andre tilfeller kan ha nytt godt av. Det som først og fremst gjorde at Fynn var istand til å stå 
uskadd og føle at universets ende var nær, uten å ta del i den kollektive sorgen, var nettopp 
at han ikke tilhørte det samme kollektivet som zuluene. Som europeer hadde Fynn sine 
egne forfedre, sin egen opprinnelse, sin egen konge og sitt eget kollektiv å forholde seg til. 

Det er kan være viktig å ha i mente ar zulusamfunnet var et kollektiv, og at det 
eksisterte et nærmest fysisk avhengighetsbånd mellom kongen og folket, når man drøfter 
hvilket samfunnslag som i størst grad sto bak avvisningen av kristendommen. For til tross 
for motsetninger som kan ha eksistert mellom folk, høvding og konge, kan man hevde at 
det uansett må ha vært både konge og folk som sto bak avvisningen av kristendommen, 
fordi både konge og folk definerte seg som én del av det samme kollektivet. Folk, 
høvdinger og kongelige delte den samme religionen og kulturen – og denne religionen 
innebar å bevare forfedrenes tradisjoner. 
 

                                                 
247 Bryant 1949: 704 
248 Bryant 1949: 724 
249 Se Wylie 2006: 413-414; 366; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 133-135 
250 Isaacs fordømmer handlingen, og ikke minst ”the insatiable monster” som han mener ga ordren om 
drapene. I motsetning til Isaacs går imidlertid Wylie langt i å insinuere at Shaka ikke behøver å ha stått bak 
denne ordren, noe som i så fall bare understreker at makten også var fordelt på andre enn kongen. Wylie 
hevder også, med noe tynt grunnlag, at noen av drapene etter Nandis død kan forstås som at Shaka benyttet 
anledningen til å kvitte seg med politiske motstandere under påskudd av at de ikke hadde sørget tilstrekkelig 
over tapet av Nandi. (Ibid: 414) At det altså er Shakas maktpolitiske hensyn som motiverer ham til å drepe. 
Kanskje minner dette noe Hernæs’ og Simensens forsøk på å forstå zuluenes motiv for å avvise 
misjonsvirksomheten. Hvis vi skal ta utgangspunkt i zuluenes religion og kultur gir det imidlertid mening nok 
at Shaka drepte noen av de som ikke utførte sin plikt ved å tilhøre zulufolkets kollektiv og sørget 
utilstrekkelig ved Nandis død. Ettersom Wylie hevder at Shaka ikke selv behøver å ha stått bak alle disse 
drapene, kan det dessuten tenkes at det var et folkekrav å ta noen av disse unnasluntrerne av dage. (Wylie 
2006: 413) 
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Holdes tilbake av prinse- og kongefrykt? 
 

Hvor sterk en Hindring denne Konge- og Næstefrygt er, kan man gjøre sig nogen 
Forestilling om, naar man bætenker, at Zuluerne ikke tør inlade sig paa det mindste Forsøg 
paa at indføre nogen Forbedring f. Ex. i Agerbrug eller Husvæsen, med mindre de faae 
udtrykkeligt Kongebud derom. At begynde noget Nyt, […] vilde let blive en Dødssynd251 
 

Kielland nevner i sitatet ovenfor den sterke konge(- og neste)frykt som hindret 
misjonsarbeidet. Det finnes eksempler på at zuluene sa at det var på grunn av frykt for 
kongen at de ikke kom til gudstjeneste. Oftebro mente imidlertid at dette kun var en dårlig 
unnskyldning. I 1857 og 58 deltok Cetshwayo selv på gudstjenesten og oppfordret alle til å 
gjøre det samme.252 

Høvdingen, Umkozana, sa til Oftebro i 1861 ”at forlade den gamle Tro, det tilvante 
Liv og Sæder, det troede han ikke kunde gaae an, med mindre Kongen selv først begyndte 
og da bød dem at gjøre ligesaa.”253Umkozana sier imidlertid ikke at han ønsket at kongen 
skulle forlate den gamle tro. Kjernen i det Umkozana uttrykker er kanskje heller 
avhengighetsforholdet til kongen. Å skylde på kongen kan kanskje oppfattes som en måte å 
henvise til kollektivet på, siden kongen representerte, eller var, kollektivet. Zuluene var 
ikke kristne og kunne ikke bli det fordi kollektivets konge og de felles forfedrene ikke var 
kristne.  

Samtidig kunne kanskje kongen uttrykt det samme, at kan ikke kunne bli kristen 
fordi folket og forfedrene ikke var kristne. På den måten kan det gjensidige 
avhengighetsforholdet mellom konge, folk og forfedre virke tradisjonalistisk forsterkende, 
fordi gruppene av ”folk” og ”ledere” på et vis holder hverandre i sjakk. Kravet om å holde 
seg til kollektivets tradisjoner kan ha kommet fra kongen, men et slikt krav kan også ha 
kommet fra folket.  

Simensen kan derfor delvis ha rett når han skriver at zulukongens holdning til 
konvertering var at det var uforenlig med statsborgerskap og at dette hindret folket i å 
konvertere til kristendommen.254 Imidlertid var det ikke bare konge og høvding som sto i 
veien for zuluers omvendelse, det var kollektivet som helhet. Folket kunne også stå i veien 
for høvdingers og kongers omvendelse, slik at det kunne være like riktig å snu Simensens 
ord på hodet for å illustrere poenget. Zulufolkets holdning til konvertering var at det var 
uforenlig med høvding- eller kongestatus, og dette hindret høvdinger og medlemmer av 
kongefamilien i å akseptere konvertitter, og i selv å konvertere til kristendommen.255 

                                                 
251 [Kiellands uthevning] NMT Kielland 1868: 142 
252 NMT Oftebro 1858: 85-86) (For et annet tidligere eksempel på at en høvding kan ha blitt brukt som 
unnskyldning for ikke å møte til gudstjeneste, se Owen i Cory (Red.) 1926: 13) 
253 NMT Oftebro 1861: 126 
254 “The king’s policy with regard to conversion was clear: it was irreconcilable with citizen status in the Zulu 
kingdom.[…]This of course implied a strong political limitation on the free transaction between the 
missionaries and the Zulus, and acted as a powerful deterrent on religious change.” (Simensen 1986(B): 85-
86) 
255 Forslag til engelsk omskriving av Simensens tekst gjengitt ovenfor: The Zulu people’s policy with regard 
to conversion was clear: it was irreconcilable with chief or kingship status in the Zulu kingdom. This of 
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Oppsummering 
 
Befolkningen i Zululand generelt motsatte seg de endringene misjonærene arbeidet for å 
gjennomføre. Årsakene til dette hadde å gjøre zuluenes frykt for å bryte med forfedrenes 
tradisjoner, og oppfatningen av at zuluene ikke kunne leve som europeerne, som beskrevet 
i forrige kapittel. På denne måten kan begrunnelsene til konge, prins og høvdinger, som for 
eksempel høvdingene Schreuder møtte i 1845, ha vært representative for zulufolket 
generelt. Zululands styresett innebar uansett at det var mulig for folk å påvirke avgjørelsene 
til kongen og kronprinsen gjennom høvdingene. Det finnes eksempler på at disse har latt 
seg presse av folket. 

Zulurikett var et kollektiv bestående av alle samfunnslag bundet sammen av 
kongefamilien og dens forfedre. Kollektivet var avhengig av kongefamilien og forfedrene 
for at dets eksistensgrunnlag skulle opprettholdes. Likedan var kongefamilien og høvdinger 
avhengig av folkets materielle og religiøse medvirkning for å opprettholde sine stillinger. 
Kollektivets gjensidige avhengighet innebar at det var i alles interesse at alle holdt seg til 
kollektivets skikker og tradisjoner. Dette vanskeligjorde misjonsarbeidet. 

                                                                                                                                                    
course implied a strong political limitation on the free transaction between the missionaries and the Zulu 
chiefs and kings, and acted as a powerful deterrent on religious change. 
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4      Forandringene i Zululand under Shaka – et historisk paradoks? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
They all looked at it [et speil] with astonishment; at the same time they held their 

mouths, and sought as if they thought to catch the figure by placing their hands behind 
it. Some put their hands before their eyes, occasionally glancing from the corner, to 

take a peep to see if it were imitating them. […] they were assuredly much older than 
their forefathers, who had never seen such a charm”.256 

Isaacs om da han viste et speil til Shakas soldater. 

 
Jeg har argumentert for at zulukollektivet var tradisjonalistisk fordi menneskene levde, 
eller følte seg tvunget til å leve, som sine forfedre. Likevel var zuluriket relativt ungt da 
misjonærene kom til landet. I tidsrommet 1812-1820 ble Zululand samlet til et større rike, 
med den legendariske Shaka som konge. Dermed hadde samfunnet relativt nylig vært 
gjennom en del samfunnsmessige forandringer.257 Det kan derfor framstå som et paradoks 
at kulturen var tradisjonalistisk og dyrket forfedrenes tradisjoner. 

I utgangspunktet faller dette paradokset utenfor framstillingens tidsavgrensing. Jeg 
skal derfor ikke dvele for mye ved problemstillingen, eller forsøke å besvare den. Jeg skal 
heller ikke bruke plass på å drøfte årsakene til dannelsen av zuluriket generelt. Jeg skal 
imidlertid belyse problemstillingen noe, også fordi aspekt ved problemstillingen kan ha 
betydning for de senere argumentene. 
 
Shaka og forandringer 
 
Tradisjonelt har dannelsen av zuluriket blitt framstilt som en blodig revolusjon først og 
fremst framprovosert av Shakas personlighet.258 Nylig har imidlertid Wylie vist hvordan 
denne litteraturen i svært liten grad er basert på kilder. Store deler av en slik framstilling 
virker oppdiktet.259 Kort sagt mener Wylie forandringene initiert av Shaka neppe var 
drastiske nok til å kunne karakteriseres som en revolusjon. Omfanget av zuluriket var 
definitivt nytt, men det betyr ikke at samfunnet og kulturen behøver å ha vært like ny.260 

Det vil imidlertid være en enkel vei utenom å hevde at dannelsen av zuluriket ikke 
egentlig innebar noe særlig forandring. I det minste innebar dannelsen av zuluriket på 

                                                 
256 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 131 
257 Wylie 2006 
258 For eksempel Bryant 1929; Ritter 1955; Morris 1965. I sin Afrika historie nevner Simensen Shaka som 
personen som ”skapte” et nytt rike, med ringvirkninger i store deler av det sørlige Afrika. (Simensen 2002: 
180-181)  
259 Jamfør tittelen på Wylies bok: “Myth of Iron. Shaka in History” 
260 Wylie 2006: 45, 49, 54, 95, 150, 180, 217, 329 (Se også Macclean i Gray (Red.) 1992: 112; Mael 1974: 
11; Morris , The Washing of the Spears, 1966: 45-47) Mennesker med liknende kultur kan ha levd i dette 
området i mange hundre år. (Grout 1862: 68) 
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begynnelsen av 1800-tallet en forandring til et nytt og større felleskap – eller kollektiv.261 
Det er kanskje naturlig å tenke seg at disse forandringene, og Shakas rolle som lederen av 
dette nye, større kollektivet, på et vis måtte legitimeres eller begrunnes. 

Kanskje kan noe av forklaringen ligge i at Shaka ble oppfattet og framstilt som om 
han hadde en spesiell spirituell kraft og/eller magiske evner.262 Macclean husker at “Shaka 
was worshipped as a deity, and was believed by the Zulus to have supernatural powers. No 
one of his subjects doubted his having these powers”.263 Isaacs og Fynn beretter likedan. 
Alle i Zululand skal ha oppfattet Shaka som en ”super-human”,264 og det ble sagt at han 
kunne praktisere heksekunst. Denne spesielle spirituelle kraften ble det sagt at Shaka fikk 
fra forfedrene.265 En død høvding, Mbiya, skal dessuten ha dukket opp en periode blant de 

levende for å meddele zuluene at Shaka var 
svært populær blant forfedrene.266 
 
Det kan imidlertid være vanskelig å si i hvilken 
grad det var Shaka som framstilte seg slik, eller 
i hvilken grad det var folket som oppfattet 
Shaka på denne måten. Hvilket standpunkt en 
tar vil kanskje avhenge av ens historiefilosofi. I 
tråd med materialistisk og marxistisk 
historiefilosofi vil det være naturlig å forestille 
seg at Shaka framstilte seg på en måte som kom 
ham til gode – at han brukte folkets tro for å 
legitimere sin egen makt.267 Til en viss grad vil 
imidlertid dette innebære at folket framstilles 
som mindre intelligente statister, mens Shaka 
og lederne blir framstilt som i stand til å heve 
seg over bermens tro. En mer kulturrelativistisk 
historieforståelse vil i større grad innebære en 
oppfatning av at folket og lederne i samfunnet 
tilhørte den samme religionen og kulturen, og 

                                                 
261  Ifølge Wylie var det nettopp det å trekke til seg folk og drive stats- eller organisasjonsbygging som var 
Shakas spesielle talent. (Wylie 2006: 219 [Wylie mener for  øvrig at Shaka sjelden kunne få utført noe med 
kun voldsmakt. (:182); Macclean i Gray (Red.) 1992: 68; Grout 1862: 70) 
262 Blant annet muntlige overleveringer nedtegnet på begynnelsen av 1900-tallet bekrefter dette. (Wylie 2006: 
209)  
263 Macclean i Gray (Red.) 1992: 122 
264 Isaacs i Herman og Kirby (red.)1970: 146 
265 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 149; 153; Mael 1974: 25-28 
266 Fynn i Stuart og Malcolm (red.) 1950: 308, se også 155-156 
267 Macclean skriver at ingen tvilte på at Shaka hadde magiske evner, men etter dette legger han interessant 
nok til at Shaka selv tvilte på dette. (Sitatet fra Macclean ovenfor fortsetter ”, but he did himself.” (Macclean 
utdyper ikke.) Hvis dette stemmer, kan det bety at Shaka kun brukte dette for å få folket på sin side? Det kan i 
så fall like gjerne bety at folket tilla han evner han selv mente at han ikke hadde. 
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at det derfor er sannsynlig at Shaka selv kan ha ment at han hadde spesielle spirituelle 
krefter. I så fall vil det være minst like viktig hvordan Shaka ble oppfattet som hvordan han 
ble framstilt. 

Imidlertid likner dette en diskusjon om høna eller egget, om hva som kom først av 
Shakas framtreden og folkets oppfatning. Det sentrale er uansett at Shaka ble forbundet 
med sterke spirituelle krefter, og at dette kanskje kan ha spilt en rolle i dannelsen av et nytt 
større fellesskap. 
 
Isithunzi 
 
Shakas spirituelle kraft kan kanskje knyttes til zuluenes konsept om isthunzi. Isithunzi er en 
personlig kraft skapt i relasjon med den spirituelle verden og personens forfedre. Hvert 
menneskes isithunzi er ulik i karakter og styrke. Etymologisk er ordet relatert til umthunzi, 
som betyr en skygge av noe, og emathunzini, som er stedet under jorden der forfedrene 
holder til; som skygger. (Blant annet Berglund kaller forfedre konsekvent skygger, på 
engelsk ”shades”.268) Isithunzi kan på den måten oppfattes som kjernen av mennesket som 
også kan eksistere som en forfader. En persons isithunzi kommer til uttrykk gjennom 
personens evner og generelle suksess i livet, både spirituelt, materielt, fysisk og mentalt.269 
En nyskapende konge med magiske evner, som Shaka, ble utvilsomt oppfattet som en 
person med en spesielt kraftfull isithunzi.270 

Forestillingen om isithunzi kan kanskje bidra til forståelsen av hvordan forandring 
var mulig i zuluenes samfunn bestående av tradisjonalistisk forfedretro. For som nevnt i de 
foregående kapitlene var det forbundet med fare for liv og helse å bryte med forfedrenes 
levevis. Men selv om det var farlig kan det likevel i visse tilfeller ha vært ønskelig å bryte 
med forfedrene. Som vist i de foregående kapitlene fikk misjonærene gjentakende ganger 
høre at europeernes levevis hadde sine fordeler, men at zuluene ikke kunne forlate sine 
forfedre og tradisjoner. Men for å være i stand til å bryte med tradisjonen kan man ha 
måttet ha betydelige evner, mot og kraft i form av isithunzi. 

Noe liknende kommer også til uttrykk gjennom zuluenes ulike kategorier av 
unkulunkulu. Callaway har vist at – før misjonærene tok i bruk ordet for Gud – kunne 
uNkulunkulu enten bety den første forfaderen som alle mennesker stammer fra, eller det 
kunne bety en tidligere leder (”head of tribe”) som hadde brutt med de tidligere forfedrene 
og dannet en ny slektsgruppe, eller stamme.271 Ulike slektsgrupper hadde dermed ulike 
uNkulunkulu – altså forfedre – å forholde seg til. Å bryte ut av fellesskapet fra slektsgruppa 

                                                 
268 Berglund 1976 
269 Flikke 2001: 201 
270 Et moderne eksempel på en person som ble oppfattet som om hun hadde spesielt sterk isithunzi, er Thandi, 
en ung, suksessrik kvinne fra Durban på 1990-tallet. Fordi hun var såpass moderne kan hun ha blitt oppfattet 
som om hun hadde brutt med forfedrene. Nettopp derfor ble hun oppfattet som om hun hadde spesielt sterk 
isithunzi. Og nettopp derfor ble hun forsøkt drept fordi noen ville bruke kroppen hennes som medisin og på 
den måten få del i hennes sterke isithunzi. (Flikke 2001: 212-215) 
271 Callaway 1870: 104 
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var forbundet med fare. Men om en person, som Shaka, likevel klarte å bryte med 
forfedrene, i betydningen skape et nytt fellesskap, måtte personen ha en spesiell kraft, i 
form av isithunzi. Denne personen ville da selv kunne bli en slags unkulunkulu, en 
utbryter.272 

Shaka ble, og blir, i alle fall husket med stolthet. I 1863 skriver Oftebro at det ”tales 
endnu om Shaka som deres store Konge, og alle gamle Folk sværge endnu ved hans navn. 
En tapper Zulu er endnu stolt af at kalde sig en ikjaka, i.e., en Mand af Shakas Mod og 
Daad.”273 
 
Stolthet over å bryte med forfedrene 
 
Paradoksalt nok kunne det altså framstå som positivt om noen var i stand til å bryte med 
forfedrene, i betydningen å skape eller gjøre noe nytt, for dette kunne være et tegn på en 
kraftfull isithunzi. Ifølge Fynn skrøt Shaka av å gjøre ting forfedrene ikke hadde gjort før 
ham, som å få besøk av europeere. Shaka fortalte til en stor forsamlig “that he was the first 
of their kings to be visited by Europeans […]. His own forefathers as well as their own 
were cowards who did not dare admit a white man into their presence.”274 Foruten Shakas 
forhold til forfedrene kan dette også si noe om synet på europeerne, som jeg skal drøfte 
grundigere i neste kapittel. 

Det samme understrekes i en hyllest til Shaka framført av høvdingen Sotobe, 
gjengitt av Isaacs: ”You mountain, you lion, you tiger,275 […] there is none equal to you 
[…] Did our fathers know anything of the white people? No. We know much more than 
they did, and there’s no king equal in power to you.”276 For det første understreker dette at 
det kunne bli oppfattet som en positiv egenskap at Shaka brøt med forfedrene. For det 
andre kan det også si noe om forholdet mellom kongen og folket. For legg merke til at 
hyllesten skifter mellom vi- og du-form. Fordi det ikke finnes andre med den samme 
kraften som Shaka, så visste nå alle folkene mer enn deres forfedre. 

En hendelse gjengitt av Isaacs der europeerne brakte med seg en liten båt malt i 
ulike farger for å krysse en elv, forteller noe av det samme. De europeiske handelsmennene 
var på vei til Shakas kraal, og brakte med seg en liten båt fordi det var for mye vann i elven 
til å krysse den på andre måter. Synet av båten samlet en mengde tilskuere. ”Gestures and 
shoutings, and every demonstration of wonder was to be seen”.277 Europeerne tok deretter 
med seg noen av tilskuerne i båten. Isaacs beretning om reaksjonene da disse kom i land på 
den andre siden, forteller om gleden ved å gjøre noe forfedrene ikke hadde gjort, men ikke 
minst forteller den om sammenhengen mellom denne gleden og Shakas kraft. 

 
                                                 
272 Bryant 1949: 423, 427; Gluckman i Fortes and Evans-Pritchard (Red.) 1987: 45 
273 Oftebro 1864: 20 
274 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 80 
275 De første europeerne refererte ofte til leoparder som tigere. 
276 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 130 
277 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 44-45 
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The moment they had landed, they shouted the war hoop of their tribe, danced with joy, 
and sang in praise of Chaka [Shaka], who, they averred, had conquered the demon of the 
Ootoogale [Tugela-elven], and had added another glory to his reign. [...They] were heard to 
express their pleasure (from having witnesses of such an event as that of crossing the water 
in a boat) at being now older than their forefathers, who had never seen the “great river 
crossed when it was in wrath.”278 
 

Også andre steder skriver Isaacs at zuluene uttrykte glede og stolthet over å gjøre noe 
forfedrene ikke hadde gjort. Å møte Isaacs ”made them wiser than their forefathers, who 
had never seen a white man among them.”279 Omlag 30 år senere beretter Schreuder 
omtrent det samme om folk som får høre det kristne budskap for første gang. ”Som saa ofte 
ellers, udbrøde ogsaa de i saadanne Udtryk: ’i dag ere vi gamle (� : vise); at vore Fedre de 
ere dog døde uden at have hørt nogen Ting (si-ngabadala namta; jekanini oboba! Ba file, 

be-ngezwanga bito)’”280 
 
Konkluderende bemerkninger 
 
Shaka kan ha blitt oppfattet som i besittelse av en spesiell spirituell kraft som gjorde han i 
stand til å bryte med forfedrenes tradisjoner – i betydningen skape noe nytt. Paradoksalt 
nok kan det ha blitt oppfattet som om det var forfedrene som ga Shaka kraften til å skape 
noe nytt.  

Også for andre kan det ha blitt oppfattet som positivt å være i stand til å bryte med 
forfedrene. Dette kan ha blitt oppfattet som et tegn på at den personlige kraften var spesielt 
sterk – eller som om kraften til kollektivets konge gjorde dem i stand til å gjøre noe nytt. 
Eksemplene på stolthet over å bryte med forfedrene er i hovedsak knyttet til europeerne 
som ”noe nytt” – noe forfedrene ikke visste noe om. Siden det først og fremst er gjennom 
europeiske kilder vi har kunnskap om denne perioden, er det naturlig at det er dette 
eksempelet på ”noe nytt” som går igjen. Likevel kunne en kanskje være fristet til å trekke 
noe større ut av dette – kan det tenkes at europeernes tilstedeværelse bidro til oppfatningen 
av at Shaka hadde spesielle spirituelle krefter? Uansett var det neppe dette som var 
avgjørende for zulurikets dannelse som jo begynte før europeernes ankomst til landet. 

Det imidlertid ikke sikkert at stoltheten over å gjøre ”noe nytt”, eller stoltheten over 
å kjenne til europeerne, var representativ for zuluene generelt. Noen tiår senere er det, som 
vist, mange eksempler på at zuluene bevarte forfedrenes skikker, motsto forandringer og 
unngikk kontakt med europeerne. Likevel kan kanskje denne gleden, eller stoltheten, over å 
gjøre, eller være vitne til, ”noe nytt”, sammen med forestillingen om isithunzi, være med å 
forklare hvordan forandringer, som de initiert under Shakas styre, var mulig i et samfunn 
med tradisjonalistisk forfedretro.  

                                                 
278 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 44-45 
279 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 81 
280 NMT Schreuder 1856: 26. Se også 33 
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Eksemplene ovenfor kan imidlertid også fortelle en del om zuluenes oppfatning av 
europeerne. Som jeg skal vise i neste kapittel kan både Shaka og europeerne ha blitt knyttet 
til sterke spirituelle krefter. 
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5         Zuluenes syn på europeerne – Europeernes spirituelle kraft  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
The faith among the Zulus in the power of a white man 

in those days was beyond conception.281 
                 John Dunn, jeger, høvding og Cetshwayos fortrolige i Zululand om tida før 1879 
 
I kapittel to og tre tok jeg for meg hvordan zuluene avviste misjonsvirksomheten og viste at 
dette hadde å gjøre med folkets tradisjonalistiske forfedretro. I lys av dette tok jeg i kapittel 
fire for meg hvordan ”revolusjonen” ved Shaka kan oppfattes, og hvordan forandringer var 
mulig i et slikt tradisjonalistisk samfunn. Temaet for dette kapittelet er hvordan zuluene 
oppfattet misjonærene og de første europeerne i landet. Kildene tyder på at zuluene knyttet 
europeerne til sterke spirituelle krefter, slik Dunns oppsummering ovenfor kan vitne om. 
Sett i lys av de foregående kapitlene, om hvordan zuluene avviste kristendommen og 
motarbeidet misjonærene, vil dette kanskje oppfattes som noe oppsiktsvekkende og 
paradoksalt. Dog desto mer interessant. 

Kapittelet kan oppfattes som et innlegg i en større antropologisk debatt om ikke-
vestlige kulturers første inntrykk av europeerne. Særlig to antropologer, Marshall Sahlins 
og Gananath Obeyesekere, har med utgangspunkt i årsakene til drapet av Captain Cook på 
Hawaii i 1779, debattert ikke-vestlige kulturers oppfatning av de første møtene med 
europeerne. Enkelt gjenfortalt argumenterer Sahlins (etter min mening på en svært 
overbevisende måte) for at Cook ble drept fordi han av hawaierne ble oppfattet som guden 
Lono, og fordi Cook, uheldigvis for ham, returnerte til Hawaii på slutten av en religiøs 
festival til ære for nettopp Lono. Men da festivalen sluttet, måtte Lono ”dø”. Etter 
hawaiernes sirkulære tidsoppfatning ville han imidlertid gjenoppstå ved neste års festival. 
Etter Sahlins mening ble europeerne oppfattet som guddommelige.282 

Obeyesekere bestrider nettopp dette, at Cook eller noen andre europeere ble 
oppfattet som guddommelige. Han mener det finnes en universell ”practical rationality” 
som utelukker at noen kan oppfatte andre levende mennesker som guder. Obeyesekere er 
selv fra Sri Lanka og sier at Sahlins teori alltid har forbløffet ham fordi han ikke kan 
komme på et eneste eksempel fra sørasiatisk historie der en levende europeerer har blitt 
oppfattet som guddommelig.283 

Med dette som bakteppe skal jeg se nærmere på hvordan zuluene kan ha oppfattet 
europeerne på 1800-tallet. Min fremstilling vil nok ligge nærmere Sahlins versjon. Jeg skal 
imidlertid ikke drøfte hva som skal til for at en kan si at noen oppfattes som guddommelig. 

                                                 
281 John Dunn i Moodie (Red.) 1886: 6. Se note ???  for mer om John Dunn. 
282 Sahlins 1995 
283 Obeyesekere 1992. For poenget i siste setning se side 8. 
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Jeg nøyer med å vise at zuluene mente europeerne sto nær, eller var i besittelse av, sterke 
spirituelle krefter. 

På den måten er dette kapittelet nært knyttet til det neste, og kan forstås som en 
forutsetning for hva jeg skal argumentere for senere. I neste kapittel skal jeg se nærmere på 
hvordan zuluene forholdt seg til misjonærene som spirituelle aktører på samme tid som de 
måtte forholde seg til forfedrene og den tradisjonelle kulturen. 
 
På sporet av ordenes betydning 
 
Jeg skal begynne med å se nærmere på hvilke ord zuluene brukte for europeere. 
Opprinnelsen til disse ordene kan kanskje si noe om zuluenes oppfatning av disse 
fremmede menneskene. 

Europeerne ble blant annet kalt abelungu og dette er fortsatt i dag det vanligste 
ordet for å beskrive hvite mennesker på zulu.284 Det var opprinnelig, ”Xulu”, en svært 
gammel mann jeg traff i den lille byen Eshowe i Zululand, som også hadde tilhørt den 
norske menigheten der, som først gjorde meg oppmerksom på betydningen eller 
opprinnelsen til dette ordet. For i motsetning til hva man kanskje skulle tro, har ordet 
utvilsomt ingenting med farge å gjøre. Xulus forklaring var at ordet opprinnelig kom fra 
abelumbi som han oversatte til ”wizards”. Ifølge ordbøkene kan abelumbi bety dyktige 
håndverkere, oppfinnere, noen som gjør fantastiske ting, noen som gjør folk forbløffet, og 
trollmenn eller magikere.285 I de eldre ordbøkene til Döhne, Bryant og Samuleson slås det 
fast at dette ordet, abelumbi, tidligere ble brukt om europeerne.286 Döhne og Samuelson 
hevder også, i likhet med Xulu, at opprinnelsen til ordet abelungu kommer fra abelumbi. 
(Selv om Bryant slår fast at abelumbi ble brukt for å beskrive europeere, er han ikke enig i 
at abelungu er avledet av dette.)287 Döhne, som med god margin står for den eldste av 
                                                 
284 Se for eksempel Macclean i Gray (Red.) 1992: 53, 72, 120, 122 (”abe” er en forstavelse som indikerer at 
det dreier seg om mange. ”um” betyr at det dreier seg om én, slik at én hvit mann kalles umlungu / umlumbi  
285 Colenso 1905; Samuelson 1923: 264; Döhne 1857: 200; Bryant 1905: 366. At ordet i seg selv kan bety så 
mange ting sier kanskje også noe om at zuluene oppfattet en sammenheng mellom å være en god håndverker 
og oppfinner og det å ha spirituell kraft til å fungere som trollmann og magiker. Ordet ”abelumbi” ser i liten 
grad ut til å være i bruk i dag. I den nyere ordboken til Dent og Nyembezi er ikke ordet listet. (1995: 406) 
286 Bryant 1905: 366 
287 Bryant mener imidlertid en form av ordet ble brakt til denne delen av Afrika av rømte slaver fra Kongo og 
Angola, og at det opprinnelig skal bety ”’ship-people’”, uten at han forklarer dette ytterligere. I boka The Zulu 
Aftermath slår Omer-Cooper fast at hvite folk generelt ble oppfattet som sjømonstre som spiste elfenbein. Og: 
”The term ’mlungu’ almost universally used for Europeans in South and Central Africa means ’sea monster’.” 
Dessverre har Omer-Cooper null belegg for påstanden, han har ingen referanse og gjør ikke noe forsøk på å 
forklare opprinnelsen til ordet. (Omer-Cooper 1972: 28) Kanskje har Omer-Cooper blandet ordet med et 
annet ord som ble brukt for å beskrive europeere, nemlig izilwane, som Isaacs feilaktig oversatte til ’sea 
monster’ på 1830-tallet. (se nedenfor) (Med referanse til Omer-Cooper gjengir Jørgensen den samme feilen. 
[Jørgensen 1990: 28]) Det er imidlertid et interessant poeng at varianter av ordet mlungu, dog ikke helt like, 
er brukt over store deler av sør- og sentralafrika. På swahili, altså et godt stykke nordover, blir hvite i dag kalt 
for mzungu. Opprinnelsen til dette ordet skal ifølge de uformelle forklaringer jeg har fått fra folk i Kenya, 
visstnok komme fra verbet mzunga, som betyr å flytte på seg, eller reise uten noe spesielt mål eller mening. 
Mzungu kan dermed oversettes til en som reiser, eller slik jeg fikk høre av en eldre mann i Kenya: ”One who 
wanders around with no purpose.” 

En annen teori er at opprinnelsen mlungu har noe med Gud å gjøre. Det er pussig at ordet for hvite 
mennesker og ordet for Gud på mange afrikanske språk er svært like. Vi vet jo også fra andre sammenhenger 
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ordbøkene, virker imidlertid sikrest i sin sak. Döhne gjengir til og med en informant, som 
har forklart hvordan zuluene oppfattet disse abelumbi: ”they are people whom we do not 
know, and they make things we have it not in our power to make.”288 Informantenes ord 
minner om høvdingenes ord til Schreuder i 1845, om at zuluene ikke forsto seg på de hvites 
gode kunnskaper, og som Hernæs tolket som ironi, gjennomgått tidligere.  

Det virker altså overveiende sannsynlig at et av ordene zuluene brukte for å 
beskrive europeere kan oversettes med trollmenn, magikere eller en som gjør fantastiske 
ting.289 Dette understrekes og sannsynliggjøres av at misjonærene, ifølge Schreuder, også 
ble kalt for ”Umtakati” (umthakathi), som har en nærmest identisk betydning som 
abelumbhi / abelungu. Shreuder oversetter umthakathi (i entall) til heks.290 Fortsatt er dette 
den sentrale betydningen av ordet.291 De eldre ordbøkene peker imidlertid også på at ordet, 
foruten heks og en person som forgifter andre, kunne brukes om en person som ble 
oppfattet som overraskende intelligent og dyktig.292 Eller som Samuelson skriver, ”a person 
who does anything extremely clever or incomprehensible.”293 Hovedpoenget er at ved å 
kalle misjonærene abathakathi (i flertall), knyttet zuluene igjen europeerne til en viss 
spirituell kraft. Forskjellen er at abelumbi først og fremst har positive konnotasjoner, mens 
abathakathi kunne brukes i både positiv og negativ forstand. 
 
Sine egne forfedre? 
 
Noe tyder dessuten på at 1800-tallets zuluer kan ha oppfattet europeerne som sine egne 
forfedre.294 Berglund fant ut under sin grundige studie av zuluenes religion at zuluene 

                                                                                                                                                    
at hvite mennesker har blitt oppfattet og mottatt som guder i møte med andre folkeslag. Uansett bestrider ikke 
Bryant at ordet abelumbi, som blant annet kan bety trollmann, ble brukt av zuluene om europeerne – det er 
vel det sentrale, uavhengig av om ordet umlungu, for å beskrive en europeer, er avledet av dette. (Bryant 
1905: 366, 368-369) 
288 Gjengitt av Döhne også på zulu: ”’ngabantu esingab’aziyo tina, ba ya sebenza izinto e si nge  namanhla 
ukuz’enza tina,’” (Döhne 1857: 201-202) Siste del av setningen kan imidlertid også oversettes ”they are 
doing things which we have no power/ means of doing.” [Ngabantu esingabaziyo thina. Benza izinto 
esingenamandla okuzenza thina.] Samuelson har konferert med selve zulukongen, Cesthwayo, under arbeidet 
med sin ordbok, og det kunne være interessant å vite om det var Cetshwayo selv som har fortalt at zuluene før 
pleide å kalle en hvit man for ”umlunbhi” (eller abelumbi). Dessverre oppgir ikke Samuelson hvor han har 
dette fra. (Samuelson 1923: 264) 
289 I denne sammenheng er det også interessant å se nærmere på betydningen av ordet umkhumbi, som er 
ordet for skip og båt. Varianter av ordet kan blant annet bety et skjell, en gruppe med menn, en nasjon, en 
eller annen lang, tynn eller hul ting eller en type antilope som levde ved kysten. Det er altså mange 
muligheter for å tenke seg hvorfor dette ordet ble tatt i bruk for å beskrive et skip. Kanskje tilfeldigvis kan 
også ordet bety et håp eller ”expectation of some possible good” (for eksempel brukt i uttrykket ngitemba 
ikumbe, jeg håper på det beste), noe som kunne passe til inntrykket av de første europeerne (”trollmennene”?) 
som uten forvarsel dukket opp langs kysten med handelsvarer. (Döhne 1857: 178-179; Bryant 1905: 329; 
Colenso 1905: 290; Samuelson 1923: 236) 
290 NMT Schreuder 1864: 124. (Det norske ordet er kjønnet og henviser til en kvinne, men hos zuluene kunne 
en heks være av begge kjønn.) 
291 Dent og Nyembezi 1995: 490 
292 Colenso 1905: 569; Bryant 1905: 607 
293 Samuelson 1923: 448 
294 Den som først satte tankene mine på dette sporet var Peter Engblom, barnebarnet til den svensknorske 
misjonæren Herman Engblom. Peter er en spenstig personlighet som er født og oppvokst i Zululand. Han er 
en slags hobby- zulu- antropolog og historiker. (Han er også kunstner, forfatter og dokumentarfilmskaper.) I 
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forestilte seg at forfedrene var hvite av farge. Dette kan ha sammenheng med at stedet der 
forfedrene holdt til, emathunzini / abaphansi, et sted under jorden, ble oppfattet som 
omvendt av alt der de levende holdt til. Levende mennesker var sorte, og følgelig hadde 
deres avdøde slektninger en hvit form.295 

Forfedrene ble altså oppfattet som hvite – kan det bety at de hvite også ble oppfattet 
som forfedre? Det mener i alle fall sjamanen Laduma Madela som Berglund intervjuet på 
1970-tallet om hvordan Shaka oppfattet de første europeerne.  

 
B: ”What do you think that he [Shaka] thought when he saw white men?”  
Pause and amusement. “You are asking what he thought? He thought, ’From where do 
these fathers come, being here with us?’ That is what he asked.” 
B: “What do you indicate when you say ‘fathers’? 
“Haw! You are amazing me today! Who are fathers here with us?” 
B: “You mean the shades?” [Berglund bruker shades for forfedre.] 
”Those are the ones.”296 
 

Selv om dette materialet er hentet fra Berglunds studie, trekker ikke Berglund selv 
slutningen at europeerne kan ha blitt oppfattet som forfedre. Selv ikke der det kommer 
tydeligst fram som i eksempelet ovenfor. Berglund har heller ikke trukket inn de 
etymologiske indisiene for dette. For også her kan ordenes betydning hjelpe oss på vei: 

Både misjonærene og de første europeiske handelsmennene ble, i tillegg til 
abelumbhi og umthakathi, kalt izilwane. Isaacs oversetter dette til ”beasts of the sea”,297 
mens Schreuder og Macclean oversetter det mer korrekt til henholdsvis ”Udyr” og ”wild 
beasts”.298 Men ordet har mange betydninger. Det kan også bety en invalid, en idiot, en 
som ikke er god for noen ting, en person som har mistet sin menneskelige natur, et vilt, sint 
eller farlig menneske, bestialitet eller dyrisk oppførsel.299 Ifølge de eldre ordbøkene til 
Döhne, Colenso og Bryant hadde imidlertid izilwane nok en betydning som i denne 
sammenheng er særlig interessant. Ordet kan nemlig også bety forfedre!300 Også Berglund 
fikk på 1970-tallet bekreftet at umlwane (i entall) var et ord som ble brukt for å beskrive en 
forfader, på en negativ måte, for eksempel hvis forfaderen påførte etterkommerne sykdom. 
Berglund skriver også at flesteparten av de spurte ikke kjente til denne betydningen av 

                                                                                                                                                    
samtale med ham om zuluenes første inntrykk av de hvite refererte jeg til Xulu, og forklarte at jeg forestilte 
meg at zuluene kan ha knyttet noe magisk eller spirituelt til europeerne. I den sammenheng utbrøt han nokså 
plutselig: ”Men virkeligheten er kanskje enda mer utrolig enn du tenker deg…” Engblom forestilte seg 
nettopp at zuluene oppfattet det som om europeerne var deres egne forfedre. Først virket teorien noe 
fantasifull, men det finnes altså flere indisier som kan tyde på noe i denne retning. 
295 Berglund 1976: 90-91. Umpengula Mbanda forteller om et tilfelle der det ble ofret en hvit geit til en 
forfader. ”the white goat made the Itongo white and bright, that it might make her see clearly.” (Mbanda i 
Callaway 1870, 1885: 195) 
296 Berglund 1976: 376 
297 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 19; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 129. (Ingenting tyder 
på at ordet har noe med vann å gjøre.) 
298 NMT Schreuder 1864: 124; Macclean skriver ikke ordet på zulu, men skriver flere ganger at europeerne 
ble kalt ”wild beasts”. Macclean i Gray (Red.) 1992: 77, 79, 115, 171, 174. 
299 Döhne: 202; Colenso: 331; Bryant: 370; Samuelson 266; Dent and Nyembezi 1995: 406. Ingen av 
ordbøkene hevder, slik Isaacs gjør, at det er noe sammenheng mellom dette ordet og hav eller vann. 
300 Döhne: 202; Colenso: 331; Bryant: 370 
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ordet. En av informantene til Berglund forklarte at ordet sjelden ble brukt, fordi det ikke er 
en fin ting å si til sine slektninger, at ”’You are worthless, good-for-nothing.’”301 Hvis vi 
knytter izilwane til forfedre, vil kanskje mulige oversettelser av ordet, som altså europeere 
og misjonærer ble kalt, være ”forfedrene som påfører oss sykdom”, ”forfedrene som ikke er 
gode for noen ting”, eller ”de udugulige/ bestiale/ dyriske/ ville/ sinte/ farlige forfedrene”. 
Altså forfedre i en eller annen negativ betydning.302 

Ordene zuluene brukte for å beskrive europeere på 1800-tallet har betydningene 
trollmenn, heks og forfedre. Felles for alle uttrykkene som ble brukt om europeerne er at de 
kan knyttes til religiøs eller spirituell kraft. 303 Betydningen av ordene stemmer dessuten 
godt med hvordan de første europeerne har gjengitt møtet med zuluene. Isaacs beretter 
følgende om et slikt første møte: 

 
the natives had congregated in a large body, to gaze at me as something 
supernatural. […] All ages and sexes, the hale and the infirm, gathered around me; 
some afraid to approach me, others placing their children at my feet, entreating me 
to touch them, conceiving that my doing so would be a good omen.304 
 

Isaacs beretning representerer kanskje noe av det motsetningsfylte ved zuluenes 
førsteinntrykk av europeerne. Zuluene hadde ord for europeerne med negative og positive 
konnotasjoner. Noen var redde for å nærme seg Isaacs, mens andre oppfattet ham som et 
godt tegn. Den dualismen mellom noe positivt og negativt som kommer til uttrykk i 
zuluenes ord for europeerne, kommer også til uttrykk i zuluenes forhold til forfedrene, som 
kunne både hjelpe og skade sine gjenlevende slektninger. (Forøvrig kan man kanskje trekke 
det enda lengre, og nevne at denne dualismen også kommer til uttrykk ved dagens 
afrikanernes motsetningsfylte syn på europeerne, som både velgjørere og som ødeleggere; 
som årsaken til utvikling og til underutvikling; som imperialistiske utbyttere og som givere 
av utviklingshjelp.) 
 
Europeerne som ”farlige”? 
 
Bakgrunnen for at et slikt negativt ladet ord, som izilwane, ble brukt om europeerne kan 
muligens ligge i at det direkte eller indirekte hadde vært kontakt med europeiske 

                                                 
301 Berglund 1976: 92 
302 Maclean skriver at Shaka ved et tilfelle også kalte europeerne for ”you wild beasts of Mlungus”, altså en 
slags sammenslåing av de to nevnte uttrykkene. (Maclean i Gray (Red.) 1992: 72) Europeerne har utvilsomt 
også hatt andre kallenavn, og blitt kalt ord med ulike betydninger. Da Shaka satt et regiment til å holde et øye 
med de britiske handelsmennene, fikk regimentet kallenavnet ”uKhangela-amaNkengane”, som Wylie presist 
nok oversetter til ”keep an eye on the vagabonds”, med henvisning til europeerne som omstreifere. (Wylie 
2006: 354) Dette kan forøvrig minne om opprinnelsen til det swahiliske ordet for europeere, mzungu, som 
kan bety en reisende uten noen mål eller mening. 
303 Forøvrig kunne det være interessant å se nærmere på andre afrikanske språk og opprinnelsen til ordene 
som ble brukt om europeere. Ord som mzungu, på swahili, likner zuluordet mlungu, men skal etter de 
uformelle undersøkelsene jeg har foretatt meg, være avledet av et verb som betyr å flytte på seg uten noe 
særskilt mål eller mening. 
304 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 80-81 
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slavehandlere som opererte nordover langs kysten av dagens Mozambique, og helt ned til 
Delagoa Bay, dagens Maputo. Wylie mener slavehandelen fra Delagoa Bay kan ha hatt stor 
betydningen for regionen, blant annet som den viktigste årsaken til statsdannelsene, krigene 
og folkeforflytningene på begynnelsen av 1800-tallet. Shakas zululand oppsto etter Wylies 
mening i forbindelse med et behov for beskyttelse fra andre afrikanske grupper som via 
mellomledd solgte slaver til europeerne ved Delagoa Bay.305 Wylie medgir imidlertid at det 
kun finnes indisier for dette.306 Hans standpunkt er dessuten kontroversielle, og andre 
historikere har pekt på at slavehandelen ved Delagoa Bay neppe har vært omfattende nok 
til å skape slik furore.307 Imidlertid kan det ikke utelukkes at den har vært omfattende nok 
til at den relativt tidlig kan ha påvirket zuluens oppfatning av europeerne, som kommer til 
uttrykk gjennom zuluenes vokabular. 

De første europeiske handelsmennene kan også selv ha bidratt til negativt ladede 
kallenavn. Wylie peker på at Fynns kallenavn, Mbuyazi eller Mbulazi betyr ”butcher-bird”, 
noe Wylie mener viser til at Fynn drepte mennesker.308 At de første europeiske 
handelsmennene deltok i krig virker å være hevet over tvil, at de gjorde det frivillig er også 
sannsynlig.309 Imidlertid virker det like sannsynlig at zuluene kan ha ment dette som 
kompliment enn som negative beskrivelser av deres personlighet. Som det kommer fram av 
en samtale mellom Oftebro og Cetshwayo, hedret zuluene kongelige med sanger om hvor 
slemme de var med sine fiender og sammenliknet dem med ville farlige dyr.310 Nøyaktig 
som i tilfelle med Fynn. 
 
Noe om de første førstemøtene 
 
Europeerne kom relativt sent til Zululandet. Wylie beskriver det som et ”backwater” 
mellom Kappkolonien og den lite innflytelsesrike portugisiske handelsstasjonen ved 
Delagoa bay. Også innhyllet mellom drakensbergfjellene i vest og en ganske ugjestmild 
kystlinje i øst, var det få europeere som hadde satt sin fot der før de første handelsmennene 
slo seg ned ved dagens Durban i 1824.311 Så sent som i 1867 besøkte misjonær Leisegang 

                                                 
305 Wylie 2006. Dette er tema som er sentrale gjennom hele boka, men se særlig 65-73; 262, 516-517 
306 Et av disse er at Isaacs senere fulgte en karriere som slavehandler. Isaacs kjøpte den lille øya Matakong 
utenfor dagens Guinea, giftet seg der med en afroamerikansk slavehandler, og handlet slaver, smuglersprit og 
jordnøtter derfra. Det finnes imidlertid også indisier på at det ikke ble bedrevet slavehandel fra Natal. (Wylie 
2006: se særlig 65-73; 262, 516-517; Gray i Gray (Red.) 1992: 181) I motsetning til Isaacs fulgte den noe 
yngre Macclean en karriere som slaverimotstander. Og i hans memoarer fra tiden i Natal skriver han mye om 
hans kamp mot slaveri, men ingenting som skulle tyde på at det ble drevet slavehandel fra Natal. For å sitere 
Gray: ”Of all sources, Macclean – so strongly anti-slavery himself – would not deceive us on this issue.” 
(Gray i Gray (Red.)1992: 163) 
 Wylies bok er et viktig bidrag til forståelsen av hvordan handelsmennene, særlig Isaacs og også 
Fynn, framstilte Shaka, og til en viss grad zuluene, som brutal(e) og barbarisk(e). Imidlertid går kanskje 
Wylie noe langt i motsatt retning. I Wylies framstilling er det handelsmennene som framstår som brutale og 
barbariske, mens Shaka langt på vei ”frikjennes”. 
307 Gump 2007: 361-362 
308 Wylie 2006: 369 
309 Macclean i Gray (Red.) 1992: 67, 69; Wylie 2006: 341, 369, 462-463; 473 
310 NMT Oftebro 1860: 33-34 
311 Wylie 2006: 43-44 
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et område i Zululand der menneskene aldri før hadde sett en europeer. Dessverre skriver 
ikke Leisegang mye om dette møtet, men han nevner at de uttrykte overraskelse over at han 
var så lik dem selv,312 noe som forteller oss at ryktet om misjonærene og europeerne på en 
eller annen måte må ha vært overdrevet. Det er imidlertid sannsynlig at de fleste på 1800-
tallet, og kanskje også før dette, hadde hørt slike rykter om hvite mennesker lenge før de 
selv fikk førstehåndskunnskap om dem.313 Forøvrig ba også misjonærene eksplisitt zuluene 
om å fortelle alle om deres tilstedeværelse og deres budskap.314 

For befolkningen i Zululand synes deres første møter med europeere å ha vært en 
blanding av frykt, forundring og fascinasjon. Noen tok umiddelbart til beins ved synet av 
en hvit mann, og Fynn skriver at det hendte han måtte løpe og regelrett fange folk for i det 
hele tatt å få kontakt med dem.315 I 1851, nokså umiddelbart etter at de første norske 
misjonærene hadde slått seg ned i landet, opplevde den reisende William Humphrey det 
samme. Kvinnene og barna til den innflytelsesrike høvdingen Nongalaza flyktet ”som 
harer” ved synet av ham.316 At noen tok til beins er kanskje ikke så merkelig. Som Wylie 
bemerker hadde vi nok alle løpt om vi for første gang så en menneskelignende skapelse 
med fremmed hudfarge og flagrende klær som på mystisk vis kom ut av magen på et skjell 
med vinger fra sjøen, og senere festet seg til et prustende monster som lignet en forvridd 
sebra.317 Vi kunne legge til at disse skapelsene snakket et språk ingen hadde hørt eller 
forsto, og ikke minst at de var i besittelse av stokker som kunne skyte ild og drepe på lang 
avstand. 

Schreuder skriver i 1856 at det var en utbredt oppfatning at europeerne kom fra, 
eller bodde i, havet.318 I 1865 ble Titlestad, som var ny i landet, omtalt som ”’en Mand’ 
som just er dukket op af havet”.319 Handelsmennene forteller om den samme oppfatningen 
fra 1820-tallet.320 Fynn skriver at før deres ankomst hadde folket langs kysten hørt at disse 
menneskeliknende sjøskapningene ved storm ble skyllet på land.321 Og riktig nok hadde det 
vært flere europeere, særlig portugisere, langs kysten som hadde blitt tvunget i land fra 
skipsvrak. De første europeerne som vi med sikkerhet vet var i området av det som senere 
skulle bli kjent som Zululand, kom fra vraket til skipet São João allerede i 1552 – kun 55 år 
etter at Vasco Da Gama og hans mannskap som første europeere passerte denne kystlinjen 
ved juletider og derfor kalte landet Natal, som betyr jul. Beretningene som de få 
overlevende fra de ulike skipene etterlot seg etter dette, er av varierende historisk verdi. Fra 
noen skipsforlis finnes det kun andrehåndsberetninger og noen er svært korte, eller 

                                                 
312 NMT Leisegang 1868: 199. Dette var omtrent 6 timers gange (nordover?) fra elven Umona.  
313 Wylie 2006: 295-299 
314 NMT Schreuder 1856: 26 
315 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 60 
316 Laband 1997: 128 
317 Wylie 2009: 296 
318 NMT Schreuder 1856: 50; se også Norgaard ca 1911: 50 
319 NMT Larsen 1866: 10 
320 Macclean i Gray (Red.) 1992: 79; Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 5  
321 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 5 
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sparsommelige med informasjon om landet de befant seg i og menneskene som bodde der. 
Europeerne og afrikanerne hadde i mange tilfeller heller ikke noe språk begge parter 
behersket og dette begrenset selvsagt interaksjonen.322 

Samlet sett gir disse beretningene et noe blandet og forvirrende inntrykk av de 
første møtene mellom europeerne og afrikanerne. Forvirringen kunne for så vidt være et 
uttrykk for den reelle forvirringen partene selv kan ha opplevd ved disse møtene. De ulike 
europeiske gruppene, og noen ganger den samme gruppen, beretter om alt fra uprovoserte 
angrep og nærmest krigstilstander, til at afrikanerne flyktet ved synet av dem. Andre 
betraktet europeerne stille fra avstand, mens andre europeere forteller om samarbeid og 
handel, og at de nærmest ble mottatt som guder.323 Slik gjenspeiler kanskje den blandede 
mottakelsen de ulike betydningene av ordene zuluene brukte om europeerne. 
  Gjennomgående for de fleste europeiske beretningene fra tida misjonærene slo seg 
ned i landet, er imidlertid at europeernes skytevåpen, kanskje lite overraskende, virker å ha 
skremt og imponert afrikanerne noe enormt.324 Dette kan utvilsomt ha bidratt til en 
oppfatning av at europeerne var i besittelse av en spesiell spirituell kraft. Isaacs forteller at 
han og noen av handelsmennene ved et tilfelle ble tvunget av Shaka til å delta i en krig 
(Wylie mener dette må ha vært frivillig325). Etter at handelsmennene hadde skutt med 
geværene en stund, overga fienden seg. Tre høvdinger ble sendt fra fienden for å meddele 
overgivelsen. Ifølge Isaacs ville de godta alle betingelser for fred fordi de ikke forsto hvilke 
medisiner eller planter disse menneskene brukte, som gjorde dem i stand til å spytte ild.326 
Ved å knytte europeernes geværild til medisiner og planter, som var en måte å tilegne seg 
og bruke spirituell kraft på, knyttet de dermed europeerne til en slik unik spirituell kraft 
som de aldri før hadde sett. 
 
Europeernes legekunster og spirituelle kraft 
 
Gjennomgående for både handelsmennenes og misjonærenes beretninger fra 1800-tallet er 
zuluenes tro på europeernes legekunster, eller medisinske kraft. Et illustrerende eksempel 
er den konverterte Umpengula Mbanda, som i en noe tilfeldig sammenheng refererte til 

                                                 
322 Wilson and Thompson 1970: 78-89; 233-236; Theal 1898 vol I: 128-149, 218-285; vol II: 155-346; vol 
VIII: 71-137, 189-234, 297-360. 
323 Portugiserne fra vraket av skipet Nao Santo Alberto ved Natalkysten klarte i 1593, via to slaver som 
tolker, å få i stand en viss kommunikasjon med en høvding, som ifølge den portugisiske beretningen kalte seg 
Luspance. Kapteinen på skipet, Nuno Velho, spurte Luspance hva han syntes om hans soldater, og Luspance 
skal ha svart at han likte dem godt ”for their bodies were fashioned like his, and they were children of the sun, 
being white”. Men høvdingen ønsket gjerne å få vite hvordan de hadde kommet dit, hvorpå Nuno Velho 
forklarte hvordan de alle hadde kommet med et skip fra India og var på vei til Portugal, til verdens mektigste 
konge. Alt fortelleren sier om reaksjonene på dette var at ”At this all the Kafirs were lost in wonder.” (Theal 
Vol II 1964: 292) 
324 Wilson and Thompson 1970: 78-89; 233-236; Theal 1964 vol I: 128-149, 218-285; vol II: 155-346; vol 
VIII: 71-137, 189-234, 297-360. 
325 Macclean i Gray (Red.) 1992: 67, 69; Wylie 2006: 341, 369, 462-463; 473 
326 ” They ignorantly supposed the fire from our muskets came out of our mouths.” Isaacs i Herman and 
Kirby (Red.) 1970: 94-95 
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misjonæren Callaway som ”our teacher, who is doctor of all diseases”.327 De første 
europeiske handelsmennene ble også betraktet som doktorer av zuluene.328  Fynn fikk 
endog rykte på seg for å ha gjenoppstått en kvinne fra døde, etter å ha hjulpet med å få ned 
den høye feberen hennes.329 

Zuluenes sjamaner brukte alltid forfedre og/eller spirituell kraft i forbindelse med 
sine legekunster. Slik kan ha det ha vært vanskelig for zuluene å forestille seg at det var 
kun legemiddelet, som virket helbredende. Det var også doktorens kraft som ga 
legemiddelet den helbredende kraften. Zuluene kan således ha oppfattet det som om de 
europeiske legemidlene sprang ut fra europeernes kraft generelt. 

Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom den fascinerende historien til Charles 
Rawden Macclean. Macclean var kun ti år gammel da han ankom Zululand. Denne unge 
gutten med kritthvit hud og rødt hår interesserte og fascinerte Shaka i en slik grad at han 
bestemte at gutten skulle bo hos ham, og ikke med de andre europeerne.330 Til tross for 
Maccleans høylytte gråt, fikk Shaka viljen sin. Macclean ble boende med Shaka og zuluene 
til han var omtrent 14 år gammel, og var dermed uten sammenlikning den av europeerne 
som tilbrakte mest tid med Shaka.331 

Det bemerkelsesverdige i denne sammenheng er ikke bare at Macclean som eneste 
barn bodde med Shaka mest private del av kraalen så lenge,332 men at denne lille, bleke 
gutten fikk rollen som Shakas livlege og hadde ansvaret for å administrere de europeiske 
medisinene blant zuluene. Om lag 25 år senere mintes Macclean: 

 
I held the honourable post as first physician, which took precedence of every other post of 
honour! It appers that I was the first gentleman physician that ever had the honour to be 
consulted within the seraglio.333 
 

Ifølge ham selv var han selvsagt ikke kvalifisert for en slik jobb, men til tross for 
europeernes insisteringer skal det ha vært umulig å få Shaka til å forstå dette.334 Dette 
illustrerer nettopp at Shaka, og zuluene, kan ha forstått det som om det først og fremst var 
den europeiske spirituelle (medisinske-administrative) kraften som var medisinen. 

Senere fikk også de norske misjonærene rykte på seg for å være gode legekunstnere. 
Dette gjaldt særlig Schreuder, som også hadde studert medisin et år ved universitetet i 
Christiania. Schreuder kurerte slangebitt, trakk stadig ut råtne tenner og helbredet 
hodepine, for å nevne noe.335 Å tilby medisinsk hjelp oppfattet misjonærene som en 

                                                 
327 Umpengula Mbanda i Callaway 1870, 1885: 193 
328 Macclean i Gray (Red.) 1992: 104 
329 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 66 
330 Macclean i Gray (Red.) 1992: 133 
331 Macclean i Gray (Red.) 1992 
332 Macclean i Gray (Red.) 1992: 110, 119 
333 Macclean i Gray (Red.) 1992: 119 
334 Macclean i Gray (Red.) 1992: 133 
335 Schreuder 1860: 21; Norgaard ca 1911: 5 
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mulighet til å påvirke zuluene religiøst, og misjonærene tilbød dermed sine tjenester så ofte 
som mulig. 

I 1863 hersket det en kopperepidemi i Zululand, og i den sammenheng dro Oftebro 
til Natal for å skaffe koppervaksine. Oftebro skriver at Cetshwayo forventningsfull hadde 
ventet på at han skulle vaksinere ham. Oftebro forteller at ”jeg da vaccinerede Prinsen og 
hans hele Hof, jeg ved ikke hvor mange Hundrede. Da nu Prinsen var vaccineret, 
strømmede Folket til daglidags i store Skarer for at lade sig ’stikke med Medicin’”.336 At 
zuluene lot misjonærene stikke dem med vonde, ukjente redskaper sier i seg selv mye om 
den tilliten zuluene hadde til misjonærenes legekunnskaper. 

Schreuder og Oftebro mente vaksinasjonen hadde hatt stor betydning for hvordan 
zuluene oppfattet misjonærene, og hadde overbevist flere om deres gode hensikter.337 
Medisinering og healing var for zuluene alltid knyttet til spirituelle evner. Dermed kan 
historien om vaksinasjonen også si oss noe om zuluenes oppfatning av europeerne. Særlig 
det fascinerende etterspillet etter vaksineringen er beskrivende. 

I 1863 hadde gudstjenestene på Eshowe vært avvekslende besøkt. Men mot slutten 
av året, etter massevaksinasjonen, samlet det seg en søndag plutselig omkring 400 
mennesker på Eshowe-stasjonen. Huset kunne ikke romme så mange, så gudstjenesten 
måtte holdes i det fri. Oftebro forsto ikke hva det store oppmøtet skyldtes. Da han spurte 
fikk han i første omgang kun unnvikende svar. Det ble sagt at det var han, som var 
misjonær, som burde vite hvorfor det var der!  

Men etter gudstjenesten fikk Oftebro bedre kontakt med folk. En mann fortalte at de 
i dag hadde ventet å ”høre nye izindaba [historier, saker]”, men at de kun hadde ”hørt de 
gamle izindaba, som de vare vante til at høre.” Videre fortalte mannen at en 
menneskeskikkelse hadde vist seg oppe i landet. Skikkelsen var fra himmelen og kunne 
fortelle at herrene der oppe i himmelen, som mannen ellers ikke visste noe om, hadde 
snakket om zuluene. Og nå hadde skikkelsen av medlidenhet med zuluene dratt for å spørre 
dem: 

Hvad er det for Mærker paa Eders Arme? (Vaccinationsmærkerne). I ere derved af 
Lærerne frelste fra Døden, og naar de saa siden kalde Eder til det Arbeide at sonda [gå til 
gudstjeneste], saa lyde I ikke? Hvordan vil det gaae til? Hold nu Søndag i 5 Dage – Andre 
sagde 7 Dage 

Oftebro hørte imidlertid ulike versjoner av ryktet. Andre sa at det var Inkosazana, 
en himmelsk prinsesse,338 som hadde befalt dem å gå til gudstjeneste. Mens noen fortalte 

                                                 
336 NMT Oftebro 1863: 290. Se også NMT Schreuder 1863: 242-243 
337 NMT Schreuder 1864: 124-125 
338 Inkosazana yeZulu - den himmelske prinsessen – hadde særlig betydning for åkeren, kvinner og barn. 
Oftebro skrev i 1863 utførlig om troen på denne kvinneskikkelsen. Hun hadde sitt tilhold i himmelen og 
zuluene kalte regnbuen for ”Himmeldronningens Huus-Dørbue (Utingo-Iwenthlu-jenkosazajezulu)”. Hun var 
som et menneske, men ikke som et menneske. Hun oppfattes som en blanding av gress og buskas, men 
stemmen hennes var tydelig og menneskelig. Hun åpenbarte seg som regel for kvinner om sommeren i tykk 
tåke. Som regel ga hun da noen korte befalinger som måtte følges nøyaktig. Hvis ikke ville hun bli sint og 
ramme kollektivet med ulykke. Spesielt gjaldt dette kvinner, barn og åkeren. 
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om en snakkende hund, også sendt fra himmelen, som hadde blitt observert på 
misjonsstasjonen.339 Felles for ryktene var at noe(n) var sendt fra himmelen for å be 
zuluene om å gå til gudstjeneste fordi misjonærene hadde reddet dem fra sykdom og død. 
Dette understreker for det første hvordan misjonærene ble satt i sammenheng med andre 
spirituelle krefter og fenomener. For det andre viser det at zuluene kan ha fryktet 
konsekvensene av å ikke høre på misjonærene og/eller deres himmelske utsendinger. For vi 
kan nok gå ut i fra at folket ikke kom til misjonsstasjonen kun for misjonærenes skyld. De 
som hørte ryktene om de himmelske utsendingene kan ha kommet til Oftebros stasjon av 
frykt for de spirituelle kreftene forbundet med europeerne. På samme måte som zuluene 
også fryktet sine egne forfedres makt. Dette skal jeg komme tilbake til i neste kapittel. 
 
Mer om europeernes kraft 
 
Som nevnt mente zuluene at det var en forbindelse mellom naturkreftene og menneskenes 
spirituelle krefter. På samme måte kan det virke som om zuluene oppfattet det som om 
misjonærene sto i forbindelse med naturkreftene. Dette kommer kanskje tydeligst til 
uttrykk i hvordan zuluene mente misjonærene kunne bidra til å frembringe regn. Dette er et 
gjennomgangstema i misjonærenes tekster gjennom hele min periode.340 Kielland 
sammenfattet misjonærenes erfaringer når han i 1866 oppsummerte at ”I tørre Tider tiltager 
altid Søndagsbesøket, i regnfulde aftager det.”341 At misjonærene har blitt oppfattet som 
regnmakere og dermed blitt knyttet til spirituell kraft, er forøvrig også kjent fra andre 
samfunn i Afrika.342 Misjonærene hevdet at det bare var Gud som kunne gi regn, og at 
regnmakere og forfedre var falske. Ved å hevde dette fikk imidlertid misjonærene en slags 
                                                                                                                                                    

Oftebro gir flere eksempler på slike befalinger fra Inkosazana. I 1862 befalte hun at alle pikene måtte 
bære en kvast rundt halsen og armene. Ved at annet tilfelle ble det meddelt at alle barnas hår skulle barberes. 
Det hadde også blitt befalt at de skulle ta toppen av kornet å kaste i vannet, og en annen gang ble det sagt at 
hvis ammende kvinner gikk på åkeren, ville fuglene spise opp kornet. I 1860 ble sagt at alle diende barn 
skulle avvennes, og Oftebro forteller at flere små døde som følge av dette. 

Disse befalingene var midlertidige, andre befalinger fra Inkosazana var mer permanente og hadde blitt 
faste skikker. Oftebro mener en rekke av zuluenes skikker har sin opprinnelse i Inkosazanas bud. Før 
kvinnene kunne arbeide i åkeren om våren, måtte de kle seg som menn og vokte kveget, slik menn gjorde, i 
en dag. Før åkrene kunne lukes var ritualene også omfattende. Etter Inosazanas befalinger måtte alle mødre ta 
sine små barn til en elv og grave dem ned i sanden så bare hodet stakk opp. Der måtte de forlate de nedgravde 
barna og dra hjem. Samtidig måtte alle eldre mødre skrike, sørge og rope jammerskrik, slik jeg har skrevet 
om i forrige kapittel. Etter en stund kunne mødrene gå tilbake til elvebredden og grave opp barna. Deretter ble 
barna vasket i elven og smurt inn med rød leire. 
 Noen ganger hadde Inkosazana med seg et lite barn som hun spurte om å få melk til. Hvis 
Inkosazana deretter tok i mot melken og der var noe igjen etter at barnet har drukket, så var det et godt tegn 
og lykke ville komme til familien. Hvis Inkosazana derimot slo melken bort, ville hele familien dø. (NMT 
Oftebro 1863: 187, se også NMT Schreuder 1856: 42) 
339 NMT Oftebro 1864: 138-140 
340 Lewis Grout uttrykte det slik: “they [zuluene] seem to think, oftentimes, that he [misjonæren] has some 
peculiar, magical kind of control over the clouds; so that if they muster a good audience for a few Sabbaths 
[…] it will have in some way a happy influence on the heavens”. (Grout 1862: 133; Se også; NMT Oftebro 
1853: 179; 1856: 103; NMT Larsen 1865: 131; 1866: 157; NMT Titlestad 1866: 217; NMT Kielland 1868: 
141; Stavem 1915: 90; Owen i Cory (Red.) 1926: 103; Gardiner 1836: 14; Kladd av brev til Schreuder. 
Titlestad dagbok: 20. nov. 1871) 
341 NMT Kielland 1866: 179 
342 Comaroff og Comaroff 1991: 211-212; 127; Hovland 2008: 98-99; Landau 1995: 13-14, 114-116 
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rolle som regnmakere selv, ettersom de jo også hevdet at det var de som sto nærmest Gud. 
Dermed møtte folk til gudstjeneste for å få regn ved å støtte opp om misjonærenes 
spirituelle evner.   

Imidlertid kan zuluene ved flere tilfeller ha overvurdert europeernes evner. Larsen 
skriver at høvdingen Umkrandi sendte bud etter ham ”og anmodede mig om at komme ned 
til ham med ’Medisiner’ til at skræmme Fuglene fra Agren ’for bestandig.’” Umkrandi 
oppfattet det altså som om Larsen hadde evner til dette. Larsen la til at det virker som om 
”De ville bruge Missionæren til, hva det skal være”. Denne oppfatningen kan ha 
sammenheng med at zuluenes egne doktorer hadde et mye videre arbeidsområde enn de 
europeiske.343 Med et snev av sarkasme henviste nemlig Larsen Umkrandi videre til den 
lokale ”Regndoktoren”, som Larsen mente burde være i stand til å bli kvitt fuglene på 
åkeren hvis det var slik at de var i stand til å lage regn.344 Imidlertid er det ikke sikkert 
Umkrandi skjønte sarkasmen. 

Som jeg har vært inne på i de foregående kapitlene var det vanlig at folket forsøkte 
å forhindre at noen forlot kollektivet og ble kristne. I den forbindelse ble misjonærene 
anklaget for å bruke spesielle medisiner for å vinne folk over på sin side.345 Den tyske 
misjonæren Filter skriver at høvdingen ”ytret, at jeg brugte Troldkunster, for at gjøre 
Folkene troende, og at de vidste, at min Kone kogte af Melk og Meel en Velling, som 
Kafferne [arbeiderne fra Natal] maatte spise, hvorved de bleve troende!”346 Oppfatningen 
av at misjonærene var i stand til å lage slike medisiner understreker at misjonærene ble 
knyttet til spirituell kraft. 

Sofie Norgaard, datter av misjonsassistent, Daniel Nilsen, fortalte mange år senere 
en historie fra 1860-tallet om en forsvunnet jente, som også sier noe om zuluenes 
oppfatning av misjonærene. En jente fra en av nabogårdene hadde forsvunnet, og en gruppe 
som var på leting etter henne mistenkte Nilsen for å skjule henne på misjonsstasjonen. 
Gruppen gjennomsøkte misjonsstasjonen, og undersøkte blant annet om jenta befant seg 
inne i en klokke som var altfor liten til å romme et menneske. Ifølge Norgaard mistenkte de 
nemlig at misjonærene kunne ha krympet jenta slik at hun lettere kunne skjules.347 
 
Lese- og skrivekunsten 
 
For misjonærene var Bibelen hellig. Også zuluene ser ut til å ha forbundet boka med 
spirituell kraft.348 Men alle har tydeligvis ikke helt forstått hva Bibelen inneholdt og hva 

                                                 
343 Se for eksempel Bryant 1929: 653 
344 NMT Larsen 1865: 154-155 
345 NMT Kielland 1866: 362 
346 Fliter sier ikke hvilken høvding det er snakk om, men skriver at det er ”den Høvding, som regjerer ved 
Stationen Emgati”. NMT Filter 1870: 69 
347 Norgaard sier ikke noe nøyaktig om når denne hendelsen skal ha funnet sted, men det framgår av teksten 
at det må ha vært mellom 1860 og 1864. Norgaard ca 1911: 15-16 
348 Worger 2001: 422 (Worger skriver at kunnskap om ”boka” ofte ble spredd raskere blant afrikanske folk 
enn misjonærene selv klarte å flytte på seg. Worger tar Dingane som eksempel og hevder ut fra Gardiners 
tekst at Dingane hadde kunnskap om ”boka” før Gardiner kom til landet. Det er imidlertid ingenting som 
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den ikke inneholdt. Titlestad beretter at da en ung kvinne fra en av nabogårdene var savnet, 
kom folket til ham og forlangte at han skulle undersøke ”boken”, altså bibelen, for å finne 
ut hvor kvinnen var.349 Da Dingane ba Owen om å gjette hans alder, og Owen svarte at han 
ikke visste, lurte Dingane på om dette ikke sto i ”boken”.350 

Imidlertid var det ikke bare bibelen som gjenstand som ble oppfattet som magisk. 
Hele skrivekunsten ble, kanskje spesielt den første tiden, oppfattet mer som et aspekt av 
europeernes spirituelle kraft enn som tillært kunnskap. På 1850-tallet skrev David 
Livingstone, slik andre misjonærer som Moffat og Owen hadde gjort før ham, at for 
afrikanere ”Writing is a profound mystery …[with] nothing like it in their sphere of 
knowledge…It is as much beyond their ken as the things of Heaven are beyond ours”.351 
Sosialantropologene Comaroff og Comaroff oppsummerer det slik: Afrikanerne oppfatttet 
lese- og skrivekunsten som “an integral part of their [europeernes] physical being […], 
suffused through their entire being”.352 

Den aller første misjonæren i Zululand, Gardiner, beretter en historie som kan 
illustrere dette. En morgen sendte Dingane bud etter Gardiner og hans tolk. Dingane hadde 
da samlet 70-80 kvinner og planlagt en test av Gardiners lese- og skriveegenskaper. 
Gardiner ble fortalt at de ikke trodde at han var i stand til å lese hva tolken hans skrev, med 
mindre han selv var tilstede når tolken gjorde dette. Gardiner ble derfor bedt om å stå et 
stykke unna, mens kvinnene fortalte tolken om dem selv og deres familiebakgrunn. Tolken 
skrev dette ned og da Gardiner, med skriften i hånden, var i stand til å peke ut hver enkelt 
og med nøyaktighet beskrive deres familiebakgrunn, førte dette til stor overraskelse. 

Men alle var kanskje ikke helt overbevist, for det ble straks planlagt en ny prøve for 
Gardiner og tolken. Gardiner ble sendt bort, og da han kom tilbake ble han fortalt at det 
hadde blitt gjemt ulike gjenstander. Hans oppgave var å finne gjenstandene ved hjelp av 
tolkens notater. Da Gardiner maktet også dette, ble, ifølge han selv, hans gode navn og 
rykte ytterligere forsterket.353 Interessant nok likner denne testen hvordan zuluene testet 
sine egne sjamaner, som også ble satt på prøve ved å finne skjulte eller mistede 
gjenstander.354 Når zuluene benyttet seg av liknende tester for europeerne som for sine 
egne spirituelle eksperter, tydeliggjør det oppfatningen av at europeerne sto nær 
betydningsfulle spirituelle krefter.355 
 

                                                                                                                                                    
tyder på dette i Gardiners tekst, som Worger henviser til. Gardiner skriver kun at ”Dingane had already 
expressed a desire to see ’the book,’ of which I had spoken so much”. (Gardiner 1836: 33) 
349 Titlestad kladdebok. Nøyaktig dato har jeg ikke fått med meg, men det må ha vært i løpet av den første 
tiden Titlestad var i Zululand, det vil si i 1865 eller 1866. 
350 Owen i Cory (Red.) 1926: 39 
351 Livingstone i Worger 2001: 423 
352 Comaroff and Comaroff 1991: 193 
353 Gardiner 1836: 42-43 
354 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 67 
355 Worger, som har skrevet en artikkel om misjonærers første møter med afrikanerne, kommer imidlertid 
fram til en annen konklusjon. Worger mener det var misjonærene som fortsatte å framheve det magiske ved 
skrivekunsten, lenge etter at afrikanerne hadde forstått dens verdslige fordeler. (Worger 2001: 423) 
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Utnyttelse av den spirituelle kraften. 
 
Under det første møtet mellom Shaka og de europeiske handelsmennene avfyrte 
handelsmennene et slags rakettvåpen fire ganger på rad. I tillegg ble det skutt med gevær 
åtte ganger. Fynn skriver at dette bevisst ble gjort for å vise hvilke krefter europeerne var i 
besittelse av.356 

De første europeerne gjorde sannsynligvis lite for å hindre at de ble knyttet til sterke 
spirituelle krefter. Dette kan ha vært en fordel for europeerne i deres samkvem med 
zuluene. Cathrine Barter benyttet seg av en slik oppfatning av europeerne i 1855. Som den 
første enslige reisende europeiske kvinne, foretok Barter en særs spesiell og dramatisk reise 
fra Natal gjennom Zululand på leting etter sin mann som var døende av malaria et sted helt 
nord i landet. Ved å presentere seg som en slags trollkvinne med magiske evner, motiverte 
hun, eller skremte hun, zuluene hun støtte på underveis til å hjelpe henne.357 

Det har blitt hevdet at også misjonærene aktivt utnyttet zuluenes oppfatning av 
dem.358 På én måte kan dette stemme, for eksempel ved at misjonærene alltid benyttet 
muligheten til å snakke om religion når zuluene kom for å få medisinsk hjelp. Således kan 
de ha utnyttet zuluenes tro på europeisk medisin.359 Imidlertid vurderer jeg ikke dette som 
en del av en bevisst strategi for å utnytte zuluenes oppfatning av europeerne. Mitt samlede 
inntrykk av kildene tyder heller på at misjonærene oppfattet Gud som den altomfattende 
kraften, og når zuluene viste interesse for misjonærene og deres lære, skyldtes dette, i 
misjonærenes øyne, kun Guds kraft. Men forskjellen er kanskje hårfin. Misjonærene mente 
at det var Guds kraft som gjorde dem i stand til ting, mens zuluene kan ha fått et mer 
generelt inntrykk av at europeerne hadde spirituelle krefter. Og dette hadde utvilsomt 
betydning for hvordan zuluene forholdt seg til misjonærene og europeerne. Som jeg skal 
vise nedenfor var dette kanskje også en hovedgrunn til at misjonærene i det hele tatt fikk 
tillatelse til å oppholde seg i landet. 
 
Spirituell kraft og isithunzi 
 
Europeernes spirituelle kraft kan ha blitt relatert til menneskenes isithunzi, menneskenes 
personlige spirituelle kraft, som jeg nevnte i forrige kapittel. Denne kraften kunne være ulik 
fra person til person, men også ulik mellom grupper. En av Flikkes informanter forklarte at 
zulumenn som regel har sterkere spirituell kraft enn zulukvinner.360 I en slik sammenheng 
kan det virke som om zuluene på 1800-tallet kan ha oppfattet det som om europeerne hadde 
sterkere spirituell kraft, skapt gjennom europeernes forfedre, enn zuluene. Europeernes 

                                                 
356 Fynn i Stuart and Malcolm (Red.) 1950: 78; Wylie 2006: 309 
357 Barter i Merret (red.) 1995: 45, 71 
358 Worger 2001; Hovland 2008: 42 
359 NMT Schreuder 1860: 21 
360 Flikke 2001: 197, 227 
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kunnskap og materialer kan på den måten ha blitt oppfattet som en del av europeernes 
spirituelle kraft.361 

På den måten er det en likhet mellom zuluenes oppfatning av Shaka, som vist i 
forrige kapittel, og zuluenes oppfatning av europeerne, som vist i dette kapittelet. I den 
sammenheng kunne en kanskje spørre seg hvorfor ikke misjonærene lykkes særlig godt 
med sitt prosjekt, når Shaka kunne få til endringer. Det må imidlertid slås fast at 
misjonærenes endringer var langt mer dramatiske enn de Shaka initierte. Shaka hadde fått 
sin isithunzi av forfedrene,362 mens misjonærene avviste at det i det hele tatt fantes forfedre. 
Shaka endret altså samfunnet innenfor det eksisterende paradigme, mens misjonærene ville 
skape et helt nytt paradigme. Larsen skrev i 1860 om hvor stor overgangen til kristendom 
var for zuluene: 
 

Disse Indfødte have fristelser at kjæmpe mod, naar de skulle vove et saadant Skridt, som vi 
neppe kunne gjøre os nogen forestilling om, og derfor er det intet Under, om det gaaer 
langsomt med deres Omvendelse, men et meget stort Under er det […] om En eller Anden 
af dem virkelig bliver Christen af Hjertet.363 

 
Årsaker til at europeerne og misjonærene fikk tillatelse til å bli landet 
 
I lys av zuluenes oppfatning av at europeerne sto nær, eller var i besittelse av, 
betydningsfulle spirituelle krefter, kan man spørre seg hvorfor ikke zuluene i større grad 
omvendte seg til kristendommen, eller hvorfor Schreuder i 1845 ble nektet tillatelse til å 
være i landet. På den annen side kan man i lys av kapitlene om zuluenes avvisning av 
misjonen, som viser hvordan zuluene fryktet, eller betraktet seg som ute av stand til, å bryte 
med forfedrenes levevis, spørre seg hva som gjorde at zuluene i det hele tatt tillot at 
misjonærene forble i landet. Som nevnt var misjonærene før 1879 helt avhengige av 
zuluenes tillatelse for å være i landet.364 

Tidligere forfattere har i hovedsak fokusert på to hovedårsaker, som har blitt 
vektlagt noe ulikt, til at zuluene tillot misjonærene å være i landet i perioden før 1879. 
Misjonshistorikerne og misjonærene har fokusert på at Mpande ønsket Schreuders 
legehjelp på grunn av hans giktplager, og at det var Mpandes ønske om å ha legehjelpen 

                                                 
361 Det har slått meg at jeg under mine reiser i Afrika selv kunne forsøke å presentere meg som en slags 
trollmann, eller en person med spesielt sterk isithunzi. Men etter å ha lest Flikkes studie om Thandi, har jeg 
blitt mer usikker. Thandi var en ung suksessrik kvinne som ble oppfattet som om hun hadde en spesiell 
spirituell kraft. Men som et resultat av dette var hun nær ved å bli offer for et rituelt drap, der hennes 
kroppsdeler skulle brukes som medisin (muthi). (Flikke 2001: 212-215) Da den profetiske figuren Bambatha 
gjorde opprør mot den britiske kolonimakten i Zululand i 1906, brukte han kroppsdeler fra to drepte 
kolonitjenestemenn for å lage en medisin som skulle beskytte mot kuler og krutt. (Guy 2005: 25) I Tanzania 
har det nylig vært en serie drap av albinoer i forbindelse med at albinoens kroppsdeler er ønsket i magisk 
medisin. Det eksisterte og eksisterer altså en oppfatning av at man kan få spirituell styrke av å innta 
kroppsdeler til personer med spirituelle krefter. Cathrine Barter kan altså ha spilt et høyt spill. 
362 Isaacs i Herman and Kirby (Red.) 1970: 149; 153, se også 146; Mael 1974: 25-28; Fynn i Stuart og 
Malcolm (red.) 1950: 308, se også 155-156. Se også Macclean i Gray (Red.) 1992: 122; Wylie 2006: 209 
363 NMT Larsen 1860: 152 
364 NMT Oftebro 1861: 3-4; NMT Larsen 1866: 155; NMT Leisegang 1868: 196 
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nær, som til slutt gjorde at han ga sitt samtykke til at Schreuder kunne oppholde seg i 
landet. 

Kort gjenfortalt går historien slik: Schreuder hadde kjøpt et stykke land rett sør for 
grenseleven Tugela i Natalkolonien og hadde så vidt startet misjonsvirksomhet der. 
Høvdingen over dette området, Mkonto, sto Mpande nær. Under et besøk hos Mpande 
anbefalte Mkonto at Mpande fikk hjelp for sine giktplager av Schreuder. Dermed ble 
Schreuder invitert på besøk av Mpande. Da Schreuder skulle reise tilbake igjen spurte 
Mpande hva han skulle gjøre om plagene kom tilbake, hvorpå Schreuder svarte at han da 
måtte sende bud etter ham på ny. Men han kunne ikke garantere at det alltid ville være 
mulig for ham å komme, siden han ikke hadde tillatelse til å bo i landet. Mpande svarte da 
med å gi Schreuder denne tillatelsen.365 For misjonærene, og Shreuder selv, var årsaken 
klar nok. Mpande ønsket tilgang til legekunnskaper, og han ba om at misjonærene skulle 
bringe mye medisin.366 

De sekulære historikerne, hvis det går an å kalle dem det – i motsetning til 
misjonshistorikerne – har vektlagt maktpolitiske hensyn til at høvdingene og kongen tillot 
Schreuder opphold i 1850. Hernæs hevder, i likhet med Laband etter ham, at Mpande i 
1850 hadde konsolidert sin stilling innenriks og at han derfor i mindre grad fryktet at folket 
skulle gå over til misjonærene.367 Laband hevder at Mpande på 1850-tallet tillot 
misjonærerne å være i landet kun på grunn av de materielle fordelene dette ville gi og på 
grunn av det nettverket misjonærene kunne bidra med.368 Hernæs og Simensen mener også 
at det utenrikspolitiske trykket fra boerne var sterkere i 1850, og at Mpande derfor kunne 
trenge en skrivekyndig politisk rådgiver, og at dette var en rolle tiltenkt Schreuder.369 
(Hernæs mener at den materielle nytten til misjonærene ble mindre utover 1860-tallet og at 
misjonens eksistens på slutten av 1860-tallet i hovedsak hvilte ”på dens ’utenrikspolitiske’ 
funksjon og hensynet til opinionen i Natal”, samt den goodwill Schreuder hadde 
opparbeidet seg.370) 

Det virker sannsynlig at begge hovedkategorier av årsaker har hatt betydning for at 
Mpande ga Schreuder misjonstillatelse i 1850; med Mpandes innenrikspolitiske stilling og 
ønsket om ”utenrikspolitisk” hjelp som en grunnleggende årsaker og Schreuders 
legekunster som den utløsende årsaken. Imidlertid er det kanskje også mulig å skille ut en 
annen grunnleggende årsak, som henger sammen med den utløsende årsaken, og som kan 
forklare hvorfor zuluene, i strid med forfedrenes tradisjoner, tillot europeere og misjonærer 
å være i landet. Tidligere forfattere har i liten grad og lite spesifikt tilkjennegitt en slik 
grunnleggende årsak. Som vist ovenfor hadde altså zuluene, før og etter 1850, en 

                                                 
365 Myklebust 1949: 30-32; Jørgensen 1990: 103-104; Stavem 1915: 97-98; 1851: 214-216; Sommerfeldt 
1865: 171-172; Grout 1862: 241 
366 NMT 1851: 214-216; Sommerfeld 1865: 171-172; Grout 1862: 241 
367 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 70-73; Laband 1997: 123-133 
368 ”purely for the useful material benefits and contacts they might bring.” Laband 1997: 157 
369 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 70-73; Simensen 1988: 173 
370 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 97 
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oppfatning av at europeerne var i besittelse av, eller sto nær, sterke spirituelle krefter. Disse 
spirituelle kreftene hadde allerede imponert, og kanskje skremt, zuluene, slik at 
misjonærene og europeerne generelt kan ha blitt sett på med en spesiell fascinasjon og 
nysgjerrighet. Bakgrunnen for at Mpande og zuluene tillot misjonærene adgang til landet i 
1850 må sees i lys av denne fascinasjonen for europeerne. I zuluenes øyne var europeernes 
evne til å helbrede sykdom og lege skader et uttrykk for europeernes spirituelle kraft. På 
den måten var Mpandes ønske om å ha Schreuders legekunster i umiddelbar nærhet, også et 
ønske om å ha europeernes spirituelle kraft i nærheten. Den grunnleggende oppfatningen av 
at europeerne innehadde spesielle spirituelle krefter henger på den måten sammen med 
Mpandes ønske om legehjelp, som den utløsende årsaken til at misjonærene fikk 
oppholdstillatelse i Zululandet. 

Udland mente også at zuluenes interesse, eller toleranse, for europeerne hadde 
betydning for det faktum at de fikk lov til å oppholde seg i landet. I 1860 skriver han om 
Umbijane, en (tidligere) zulu som etter opplæring på en amerikansk misjonsstasjon selv 
ønsket å virke som misjonær. Umbijane klarte imidlertid ikke å finne et sted der han var 
velkommen å slå seg ned. Det ”blev ham ligefrem sagt […] at de Innfødte havde søgt hen 
til et sted, hvor de antoge, at ingen Missionær vilde følge dem”. Udland mente imidlertid at 
de samme folkene ”ikke ligetil vilde afvise en hvit Missionær, om en saadan kom.”371 

På samme måte kan zuluenes oppfatning av europeernes kraft ha hatt betydning for 
at de første handelsmennene fikk lov til å oppholde seg i landet på 1820-tallet. I likhet med 
Hernæs, Simensen og Laband fokuserer også Wylie på materialistiske og maktpolitiske 
årsaker til at de første europeiske handelsmennene fikk opphold i Zululand. Wylie mener 
eneste grunnen til at Shaka lot de europeiske handelsmennene være i landet, var at han da 
kunne kreve tributt i form av elfenben, våpen og krutt.372 Et annet sted skriver Wylie at det 
bare var europeernes våpen som i det hele tatt gjorde at zuluene gadd å interessere seg for 
dem.373 Wylie ser ikke ut til å ha forstått at europeernes bruk av krutt kan ha blitt oppfattet 
som et uttrykk for europeernes kraft. Isaacs forteller at zuluene mente krutt kunne være god 
medisin,374 noe som understreker at zuluene oppfattet krutt som noe mer enn et våpen. Hvis 
Shaka ønsket europeiske våpen, ønsket han også å benytte en del av europeernes spirituelle 
kraft. 
 

                                                 
371 NMT Udland 1860: 207 
372 Wylie 2006: 371-372 
373 Wylie 2006: 309 
374 Isaacs 1836: 241 
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Restene av kirken ved Empangeni. Stasjonen ble anlagt i 1851 og var den første norske 
misjonsstasjonen. I dag er det ikke mye igjen av den. 
 
Konkluderende bemerkninger 
 
Jeg forstår det som om zuluene oppfattet våpenteknologien som ett uttrykk for en mer 
generell spirituell kraft som europeerne kunne tilby zuluene. Den samme kraften kom til 
uttrykk gjennom kunnskaper om medisin, lese- og skrivekunsten, religion og forholdet til 
naturkreftene. Det var en slik pakke europeerne kunne tilby zuluene. Selv om 
handelsmennene og misjonærene var ulike på mange måter, var ingrediensene i denne 
pakken liknende. Zuluenes oppfatning av europeerne kan både i tilfellet med 
handelsmennene og misjonærene oppfattes som en grunnleggende årsak til at de fikk bli i 
landet. At europeerne ble tillatt å oppholde seg i Zululand fra 1820-tallet fram til krigen i 
1879 hadde å gjøre med zuluenes oppfatning av at europeerne sto nær, eller var i besittelse 
av, sterke spirituelle krefter. 

Kildene fra 1800-tallets Zululand svekker Obeyesekeres teori om en universell 
”practical rationality”, som utelukker at noen kan oppfatte andre levende mennesker som 
guder. Det finnes relativt sterke indisier for at zuluene den første tiden kan ha oppfattet 
europeerne som sine egne forfedre. At det eksisterte en utbredt oppfatning av at europeerne 
sto nær, eller var i besittelse av, uvanlig sterke spirituelle krefter, må nærmest være hevet 
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over tvil når en samlet tar i betraktning kildene. Det kan altså være visse likhetstrekk 
mellom zuluenes og hawaiiernes møte med europeerne, slik Sahlins fremstiller det.375  

Teorien om ”practical rationality” svekkes ytterligere av at også Aztekerne, hopi- 
og tupiindianerne kan ha forbundet europeerne med spirituelle krefter eller religiøse 
skikkelser.376 Harold Nicholson mener endog at dette kan ha hatt betydning for den fredlige 
mottakelsen den spanske erobreren Cortes og hans følge fikk i Tenochtitlan i 1519.377 I 
Niger oppsto det i 1920-årene en religiøs sekt som gikk inn for å bli besatt av ånder som de 
beskrivende nok kalte ”guvernør” og ”kaptein”. På den måten kunne de oppnå en spesiell 
kraft og bli usårbare.378 

En oppfatning av at europeerne sto nær, eller var i besittelse av, sterke spirituelle 
krefter, virker å ha vært vedvarende for hele perioden før 1879 og kanskje enda lengre. 
Imidlertid kan folk selvsagt ha hatt ulike oppfatninger til ulik tid. Kanskje har visse aspekt 
ved europeernes kultur blitt avmystifisert utover 1800-tallet. Dingane forsto tydeligvis ikke 
helt hva lese- og skrivekunsten gikk ut på da Gardiner ble testet.379 20 år senere lærte 
kronprins Cetshwayo en periode å lese og skrive, som jeg skal komme tilbake til i kapittel 
syv. Mpande brukte Schreuder som skrivekyndig sekretær i kommunikasjonen med briter 
og boere.380 

Det er vanskelig å si noe om hvordan den rådende oppfatningen av europeerne har 
forandret seg over tid før 1879. Kildene gir ikke grunnlag for å gi noe statistisk bilde av en 
slik utvikling. Som nevnt møtte Leisegang i 1867 folk som bare kjente europeere fra 
rykter.381 Det er klart at disse kan ha hatt et annet syn på europeerne enn de som bodde i 
umiddelbar nærhet til misjonærer og til Natalkolonien. 

Med utgangspunktet i kildene kan vi imidlertid med stor grad av sikkerhet 
konkludere med at mange i denne perioden har forbundet europeerne med spirituelle 
krefter. Det er dette som er kapittelets hovedargument. Det er til en viss grad også en 
forutsetning for det neste kapittelet som handler om hvordan zuluene forholdt seg til 
europeernes spirituelle krefter. Det neste kapittelet styrker dette kapittelets hovedargument, 
men går lengre. 

                                                 
375 Sahlins 1995 
376 Locke 2001; Hemming 2004 
377 Nicholson 2001  
378 Fuglestad 1983:128-132 
379 Gardiner 1836: 42-43 
380 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 70-73; Simensen 1988: 173 
381 NMT Leisegang 1868: 199 
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6    Forfedre og hekseri – Gud og helvete: 
Spirituell utrygghet og kognitiv dissonans 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
naar vi spurgte, hvor han følte Smerte, svarede han:  

’Unkunlunkulu [Gud] siger, at jeg tilbeder min Fader.’382 
Oftebro i 1863 om en ikke navngitt mann fra Empangeni som 
hadde arbeidet ved Eshowe-stasjonen. 

 
I de to første kapitlene viste jeg hvordan zuluene avviste kristendommen og motarbeidet 
misjonærene. Men på samme tid har jeg i det forrige kapittelet vist at zuluene knyttet 
europeerne til sterke spirituelle krefter. Denne bakgrunnen kan forklare hvorfor det kan 
virke som om zuluene langt på vei trodde på, eller i det minste tok hensyn til, det 
misjonærene fortalte dem, til tross for oppfatningen av at de måtte leve som sine forfedre. 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg utfordringene – og for noen, ubehagelighetene – 
ved å forholde seg til ulike trosoppfatninger. Det kan ha blitt oppfattet som en motsetning å 
tro på forfedrene og på det misjonærene fortalte, fordi de to trosoppfatningene i 
utgangspunktet utelukker hverandre. Denne motsetningen kan ha blitt oppfattet som en fare 
som kunne lede til smerte og sykdom, slik vi kan se i sitatet ovenfor. Mannen hadde vondt 
fordi Gud anklaget ham for å tilbe sin forfader. Som jeg skal vise kan den 
sosialpsykologiske teorien om kognitiv dissonans være behjelpelig for å forstå en slik 
smerte. 
  Også Adam Ashforths teori om ”spirituell utrygghet” (spiritual insecurity) kan 
kanskje være behjelpelig for å forstå noen av utfordringene knyttet til å forholde seg til 
ulike religiøse trossoppfatninger. Spirituell utrygghet oppfatter Ashforth som den tvilen og 
frykten som oppstår som en følge av å være utsatt for ulike usynlige onde krefter.383 Med 
utgangspunkt i Soweto rundt overgangen til dette millennium, beskriver Ashforth hvordan 
slike spirituelle krefter, som forfedre, hekser, Gud og helvete, oppfattes som årsak til 
sykdom, død og all generell ulykke. Menneskene forsøker å oppnå spirituell trygghet ved å 
pleie forholdet til andre, eller de samme, spirituelle krefter.384  

I Zululand på 1800-tallet dreide det seg om de samme spirituelle aktørene som i det 
moderne Soweto – forfedre, hekser, Gud og helvete. Begge kulturene innebar en 
oppfatning av at all sykdom, ulykke og død i ytterste innstans skyldtes spirituelle 

                                                 
382 NMT Oftebro 1863: 227 
383 ”the dangers, doubts, and fears arising from the sense of being exposed to invisible evil forces”. (Ashforth 
2005: 1) 
384 Ashforth 2005 
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forhold.385 Derfor kan det på tross av forskjellen i tid være meningsfylt å bruke et liknende 
teoretisk utgangspunkt.386  

Dette kapittelet, eller framstillingen som helhet, kan oppfattes som et forsøk på å 
møte Ashforths påstand om at ”No one can understand life in Africa without understanding 
witchcraft and the related aspects of spiritual insecurity.”387 

En forskjell på 1800-tallets Zululand og 2000-tallets Soweto er imidlertid at det er 
langt større grad av sammenblanding av de ulike spirituelle sfærene i 2000-tallets Soweto. I 
Zululand på 1800-tallet ble religionene, som jeg skal vise, i høy grad oppfattet som 
uforenlige motsetninger. Imidlertid skal jeg mot slutten av kapittelet vise at det finnes 
eksempler på en begynnende sammenblanding av religionene også i perioden før 1879. 
Som jeg skal vise i neste kapittel, kan Cetshwayo være et eksempel på en av de første som 
forsøkte å forene de to trosoppfatningene. 

At misjonærene introduserte en ny tro kan ha bidratt til å skape ytterligere spirituell 
utrygghet – det vil si frykt for, og tvil forbundet med, usynlige krefter. I det påfølgende skal 
jeg ta for meg ulike måter zuluene forholdt seg til de spirituelle sfærene på, og hvilke 
muligheter zuluene hadde for å oppnå spirituell trygghet. Men først skal jeg gjenfortelle en 
historie som noe på vei kan illustrere hvordan de spirituelle dimensjonene kan ha blitt 
oppfattet som å være i strid med hverandre, en realitet som muliggjorde spirituell 
utrygghet. 
 
”to Hære skulle strides”388 
 
Historien om den 14-15 år gamle jenta, Nokuthemba, som i 1859 ønsket å bli kristen, kan 
noe på vei vise hvordan de ulike trosoppfatningene knyttet til forfedrene og Gud kan ha 
blitt oppfattet som å være i strid med hverandre.389 Det er ingen tvil om at dette er 
Schreuders oppfatning, og beretningen til Schreuder tyder på at dette også var 
Nokuthembas families oppfatning.  

Familien til Nokuthemba ønsket ikke at hun skulle konvertere seg til kristendommen 
og ifølge Schreuder overøste de jenta med trusler og skjellsord. Faren til jenta, Sibhamu, en 
tidligere høvding under Mpande, forsøkte først ”ved Forestillinger, hentede fra deres 
hedenske Tankesphære og liv, at bevæge hende idetmindste til Løfte om at afstaae fra 
Troen”. Men dette var forgjeves og Nokuthemba svarte at det var umulig for henne å 

                                                 
385 Dette er et gjennomgangstema i Ashforth verk. Se for eksempel Ashforth 2005: 80, 313.  
386 Når det gjelder den geografiske forskjellen er denne av liten betydning. Soweto ble i stor grad befolket av 
zuluer, og zulu er det mest talte språket i Soweto. Ashforth bodde imidlertid i et område av Soweto hvor det 
først og fremst ble talt sotho, som er det nest mest talte språket i Soweto. En av Ashforths hovedinformanter, 
healeren/ inyangaen Mr. Zondi, var imidlertid Zulu. (Se forøvrig også Ashforths ”case-study”: Madumo. A 
man bewitched for mer om Soweto og Mr Zondi. Ashforth 2000) 
387 Ashforth 2005: xiii 
388 NMT Schreuder 1860: 21 
389 Krigsmetaforen kommer også til uttrykk i tittelen til en bok om misjonærene i Zululand og Madagaskar av 
A. Olsen. Hjem fra Kamppladsen. Livsbilleder af vore afdøde missionærer og kvindelige missionsarbeidere i 
Zulu og paa Madagaskar. Kristiania 1906. 
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forlate Gud, som holdt så fast på henne. Sibhamu, som ifølge Schreuder vanligvis var en 
besindig mann, sa deretter 

 
at han vilde dræbe hende, da han jo havde født hende og saaledes ogsaa havde Magt over 
hendes Liv; hertil svarede Pigen, at dræbe hende kunne han ikke, naar ikke Gud vilde 
tillade det, og selv om han fik Lov at dræbe hendes Legeme, saa vilde dog dette ikke skade 
hende, naar Gud havde hendes Sjæl.390 
 

Overfor Sibhamu la ikke Schreuder skjul på at han oppfattet uenigheten om Nokuthemba 
som en spirituell strid mellom to hærer av gode og onde spirituelle krefter. I denne 
sammenheng hadde Schreuder ”en lang samtale” med Sibhamu,391 der han ”i Talens Løb 
bemerket: ’at det var nu sikkert nok at Gud havde faaet fat i Pigen med begge Arme og 
drog paa hende opad, og det lod til, at de [Nokuthembas familie] vilde af alle Kræfter drage 
paa hende nedad”.392 Opp og ned er i dette tilfellet kanskje først og fremst Schreuders 
metaforer for det positive og konstruktive ved kristendommen, og det negative og 
destruktive ved hedenskapet. Imidlertid er det, bevisst eller ubevisst, fra Schreuders side, 
også et treffende bilde på de ulike kreftene som stred, nemlig Gud forbundet med 
himmelen – oppe – og zuluenes forfedre som ble sagt å holde til under jorden – nede – med 
jordoverflaten i midten som slagmarken.393 

I et forsøk på å vise styrke påpekte Schreuder, nærmest retorisk, at Sibhamu og 
familien burde ”betænke, hvorfra de skulde faae Kraft til at strides med Gud; thi at de vilde 
komme til at strides med Gud om Pigen, var tydeligt nok.’” Etter disse ordene var familien 
ifølge Schreuder mer bestemt enn noen gang på å få fjernet Nokuthemba fra misjonærene 
og fra Gud. Denne noe fastlåste situasjonen fortsatte en tid før Nokuthembas dåpsdag 
nærmet seg, da saken kom til et vendepunkt. Schreuder snakket igjen med familien, og 
skriver, igjen med krigsterminologi, at familien ikke hadde kommet langt nok med 
opprustningen, og at familien 

 
kort og godt følte sig (hvilket baade Faderen og Moderen udtrykkeligt bekjendte) 
overvundne af Herren; thi det gikk oss ikke bedre – sagde Faderen –, end Du sagde: 
’hvorfra ville I faae Kraft til at strides med Gud’, saa vi nu ikke længere kunne og derfor 
heller ikke ville sætte os imod vor Datters Daab.394 
 

Dette kan tyde på at Sibhamu og hans kone, i likhet med Schreuder, oppfattet uenigheten 
rundt Nokuthemba som en spirituell strid. At dette var en strid de også uttrykkelig bekjente 

                                                 
390 [Schreuders uthevninger] Schreuder 1860: 18 
391 [Schreuders uthevning] Dessverre gjengir ikke Schreuder mye av denne samtalen, men som for å pirre 
nysgjerrigheten vår skriver han: ”Uagtet jeg ikke tvivler paa, at det i høieste Maade vilde interessere Eder 
nøiere at berettes denne Samtales hele og stykkevise Innhold, saa har jeg dog slet ikke Tid eller Ro dertil.” 
(NMT Schreuder 1860: 21) 
392 NMT Schreuder 1860: 21 
393 Jamfør sitatet i innledningen til oppgaven. Forøvrig må det oppfattes som et paradoks at zuluenes forfedre 
ble sagt å holde til under jorda, når zulu betyr ovenpå, oppe, eller himmel. 
394 [Alle uthevninger er Schreuders] NMT Schreuder 1860: 22 
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at de mer eller mindre tapte, understreker den styrken misjonærene og Gud ble forbundet 
med. 
 
Forfedrefrykt og spirituell utrygghet 
 
Som jeg har vist var motstanden mot misjonen ofte sterk og tydelig, noe som hadde å gjøre 
med forholdet til zuluenes forfedre. Bare med sin egen tilstedeværelse ser misjonærene ut 
til å ha bidratt til spirituell utrygghet hos noen. Titlestad skriver i 1870 om en plagsom nabo 
som 

 
nægter ganske sitt Folk at komme til Søndags her og er en saa ivrig amathlozi-Dyrker, 
[forfedredyrker] at han med Vold og Magt vilde negte mig at kjøre den almindelige 
Vognvei, der ligger et Stykke bag hans Gaard, under det Paaskud, at vi skræmte hans 
amathlozi væk med Vognen.395 
 

Dette var imidlertid en frykt for å miste forfedrenes livsnødvendige støtte. I sin kladd til det 
samme brevet er nemlig Titlestad enda tydeligere på at denne naboens handlinger, ifølge 
ham selv, er drevet av frykt for å miste forfedrenes støtte. Titlestad skriver at naboen “vilde 
negte os at kjøre den almindelige Vognvei, som han sagde, af Frygt for at vi skulde drive 
hans Amatosi [forfedre] bort fra hans Gaard”396 Misjonæren med vogn representerte en ny 
spirituell sfære og et potensielt brudd med tradisjonene. For denne personen var dette 
tilstrekkelig for å frykte at det ville skremme hans forfedre, eller gå ut over hans forhold til 
disse. 

Flere kan ha hatt en slik oppfatning av at kontakt med misjonærene var tilstrekkelig 
til å påvirke forholdet til forfedrene på en negativ måte. Gundersen beretter fra 1871 at han 
ble nektet adgang til en hytte med den begrunnelse at ”saadant ’Hvidmandssnak’ […], 
vilde gjøre hendes Zuluhytte ureen”.397 En sjaman ved navn Zinkuni, som Wettergren og 
Dahle gjorde et forsøk på å besøke, ser ut til å ha hatt en liknende holdning. Da 
misjonærene var innenfor kraalens gjerder kom det nemlig en gutt som bad dem skyndte 
seg ut av kraalen ”da ingen hvide Folk fik Adgang til ham”. Det ble ikke noe møte med 
sjamanen.398 

Det kan virke som om flere har hatt en generell frykt for å blande aspekt av 
europeernes levevis med deres forfedres levevis. Nyekile som ble slept vekk fra Oftebros 
stasjon, ”som et åtsel”, av sin familie i 1859, fortalte Kielland nesten fire år senere at 
familien to ganger hadde ødelagt bøkene hennes.399  

                                                 
395 NMT Titlestad 1871: 246-247 
396 [min uthevning] Kladd av brev til hovedbestyrelsen Titlestad kladdebok: Des. 1870 
397 NMT Gundersen 1872: 41 
398 Dette var ved Zinkunis kraal om lag to timers gange unna Unodwengu. (NMT Wettergren 1866: 85) 
399 NMT Kielland 1864: 135 
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Det ser også ut som om det har eksistert en frykt for å spise misjonærenes mat.400 
Farene ved å spise noe av denne nye maten kan ha blitt ansett som betydelige nok til at 
noen også satte strenge hygieniske regler. Den 30. august 1865 skriver Dahle i sin dagbok 
at zuluguttene som arbeidet ved misjonsstasjonen ikke ville spise maten de hadde blitt 
servert fordi de fryktet at misjonærene hadde kokt flesk i samme gryte tidligere den 
dagen.401 Zuluene var ikke kjent med svin før europeernes ankomst og svinekjøtt ble derfor 
forbundet med europeere, og altså som en motsetning til zuluenes forfedres levevis.402 

At sjamanen unngikk kontakt med europeere, at Titlestads nabo nektet misjonærene 
å passere kraalen hans med vogn, og at flere fryktet for å spise europeernes mat, kan tyde 
på at det eksisterte en oppfatning om at den tradisjonelle spirituelle sfæren var uforenlige 
med misjonærenes spirituelle sfære. Denne uforenligheten hadde potensial til å skade 
forholdet til forfedrene. Og frykten for å skade forholdet til forfedrene kan, som jeg har vist 
i tidligere kapitler, bidra til å forklare motstanden mot misjonsvirksomheten.  
 
Helvete og Guds straff 
 
På samme tid kan det se ut til at flere også har fryktet Guds straff for at de ikke konverterte. 
Sentralt i misjonærenes budskap var trusler om helvete og Guds straff for de som ikke 
levde etter misjonærenes regler.403 Under den tidligere omtalte samtalen mellom Schreuder 
og Mpandes høvdinger i 1845, truet Schreuder zuluene ”med en endeløs Qval og Pine i 
Helvede”. Schreuder forklarte høvdingene at hvis de ”atter og atter haardnakket viste bort 
fra sig Evangeliet […] da skulde all den Herlighed og Storhed hvormed de nu pralede, 
blive til Støv og Aske.”404 

I tråd med de maktpolitiske og materialistiske teoriene mener Hernæs at zuluene må 
ha oppfattet Schreuders trusler om helvete ”som antydninger om at de ville bli utsatt for 
maktbruk fra sine hvite naboer dersom misjonsløyve ikke ble gitt.” Hernæs aksepterer at 
Schreuder mente truslene som ”Den bibelske dom over et vantro folk”, men mener altså at 
zuluene skal ha tolket truslene på en verdslig og materialistisk måte.405 Men som sagt, 
zuluene skilte ikke mellom verdslige og religiøse forhold. Dessuten knyttet zuluene sterke 
spirituelle krefter til europeerne, så for høvdingene i 1845 kan truslene om helvete ha vært 
skremmende nok i seg selv. Det er også lite i Schreuders referat, eller i kildene generelt, 

                                                 
400 ”Zuluerne i Almindelighed og især deres Storfolk ere meget bange for at spise vor mad, som de ikke 
kjende. De troe, vi have Melk og Smør og Æg i Alt, hvad vi spise, og skjøndt de jo selv spise Melk i sine 
egne Gaarde, have de dog ligesaa megen Fordom mod at smage den paa et andet Sted end deres hjem, som de 
have Ækelhed for Smør og Æg” (NMT Oftebro 1858: 85-86) 
401 Men etter forsikring om at dette ikke var kokt flesk den dagen begynte de å spise. Dahle dagbok: 24 
402 I 1906, under Bambathaopprøret, drepte zuluene alle hvite svin og høns fordi de ble forbundet med 
europeerne. (Guy 2005: 20-21) 
403 F.eks. NMT Schreuder 1856: 50; NMT Kielland 1866: 361; Dahle dagbok: 24; Owen i Cory (Red.) 1926: 
19, 103, 30 
404 Schreuder i Myklebust 1986: 190-192 
405 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 69 
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som tyder på at høvdingene, eller zuluene generelt, forsto trusler om helvete som noe annet 
enn de var ment som. I 1845 skrev Schreuder om høvdingene at 
 

de først temmelig nøie gjennemgik for dem selv mine Ord og siden svarede: ’at de vidste 
tilfulde, at Folket vilde falle fra, hvis der kom nogen Missionær til Landet, og at dette stod for 
dem som en saa frygtelig Ting, at de heller vilde gaae til Helvede, end ved deres Samtykke 
udsætte Riget for hiint saa meget frygtede Onde.’406 

 

I realiteten kan høvdingene ha følt at de hadde et valg mellom pest eller kolera. Enten 
muligheten for at folk brøt ut fra kollektivet og utsatte hele samfunnet for forfedrenes 
vrede, eller utsette kollektivet for misjonærenes og Guds straff.  Kanskje ikke merkelig at 
høvdingene måtte gå nøye gjennom Schreuders ord før de svarte. 

I 1856 skriver Schreuder mer konkret hvordan han prediker om helvete og 
dommedag:  

 
de Gode skulde forblive glade og salige hos Gud, men de Onde skulde kastes i Ildsøen og 
der evig pines med Satan og alt hans Staldbroderskap; ogsaa de ( � : Tilhørerne) vilde blive 
kastede hen i det gruelige Sted, dersom de ikke annammede Guds Ord og vandrede 
derefter. […] jeg endelig tilføide, at paa denne Dommedag vilde ogsaa den hele Verden 
komme til at forgaae opbrændt med Ild407 
 

Som et resultat av misjonærenes trusler begynte noen oppriktig å frykte Gud og helvete.408 
Dahle skriver i sin dagbok at en mann 10.12.1865 fikk en stor skrekk i seg for 
dommedag.409 En av de tyske misjonærene i Zululand, Filter, gjengir ordene til en 
høvdingsønn som, skremt av truslene om helvete, ønsket å bli kristen.410 Høvdingsønnen 
hadde først møtt opp på stasjonen med ønske om å konvertere, men Filter tvilte på om dette 
ønsket virkelig var oppriktig og alvorlig ment, og sendte ham hjem ved kveldstid. Neste 
morgen sendte imidlertid Filter en konvertert zulu til gården hans for å høre hvordan det 
gikk med ham. Filters utsending møtte høvdingsønnens fostermor som kunne fortelle at han 
oppførte seg merkelig: 

 
Han har her intet gjort, men har satt os i Forundring; thi igaar Eftemiddag gikk han ovenfor 
Kraalen idelig frem og tilbake; endelig kom han tilbage og erklærede: ’Jeg er allerede et 
Guds Menneske, jeg maa lære; de Døde skulle staae op, ogsaa min Moder staaer op og maa 
brænde; jeg vil ikke brænde; jeg gaaer til læreren.’ Vi forstaae ham ikke.411 
 

Ubazombili, som ønsket å bli kristen, men ble hindret av sin familie til dette, forklarte også 
at det var frykt for helvete som bidro til hans ønske om å bli kristen. Misjonæren hadde 
ifølge Ubazombili sagt at de som ikke trodde på Gud, skulle bli fordømt, og da, sier 

                                                 
406 Schreuder i Myklebust 1986: 190-192 
407 NMT Schreuder 1856: 50 
408 NMT Larsen 1853: 181 
409 Dahle dagbok 16 des. 1865: 27 
410 Filter nevner ikke navn på høvdingen eller sønnen hans, men det er snakk om en høvding som holdt til i 
nærheten av misjonsstasjonen ved Emgati. 
411 NMT Filter 1870: 67 
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Ubazombili, ”[’]begyndte Hjærte mit at blive bange for indawo jomlilo’ (Ildstedet, 
Helvede).”412 

En av Kiellands naboer ved Empangeni, Untontokwane, mente også å ha blitt 
straffet av Gud, og ville derfor, av frykt for Ham, omvende seg til kristendommen. 
Imidlertid hadde Untontokwane ved flere tidligere tilfeller oppført seg dårlig, så Kielland 
avviste ham. Men etter en stund kom Untontokwane tilbake og forklarte at han var blitt syk 
mens han var borte fra misjonæren, og dessuten hadde Gud straffet ham: ”Gud havde ogsaa 
‘slaaet’ ham, sagde han. Da han gikk herfra en af Gangene, han havde været her, faldt han 
mod en Steen og slog sig, saa at Blodet strømmede frem.”413 

Innledningsvis i kapittelet siterte jeg Oftebro som fortalte om mannen som hadde 
arbeidet ved misjonsstasjonen, men som ble syk. Noen forbipasserende zuluer hadde funnet 
ham liggende bevisstløs et stykke bortenfor husene. Da de fikk ham i hus begynte han så 
vidt å våkne, og da Oftebro spurte hvor han hadde vondt sa han at Gud anklaget ham for å 
tilbe sin døde far.”Han begynte at tale lidt som i Søvne og gjentog stedse de samme Ord, at 
Unkunlunkulu var vred på ham, fordi han tilbad sin Faders ithlozi [forfaderform].”414  

Disse eksemplene viser tydelig hvordan frykt for Gud førte til sykdom og smerte. 
Hovland har også hevdet at zuluene oppfattet samvær med misjonærene som en risk for å 
bli syk eller gal. Hovland mener dessuten at dette var en del av en større frykt for 
misjonærenes spirituelle krefter.415 

Ved å peke på Gud som årsak til ulykke introduserte altså misjonærene en ny sfære 
av spirituelle farer som kom i tillegg til de allerede eksisterende farene knyttet til forfedre 
og hekseri. Misjonærene sa til zuluene at man kunne bli straffet av Gud kun ved å tenke 
syndige tanker.416 Som i eksemplene ovenfor satte dette i gang en tankeprosess som 
innebar en frykt for spirituelle krefter. Som jeg skal vise la misjonærene merke til, og har 
beskrevet aspekt av, denne frykten. Misjonærene gjorde imidlertid lite for å forhindre at 
slik spirituell frykt spredte seg – de forsøkte heller å utnytte den, noe som igjen kan ha 
skapt ytterligere spirituell utrygghet. Oftebro skrev: ”denne Frygt for Guds Ord, kan ved 
Guds Aands naadige Virkning ogsaa blive en Frygt for Gud, som vil drive dem til Guds 
Ord.”417  

Misjonærene kan også ha forsøkt å utnytte frykten for heksekunst og frykten for 
selv å bli utpekt som heks. Etter flere hekserelaterte episoder i området skriver Larsen at 
”Deres Udseende røber en Indre stor Frygt, men paa samme Tid bestræbe de sig for ved 
alleslags Narrestreger at skjule eller fordrive denne Frygt.” Og dette var ifølge Larsen en 

                                                 
412 NMT Larsen 1853: 182 
413 NMT Kielland 1866: 359-360 
414 NMT Oftebro 1863: 227 
415 Hovland 2008: 101 
416 ”Vi sidde her og tale, og han [Gud] hører alle vore Ord; for ham er baade mit og dit Hjerte udbredt med 
alle dets Tanker og Begjæringer” (Oftebro til Cetshwayo. 1860: 38) ”Mennesket kan synde ogsaa blot ved at 
tænke”. (NMT Titlestad 1870: 156) 
417 NMT 1866: 367 
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god anledning ”til at forsøge paa at lægge dem paa Hjertet Nødvendigheden af at søge det 
ene Førnødne”.418 
 
Naturkrefter og spirituell utrygghet  
 
Selv om det eksisterte en frykt for Gud og misjonærenes, fantes også en oppfatning av at 
misjonærenes spirituelle sfære kunne gjøre godt. Dette likner zuluenes forhold til 
forfedrene som også kunne gjøre både godt og vondt. De som gikk i gudstjeneste ser ut til å 
ha gjort dette for å sikre god helse og et godt livsgrunnlag. Oftebro ble i 1856 fortalt at man 
syntes han snakket for lenge under gudstjenesten: ”Man vilde blot, der skulde synges, tales 
lidt, bedes om Regn og Mad og helbred og dermed snart sluttes”.419 

Hernæs har også sitert Oftebro om at folk kun ønsket at det skulle ”bedes om Regn 
og Mad og helbred”, men utsagnet blir tolket annerledes. Hernæs ser ønsket som et uttrykk 
for at zuluene ikke turte å delta i gudstjeneste av frykt for kongen som forbød dem dette.420 
Men dette kan ikke forklare hvorfor de da i det hele tatt kom til gudstjeneste, hvis de da 
virkelig ikke ønsket å bli bedt for. For etter Hernæs resonnement ville det beste være å 
holde seg helt borte fra misjonærene om øvrigheten mislikte det. Sett i lys av zuluenes 
inntrykk av europeerne og misjonærene virker det langt mer sannsynlig at de kom til 
gudstjeneste fordi de trodde, eller holdt muligheten åpen for, at det virkelig hjalp å 
opprettholde et godt forhold til misjonærene og Gud. 

En begynnende erkjennelse av at det var noe i det misjonærene prediket kan ha bidratt 
til ytterligere spirituell utrygghet. For misjonærene forklarte at det var zuluenes egen feil 
om ikke Gud ga dem regn. Da folket hos Umgenelo klagde til Titlestad over mangelen på 
regn, og over at ”Gud skulde behandle dem saaledes”, forklarte Titlestad ”at Aarsagen 
dertil var deres egne Synder.” Titlestad la til: ”De bade mig bede om Regn for dem; men 
jeg sagde, det vilde lidet hjælpe dem, om jeg saa bad baade Dag og Nat, saalænge de selv 
ikke vilde lade sig omvende og selv lære at bede.”421 Altså, ifølge misjonærene var det 
zuluenes egen tro og egne skikker som hindret dem fra å motta Guds hjelp. Eller enda 
verre, zuluenes skikker kan ha forårsaket Guds vrede og straff. Kielland beretter om en slik 
frykt for ulykke om en ikke fulgte misjonærenes regler. 

 
Gjennem mine Gutter hører jeg, at Folk nu sige, at naar de ikke sonda, saa straffes de ved, 
at Rotterne og Fuglene lægge sig slemt paa Agrene. Komme de derimod flittig til Søndags, 
saa lungela422 det, � : har det en gavnlig inflydelse paa Agrene, saa at disse ikke herjes saa 
slemt. Endvidere hedder det: ’Gaaer En og hakker i Ageren om Søndagen, saa vil Fuglene 
komme til at spise op Ageren.423 
 

                                                 
418 NMT Larsen 1866: 159 
419 NMT Oftebro 1856: 103 
420 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 72 
421 NMT Titlestad 1870: 165-166; Se også Titlestads kladdebok: april 1869, der han skriver at det er Gud som 
ikke skaper regn pga av at zuluene ikke vil tro.  
422 Mer presist, at ”det ordnes [for innhøsting]” 
423 [Kiellands uthevning] NMT Kielland 1868: 141 
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Også ved Mahlabathini lot folkene være å arbeide på jordene på søndager i 1865.424 Folk 
fryktet at Gud ville straffe dem ved å la dyrene ødelegge åkrene, eller ved ikke å gi regn, 
hvis de ikke møtte til gudstjeneste. Som Kielland skriver innebærer en slik oppfatning en 
delvis erkjennelse av Guds eksistens og en erkjennelse av at misjonærenes budskap hadde 
noe for seg.425 Imidlertid kan det virke som om folk fortsatt kan ha vært usikre på hvordan 
de burde forholde seg til de ulike spirituelle kreftene. For i 1866 rapporterer Wettergren at 
folkene ved Mahlabathini igjen har begynt å arbeide i åkerne på søndager.426 Denne tvilen 
er et sentralt aspekt av den spirituelle utryggheten. Denne tankeprosessen, forbundet med 
tvilen og utryggheten i forholdet til de religiøse kreftene, skal jeg nå se nærmere på. 

Frykten for misjonærenes spirituelle krefter kan også ha kommet til utrykk i en frykt 
for å skade misjonærene. Wettergren skriver i 1866 om en slåsskamp med stokker og 
steiner mellom en gruppe konverterte og noen av kongens soldater. Wettergren beskriver 
det som ”fuldstændig Krig”. Sammen med misjonsassistent Carlsen kastet imidlertid 
Wettergen seg ubevæpnet inn i krigen for å stoppe partene: ”vi stod der begge midt i 
Steenregnen for at hindre Soldaterne fra at dræbe vore Gutter.” Redde trengte misjonærene 
ikke å være: ”ikke et Haar krummedes paa vort hoved. Jeg maa dog til disse Soldaters Ros 
sige, at det var saa langt fra, at de sigtede efter os, at de tvertimod søgte med al Flid at 
ungaae det; de raabte til hinanden indbyrdes: ’Rør ikke den hvide Mand.’”427 
 
Kognitiv dissonans 
 
Misjonærenes tilstedeværelse gjorde at zuluene måtte ta noen valg om hvordan de skulle 
forholde seg til de nye og tradisjonelle trosoppfatningene. Denne tvilen, frykten eller 
ubehaget ved å ta slike valg kan bedre forstås gjennom den sosialpsykologiske teorien om 
kognitiv dissonans. Teorien, først fremsatt av Festinger i 1957, forblir en av de ledende 
sosialpsykologiske teoriene og har generert over tusen empiriske studier.428 Teorien sier at 
det oppstår en ubehagelig psykologisk spenning hos en person som har to eller flere ideer, 
tanker eller holdninger som er uforenlige, eller ikke passer med hverandre. Dette stresset 
eller ubehaget kan påvirke svette, blodtrykk, puls og hjerterytme og kan påvises med en 
polygraf. Et typisk eksempel på et slikt ubehag kan være det en røykende person føler, når 
hun eller han samtidig har en oppfatning av at det er skadelig å røyke. Personen innser da at 
en setter seg selv i fare, og handlingen, røykingen, stemmer ikke overens med holdningen, 
av at røyking er farlig.429 

I zuluenes tilfelle kan det ha oppstått et slikt ubehag fordi trosoppfatningene knyttet 
til zuluenes forfedre, og trosoppfatningene knyttet til europeernes Gud, ble oppfattet som 

                                                 
424 NMT Wettergren 1866: 372 
425 NMT Kiellands 1866: 179 
426 NMT Wettergren 1866: 372 
427 NMT Wettergren 1866: 325 
428 Hogg and Vaugan 2005: 233 
429 Hogg and Vaugan 2005: 223-235; Lippa: 269-282 



  85 

uforenlige.430 Som vist kunne zuluenes forfedre straffe etterkommere med sykdom og død 
om de ikke fulgte deres tradisjoner. Å tro på europeernes Gud innebar et totalt brudd med 
tradisjonene (misjonærene avviste dessuten selve ideen at det fantes forfedre). På samme 
tid hevdet misjonærene at de som fulgte forfedrenes tradisjoner ville bli straffet av Gud og 
brenne i helvete. Dissonansen eller ubehaget kan således oppstå når en person går i kirken, 
men samtidig frykter at en vil straffes av forfedrene for dette. Eller omvendt, når er person 
lever etter forfedrenes tradisjoner, men samtidig frykter at en vil brenne i helvete for det. 

Teorien sier videre at mennesker vil forsøke å redusere den kognitive dissonansen og 
ubehaget forbundet med dette, ved å endre noen av sine holdninger og/eller sine 
handlinger. Den røykende personen kan slutte å røyke, eller finne grunner til å tro at det 
ikke likevel er farlig å røyke.431 For å unngå ubehaget ved kognitiv dissonans vil personen 
velge én av holdningene og framheve og forsterke denne med ekstra bevis, og/eller så tvil 
om sannferdigheten av den andre holdningen. Det vil si at man velger seg én holdning, eller 
ett sett med forenlige leveregler, for å unngå det psykologiske ubehaget forbundet med 
kognitiv dissonans. I zuluenes tilfelle vil dette altså bety å velge enten bare forfedretro eller 
bare gudstro. Udland beskriver nøyaktig dette i 1860: 

 
det har ofte forundret mig, at Saamange komme for at høre Guds ord; men naar 
Samvittigheden vaagner, maae de enten overgive sig eller aldeles holde sig borte. Saaledes 
holde nu adskillige sig herfra for at ungaae at foruroliges af Pilen i Hjertet; men det viser 
ogsaa Guds Ords Magt, og det giver os haab om, at vor Herre vil engang blive dem for 
stærk.432 
 

Oftebro beretter likedan: ”saasnart Nogen syntes at have faaet Indtryk af Guds Ord, saa 
bleve de gjerne paa eengang borte, vel enten fordi de blive bange for sig selv, eller fordi 
Andre gjøre dem bange”. Oftebro caser påstanden med å fortelle om en mann som hadde 
vært en svært oppmerksom tilhører. Etter gudstjenesten hadde han spurt Oftebro når Herren 
skulle komme, og Oftebro svarte at det ville skje så snart de alle konverterte. Taus og 
alvorlig forlot mannen misjonærene som aldri så noe mer til ham.433 

En forutsetning for at kognitiv dissonans, eller spirituell utrygghet, kunne oppstå, 
eller for at zuluene i det hele tatt lot seg affisere av misjonærenes budskap, er således at 
zuluene forsto det som om misjonærenes budskap måtte tas hensyn til, og ikke uten videre 

                                                 
430 Blant tswanaene  ble det ifølge Comaroff og Comaroff raskt etablert et skille mellom ”(Tswana ways) and 
Sekgoa (European ways)”.  Disse ble oppfattet som  “in opposition to one another, as distinct, objectified 
cultures.” (1991: 194) 
431 Vi har vel alle hørt varianter av slike rasjonaliseringer: ”Jeg røyker egentlig ikke, bare når jeg drikker.” 
”Jeg tar meg jo bare en røyk i ny og ne.” ”Jeg skal snart slutte.” ”Jeg tror det viktigste for å holde seg frisk er 
å ikke stresse.” ”Jeg lever jo så sunt ellers.” ”Naboen min er over 80 år og har røyket hele livet, og han er jo 
helt frisk.” ”Det er propaganda fra ekstreme helsefriker som ikke har noe liv som overdriver hvor farlig det er 
å røyke.” ”Man skal jo dø en gang uansett, man kan ikke vite hva man skal dø av.” ”Nei, men det er faktisk 
genetiske faktorer som har størst betydning for om man blir syk av å røyke.” 
432 [min uthevning] NMT Udland 1860: 207 
433 NMT Oftebro 1856: 9-10 
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kunne ignoreres. For å bruke Udlands formulering måtte zuluenes samvittighet først våkne, 
før de deretter enten måtte holde seg borte eller overgi seg.  

I tråd med dette samlet ofte misjonærene større forsamlinger den første tiden etter 
deres ankomst, enn det de gjorde noen år senere. Oftebro omtaler dette som ”den første 
Nysgjerrigheds-Opmærksomhed”, mens Larsen kalte det ”Nyhedsruset”.434 Nokså 
umiddelbart etter at Schreuder slo seg ned i Zululand, reiste jegeren William Clayton 
Humphrey gjennom landet og bodde i den forbindelse hos Schreuder i noen uker. Et utdrag 
fra hans dagbok i 1851 viser hvordan zuluene ble introdusert for den nye religionen, og i 
hvilken grad misjonærene tiltrakk seg oppmerksomhet den første tiden: 

 
At about 10 o'clock a Zulu boy went on all the surrounding hills with a Chinese gong and 
struck it for about 5 minutes on each; in a short time the Zulus began to assemble until they 
numbered 163, principally females, many had come a long way. It was one of the most 
interesting sights I ever witnessed. They squatted all together on the grass in front of the 
hut and service commenced by the missionary praying, he afterwards read a chapter from 
the Bible (in the Zulu language of course) and they afterwards sung a hymn. The 
missionary then put up a placard with the Zulu alphabet on and they pronounced each letter 
after him.435 
 

Zuluene virker å ha vært nysgjerrige, interesserte og fascinerte av misjonærene. Som jeg 
har vært inne på kan dette forklares med zuluenes generelle oppfatning av at europeerne 
innehadde en spesiell spirituell kraft. At det kom færre mennesker til gudstjeneste etter 
noen år,436 behøver imidlertid ikke være fordi zuluene ikke lenger brydde seg om 
misjonærenes budskap. Kanskje var det nettopp fordi de brydde seg at de unngikk 
misjonærene.437 Hvis folket hadde vært fullstendig likegyldige til misjonærenes budskap, 
hadde det vært liten grunn til å flytte fra området misjonærene slo seg ned i.438 Det kan 
dessuten ha tatt noe tid før folk forsto i hvilken grad misjonærenes budskap var uforenlig 
med forfedretroen. 

I 1860 skriver Oftebro at søndagene var lite besøkt av folkene i nabogårdene.439 
Ifølge Oftebro skyldes imidlertid ikke dette at zuluene var likegyldige overfor 
misjonærenes budskap. Oftebro mente det var god grunn til å tro at det ”rører sig Lyst og 
Ønske om at slippe du af Hedningelivet og blive Christne”. Han hadde nemlig hørt av de 
døpte zuluene ved stasjonen at folkene i nabolaget ofte snakket med hverandre om Guds 
ord, som så ut til å ha en innvirkning på dem. Det som hindret dem i å komme til søndags, 
var imidlertid det Oftebro kaller ”’Zulu-Frygt’”.440 Oftebro skriver ikke noe ytterligere om 

                                                 
434 NMT Oftebro 1865: 146, NMT Larsen 1865: 131 
435 Dette var 29. ugust 1851. Humphrey i Pridmore 1989: 27 
436 NMT Oftebro 1865: 146, NMT Larsen 1865: 131 
437 Dette er i sosialpsykologien kjent som hypotesen om selektiv eksponering (selective exposure hypothesis). 
Kort sagt sier denne at man som regel vil unngå å utsette seg for informasjon som kan føre til kognitiv 
dissonans med mindre holdningen er veldig sterk, og man dermed er sikker på ikke å endre holdning, eller 
veldig svak og man dermed er åpen for å endre holdning. (Hogg and Vaugan 2005: 224-225) 
438 Sommerfeldt 1865: 321; NMT Udland 1860: 207 
439 Ifølge Oftebro mellom 30 og 50 stykker, flere av dem ukjente og tilreisende. 
440 NMT Oftebro 1860: 155-156 
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hva slik zulufrykt innebærer, men tatt i betraktning hva zuluene fryktet ved å endre levevis, 
kan vi med høy sannsynlighet hevde at det var forfedrene zuluene fryktet. 
 

 
 
Kirken ved Entumeni. Den ble restaurert i 1999, og på skiltet ved døra star det blant annet 

”in memory of bishop H. P. Schreuder who established this building in 1852”. 
 
Uvalo, dissonans og sykdom av spirituell utrygghet 
 
Zuluene skal ved et par tilfeller ha uttrykt at de fikk uvalo i forbindelse med misjonærene. 
Uvalo kan kanskje oppfattes som en form for et slikt indre ubehag forbundet med kognitiv 
dissonans. Oftebro skrev i 1866 at gudstjenesten den siste tiden hadde vært mindre besøkt, 
ifølge Oftebro fordi det gikk rykter om at Maqhamusela hadde begynt å be, og dette gjorde 
folket redde: 

 
Ialfald svarede en Mand, som jeg spurgte, hvorfor han ikke kom til Søndags, at man ikke 
kom, for at det ikke skulde hedde, at man gikk over til de hvide Folk, idet man nemlig fik 
’dette’, – her lagde han Haanden paa Brystet for at antyde, hvad han mente, nemlig ’Uvalo’ 
� : Samvittighedsnag ved at høre Guds Ord.441 
 

                                                 
441 NMT Oftebro 1866: 367 
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Uvalo beskriver ifølge ordbøkene blant annet brusket ved nedre og midtre delen av 
brystbenet,442 som zuluene interessant nok oppfattet som stedet der hjertebank og andre 
hjerteforstyrrelser oppstår.443 Som Oftebro korrekt oversetter, brukes også ordet for å 
beskrive samvittighetsnag, angst, redsel, eller som Bryant beskriver det: ”internal 
uneasiness on account of guilt”.444 Ut fra betydningen av ordet kan vi kanskje lese at 
zuluene ikke skilte mellom psykisk og fysisk helse.445 Uvalo var ikke kun 
samvittighetsnag, men kan også forstås som en fysisk sykdom som kunne involvere 
hjerteforstyrrelser. Forøvrig er det påvist at kognitiv dissonans kan gi fysiske reaksjoner 
som opphisselse og stress som kan oppfattes ved hjelp av en polygraf.446 

Zuluene kunne altså bli syke av samvittighetsnag av å høre misjonærenes budskap. 
Å høre på Guds ord ble oppfattet som et potensielt brudd med forfedrene, og det var nok 
dette som skapte et slikt samvittighetsnag, eller en spirituell frykt, som beskrives som 
uvalo. Eller for å si det i tråd med teorien om kognitiv dissonans: Mannen Oftebro snakket 
med føler en ubehagelig psykologisk spenning fordi han har to uforenlige trosoppfatninger, 
nemlig troen på Gud og troen på forfedrene. For å unngå ytterligere ubehag forsøker han å 
unngå kontakt med kilden til en av holdningene, og derfor kommer han ikke lenger til 
gudstjeneste. 
 
James’ dilemma 
 
Callaway gjengir i sin bok The Religious System of the Amazulu historien om James, en 
døpt zulu som rømte fra misjonsstasjonen. I denne sammenheng er historien unik av to 
grunner. For det første beskriver den usedvanlig presist den spirituelle utryggheten og den 
påfølgende sykdommen som oppsto av å forholde seg ulike spirituelle sfærer. For det andre 
er ikke historien fortalt gjennom en europeers erfaringer, men gir seg ut for å være direkte 
fortalt av Umpengula Mbanda – James kristne venn. Callaway nedtegnet Mbandas historie 
på zulu en gang før 1870. Mbandas fortelling kan gi oss et innblikk i en persons spirituelle 
utrygghet på en mer direkte måte enn gjennom misjonærenes beretninger. 

Mbanda åpner fortellingen med å hevde symptomene til James, som han nå skal 
beskrive, ikke var helt unike: ”There are many who were so affected, but are now so no 
longer. But as regards him [James] who is so old, it is marvellous that he should begin to be 

                                                 
442 ”the cartilage with the lower end and centre of the breast bone” (Samuelson 1923: 487; se også Colenso 
1905: 638; Döhne 1857: 363; Bryant 1905: 675; Dent and Nyembezi 1995: 504) 
443 ”The native, not knowing the functions of the heart, considers that palpitation and all such derangments 
arise from this cartilage, and he thinks his heart is in the lower part of his throat.” (Samuelson 1923: Ibid; jfr. 
Bryant 1905: Ibid ) (Dermed er uvalo også det zuluordet for halsbrann. Forøvrig knyttes også det engelske 
ordet halsbrann til hjertet, i ordet heartburn. [Colenso 1905: Ibid]) 
444 Bryant 1905: 675 
445 Se Schreuders mislykkede forsøk på forklare en mann forskjellen på sjelelig og legemlig skade. (NMT 
1856: 34) 
446 Hogg og Vaugan 2005: 224 (I hvilken grad det ellers er mulig å skille mellom psykisk og fysisk helse er 
en diskusjon som blant annet er sentral i psykologien. Et noe holistisk syn på helse synes i hvert fall å være i 
vinden [Se for eksempel Steen og Haugli, Når livet setter seg i kroppen: bevisstgjøring, muligheter, valg, 
Noras ark, Oslo 2007.: 20]). 
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so affected, as though he had only just come to Christian village.” James hadde vært kristen 
i 12 år. Ifølge Mbanda var det imidlertid vanlig at slik sykdom gikk over etter hvert som 
man søkte trygghet hos Gud og misjonæren: “the illness of James, […] is not intelligible 
among Christians; for although a person may appear to be affected with those symptoms 
[…] yet when he goes to a mission station all that ceases through continually hearing the 
word of God.”447 

Uten noe forvarsel forsvant James en dag fra misjonsstasjonen. Mbanda oppsøkte 
ham en tid etterpå for å forsøke å få ham til å komme tilbake. James begynte å forklare at 
han var svært syk og at det nå ikke lenger var noen vits i å holde dette skjult. James 
sykdom begynte for mange år siden. Slik James beskriver den begynnende sykdommen, 
kan det minne om en fysisk reaksjon på det vi i dag vil kalle stress, men som tydelig 
illustrerer i hvilken grad den spirituelle utryggheten og kognitive dissonansen påvirket 
kroppen: 

 
It first began by creeping up from my fingers and toes; it then crept up my arms and thighs; 
it ran and spread itself over the whole body, until it reached the upper part of the body, and 
stopped in my shoulders, and caused a sensation of oppression, and there was a great 
weight here on my shoulders; it was as if I was carrying a heavy weight.448 
 

James sykdom tilkjennega seg også, og kanskje særlig, i drømme. Drømmer spilte en 
sentral rolle i zuluenes liv og formidlet ofte kontakten mellom de levende og døde. James 
forklarte at drømmene var noe av det som plagde ham mest. ”I see also elephants and 
hyenas, and lions, and leopards, and snakes, and full rivers. All these things come near to 
me to kill me. Not a single day passes without my seeing such things in my sleep.”449 
James fant ingen trøst ved å be til Gud: 

 
I [Mbanda] asked him, “Since it is thus with you, do you still remember your lord?” He 
[James] said, “No. To do so is death to me. If I try, saying, ‘Let me pray’, it is as if I 
summoned all kinds of death to come and kill me at once. The Lord’s tidings are plucked 
out of me by this disease. It alone has now the dominion over me.”450 
  

Bare lyden av kirkeklokka gjorde ham redd for å gå tilbake til livet som kristen: 
 
When you tell me to return, I do not know where I could stay, for the bell of our village 
sounds again and again. I do not like such a sound as that; I am much afraid. I shall not 
stay. I shall be driven away by the bell.451 
 

Paradoksalt, men illustrerende for den spirituelle utryggheten, kunne de samme spirituelle 
aktørene James fryktet også ha positiv effekt. James forteller at “On Sunday, although I no 

                                                 
447 James til Mbanda i Callaway 1870 : 185-186 
448 James til Mbanda i Callaway 1870: 187 
449 James til Mbanda i Callaway 1870: 188 
450 Mbanda i Callaway 1870: 188 
451 James til Mbanda i Callaway 1870: 191 
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longer know it is Sunday, I am very well. I know by my body that it is Sunday. Such then is 
my disease.”452 

Det interessante er at James heller ikke fant trygghet hos forfedrene. På samme 
måte som sykdommen ble verre av å be til Gud, var det direkte kontraproduktivt for James 
å oppsøke en sjaman: “And it is as though I could not look on a diviner; he may come, I am 
at once in a dying state, and fall down and die. It is this, then, that troubles me. And now I 
no longer love anyone.”453 

Hvis James gjør slik forfedrene krever av ham, vet han at han handler i strid med 
Gud og utsetter seg for fare. På samme måte vet han at hvis han gjør slik Gud krever, 
handler han i strid med forfedrene og utsetter seg selv for fare. James handler således 
uunngåelig i strid med en av sine holdninger.  oppstår det kognitiv dissonans og stress som 
kan forklare noe av James’ sykdom. Han mangler spirituell støtte og klarer ifølge ham selv 
ikke lenger å elske noen – verken Gud eller forfedre. 

James’ dilemma sammenfattes tydelig, og nærmest poetisk vakkert, i en drøm, som 
James pleide å ha. På en levende og (for)billedlig måte illustrerer drømmen hvilket 
livsfarlig spirituelt drama James, og de som følte slike symptomer, gjennomlevde. 

James drømte at han skulle krysse en elv i en båt sammen med Mbanda. Når de var 
midt mellom elvens to bredder forsvant plutselig, uten noen spesiell grunn, båtens bunn og 
de to havnet i vannet. Etter å ha kjempet i vannet en stund fant James seg selv på en 
sandbank i midten av elven. Samtidig så han at Mbanda uten problemer hadde nådd 
bestemmelsesstedet på den andre siden av elven. James følte seg mer eller mindre død på 
sandbanken da han oppdaget at han var omringet av enorme hunder som virket klare til å 
sluke ham. På sandbanken oppdaget han også flere andre svarte folk, blant andre hans egen 
mor som uttrykte overraskelse over å finne ham blant dem.454 

Et av ordene zuluene brukte for dåp, var wela, som også betyr å krysse en elv.455 
Men James klarte aldri å krysse elven helt. Han kom bare halvveis, og vannet som skulle 
døpe ham holdt isteden på å drukne ham. På sandbanken sto han alene igjen med de 
enorme hundene, nemlig forfedrene, som igjen kunne straffe James, som nå sto igjen uten 
beskyttelse fra elvebredden og fra Gud. 

James hadde hatt denne drømmen før og det var Mbanda som først spurte om han 
fortsatt hadde den. James svarte ”’Oh! I do not forget it. I see clearly now that the boat is 
my faith, which has now sunk into the water. And the dogs which I saw are now devouring 
me.’”456 Han mener han ikke lenger har noen mulighet til å komme seg vekk fra 
sandbanken – fra det spirituelt utrygge mellomstadiet, der forfedrene nå var i ferd med å 
sluke ham. Også senere refererer James til hundene, som han føler seg totalt ubeskyttet 

                                                 
452 James til Mbanda i Callaway 1870: 192 
453 James til Mbanda i Callaway 1870: 190 
454 Drømmen er gjenfortalt av Callaway i en fotnote til Mbandas referat. (Callaway 1870: 188) 
455 NMT Kielland 1866: 42; Hovland 2008: 83 
456 James til Mbanda i Callaway 1870: 188-189 
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mot: ”I am harassed by the dogs; it is as if where I am the dogs must not be beaten; I am 
greatly afraid of the noise.”457 

James’ sykdom er ikke først og fremst av somatisk art, selv om den manifesterer seg 
fysisk gjennom kroppen. Det er liten tvil om at årsaken til sykdommen ligger i James’ 
tanker og ideer – hans frykt og tvil – hans spirituelle utrygghet. Som vi har sett var også 
James’ sykdom nært knyttet til drømmene, noe som understreker det psykologiske ved 
sykdommen. James’ drøm om elven, båten og hundene kan således både oppfattes som en 
årsak til og en virkning av den spirituelle utryggheten – eller kanskje heller – et 
selvforsterkende symptom på spirituell utrygghet og kognitiv dissonans.458  
 
Beskyttelse fra Gud – Enten eller… 
 
I 1863 talte Oftebro for en forsamling på omtrent 400 mennesker og ”reklamerte” for 
kristendommen med å si at Gud beskyttet mot hekseri.459 Gud og misjonærenes spirituelle 
sfære beskyttet de som konverterte mor farer. Gundersen skriver at en konvertert jente var 
redd fordi faren hennes hadde truet med å forhekse henne om hun ble kristen.460 Men hun 
ble straks rolig og tilfreds da Gundersen holdt ”frem for hende Guds Allmagt, Forkyn og 
Kjærlighed, som holder borte alt Ondt fra dem, som frygte og elske ham.”461 

Schreuder forteller om Mloboli, som hadde en fem år gammel sønn som hun ønsket 
å få døpt. Da femåringen ble syk og besvimte ble moren ”vanvittig av Fortvivlelse, hujede, 
skreg og løb omkring”, og insisterte enda mer på at gutten måtte døpes.462 Guttens sykdom 
kan ha understreket behovet for spirituell beskyttelse. 

Slik historien om James viser kan det ha blitt oppfattet som farlig å befinnes seg 
midt i mellom de spirituelle sfærene. Også historien om Nokuthemba kan vise dette. Som 
sagt ønsket Nokuthemba å bli kristen, men farens hennes, Sibhamu hadde i første omgang 
nektet henne å konvertere, før han etter striden med Schreuder ”kort og godt følte sig 
overvundne af Herren”.463 Sibhamu hørte senere rykter om at datteren hadde blitt frafallen 
(noe Schreuder forøvrig bestrider at hun var). Ryktene fikk Sibhamu, som tidligere hadde 
kjempet imot Nokuthembas konvertering, til å reagere. Sibhamu ble ”saa forbitret på 

                                                 
457 James til Mbanda i Callaway 1870: 190 
458 James kom fra en familie med flere sjamaner, og noen av symptomene hans tydet også på at forfedrene 
kallet ham til slike beskjeftigelser. James ble bedt om å dra hit og dit for å hente medisin, men fant ikke alltid 
det forfedrene ba ham om å finne, andre ganger fant han det, men fulgte ikke ordre og kaster det vekk, mens 
andre ganger gadd han ikke engang å lete etter det han ble bedt om. At James kom fra en familie med mange 
doktorer kan tyde på at han hadde en ide om at han sto ekstra nær forfedrene. Dette kan ha vanskeliggjort en 
konvertering og kan ha forverret sykdommen. 
459 NMT Oftebro 1864: 139 
460 Ifølge den konverterte zuluen Moses, var det flere kristne som vegret seg for å døpe sine barn de 
søndagene det var mange mennesker tilstede i kirken fordi de da fryktet at barna ville forhekses. (NMT 
Moses i Steenberg 1871: 461; se også Jørgensen 1990: 366; Hovland 2008: 82; Barter i Merret (red.) 1995: 
87) 
461 Gundersen 1872: 43-44 
462 NMT Schreuder 1864: 100 
463 [Schreuders uthevninger] NMT Schreuder 1860: 22 
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hende, at han pryglede hende næsten til Mishandling, da han slet ikke led saadan Vaklen og 
helst saa, at naar hun var bleven en Troende, hun da blev en Troende tilgavns.”464  

Sibhamu hadde kanskje forsonet seg med at datteren søkte trygghet i en annen 
spirituell sfære enn ham selv. Men datterens ”vaklen” virket altså å plage ham mer enn 
Nokuthembas konvertering. Det Schreuder oppfattet som en besindig mann hadde tidligere 
kun truet med vold da Nokuthemba ville konvertere.465 Men vaklevorenheten innebar en 
fare for å miste beskyttelse fra begge de spirituelle sfærene, som i tilfellet med James. Også 
familien til Untontokwane, som mente at han var blitt slått av Gud da han slo hodet mot en 
stein, mente etter denne ulykken at det var bedre om han ble hos misjonæren.466  

I denne sammenhengen kan det også nevnes at det finnes forskning som har vist at 
det er mulig å oppleve kognitiv dissonans på vegne av andre, såkalt stedfortredende 
dissonans. Særlig gjelder dette når det eksisterer en sterk personlig forbindelse mellom to 
mennesker, som i forholdet mellom far og datter.467 
 
Det tredje alternativ: Religiøst sammensurium 
 
Jeg har ovenfor vist hvordan misjonærenes kristendom og zuluenes forfedretro kan ha blitt 
oppfattet som to uforenlige trosoppfatninger, ifølge Schreuder (og Sibhamu) som to 
stridende hærer. For å være trygg, og for å unngå utrygge mellomstadier som James’ 
sandbank, kan mange ha forsøkt å forholde seg eksklusivt til én trosoppfatning. Imidlertid 
finnes det eksempler på at et tredje alternativ så vidt begynte å ta form i perioden før 1879. 
 
Det hendte at konverterte zuluer fortsatte å beskytte seg mot hekseri eller forfedrene med 
tradisjonelle virkemidler. Således benyttet seg av begge religionenes 
helbredelsesmetoder.468 Schreuder beretter om et tilfelle der en konvertert kvinne mente 
Guds beskyttelse ikke var tilstrekkelig. Kvinnens barn hadde nylig dødd, og etter at 
kvinnen selv ble syk, hørte Schreuder rykter om at hun mottok behandling av en sjaman 
bak hans rygg.469 Kielland beretter likedan om Lina, som på grunn av en krangel med sin 
ektemann, insisterte på å være en måned borte fra stasjonen for å bli medisinert av en 
sjaman. Etter dette kom hun tilbake til misjonsstasjonen.470 Dette kan oppfattes som 
spirituelle helgarderinger. 

                                                 
464 NMT Schreuder 1860: 195-196 (Det du er, vær fullt og helt…) 
465 NMT Schreuder 1860: 17-23 
466 Deri saa baade han og hans Slægtninge Guds Straf over hans syndige Forhold her og mente, at han burde 
gaae over for at blive for godt esikoleni [på skolen, dvs. hos misjonæren.].(NMT Kielland 1866: 359-360) 
467 ”vicarious dissonance” Studier fra 2002 og 2003. (Hogg and Vaugan 2005: 233) 
468 Ifølge den konverterte zuluen Moses, var det flere kristne som vegret seg for å døpe sine barn de 
søndagene det var mange mennesker tilstede i kirken fordi de da fryktet at barna ville forhekses. (NMT 
Moses i Steenberg 1871: 461; se også Jørgensen 1990: 366; Hovland 2008: 82; Barter i Merret (red.) 1995: 
87) 
469 NMT Schreuder 1871: 242 
470 NMT Kielland 1866: 35-36 
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1871 forteller Leisegang om Umsunthlane som hadde vært på stasjonen i to år. Han 
hadde kommet ”for at medicineres” (uten at Leisegang går nærmere inn på hva hvorfor han 
trengte medisin). Men da Umsunthlane mente at han ikke hadde blitt bedre i løpet av to år 
ved stasjonen, forlot han Leisegang, som hadde hatt et ”godt Haab om denne Gut”, og 
oppsøkte heller en sjaman i Entumeniområdet.471  

Som nevnt benyttet zuluene seg også av de spirituelle kreftene knyttet til 
misjonærene og Gud. I 1863 lot de seg ”stikke med” misjonærenes medisin.472 Allerede i 
1827 da Shakas mor lå ved dødsleie, ble det ofret til forfedrene, samtidig som Fynn ble 
bedt om å hjelpe med sine europeiske medisinkunster.473 Zuluene gikk også til gudstjeneste 
for å få regn, men Kielland skriver at folket samtidig ofrer ”for amathlosi [forfedre] og 
betaler ligesom før sine Doktorer for at kjerne Regn”.474 Også Cetshwayo mente at både 
Gud og sjamaner kunne få det til å regne.475  

Lewis Grout forteller fra Natal om en zulu som spurte ham om medisin og som en 
halvtime senere ba en lokal sjaman om det samme. Deretter blandet han medisinene fra 
misjonæren og sjamanen.476 Dette er et godt bilde på hva som var i ferd med å skje.  

Noen av de konverterte zuluene virker å ha oppsøkt spirituell trygghet i begge de 
spirituelle sfærene, så å si på samme tid. I et slike tilfeller er kanskje ikke Schreuders 
krigsterminologi lenger like treffende. Ashforth viser imidlertid at det på lang sikt var 
varianter av slike spirituelle helgarderinger de fleste av 2000-tallets (sør-)afrikanere valgte. 
Flere av de største trossamfunnene blander nettopp kristendom med forfedre og hekseri.477  
 
Konkluderende bemerkninger 
 
Jeg har tatt for meg aspekt ved et kulturmøte som kanskje kan være gjeldende også for 
andre områder og tidsperioder der ulike religiøse oppfatninger møtes. Det finnes mange 
kulturer med forfedretro, og det finnes få steder der det ikke har vært kristne misjonærer. 
Som i Zululand er de rådende trosoppfatningene i store deler av Afrika i dag en blanding av 
”tradisjonelle”, eller prekoloniale, trosoppfatninger og kristne eller muslimske 
trosoppfatninger. I Gambia blandes tradisjonelle trosoppfatninger knyttet til forfedre og 
hekseri med islam. I taxiene i Gambia henger ofte tradisjonelle medisiner og bilder av 
afrikanske profetiske figurer sammen med vers fra koranen for å bringe god lykke og for å 
forhindre ulykke. Dette kan oppfattes som en spirituell helgardering. 

                                                 
471 NMT Leisegang 1871: 218-219 
472 NMT Oftebro 1863: 290; NMT Schreuder 1864: 124-125; NMT Oftebro 1864: 138-140 
473 Fynn i Wylie 2006: 412 
474 NMT Kielland 1866: 179 
475 NMT Oftebro 1865: 147 
476 Grout 1862: 133 
477 Ashforth 2005. Mine egne erfaringer fra å ha samtalet om slike temaer i (Sør-)Afrika bekrefter dette. Blant 
annet forklarte to sjamaner i henholdsvis Eshowe og Alexandra, at både forferdrene og den kristne Gud 
eksisterer, og kan spille en rolle i menneskenes liv. I likhet med så mange andre oppfattet de forfedrene som 
Guds hjelpere, og en av dem trakk en parallell til kristendommens engler. 
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Langt fra Zululand – i Bhutan – blandes også ulike religiøse ritualer, som i 
utgangspunktet er uforenlige, av frykt for å bryte tradisjonene. De aller fleste i Bhutan er 
buddhister, men deler av den eldre natur- og forfedrereligionen, bön, er fortsatt utbredt. I 
bön er det en tradisjon å ofre dyr til guder og forfedre, men buddhismen forbyr dette. 
Dermed nekter ofte buddhistiske ledere å delta i slike ritualer. Likevel overlever de 
eldgamle ofringsritualene, på grunn av ”the fear that bad luck might fall on them, resulting 
from the wrath of their personal deity for not accomplishing their traditional duty.”478 Og 
nøyaktig som i Zululand kan det i Bhutan være farlig å ikke gjøre som forfedrene sier: 
”Failing to do so would normally result in psychological imbalance”479 

I Bhutan ser det også ut til å være en liknende sammenheng mellom spirituell 
trygghet og god helse. Mangel på spirituell trygghet kunne også føre til oppkast eller 
mentale problemer.480 Kanskje kan aspekt ved kulturmøtet mellom misjonærene og 
zuluene, være gjeldende også for andre kulturmøter andre steder i verden.  

Jeg har gått gjennom hvordan flere kan ha oppfattet zuluenes og misjonærenes 
trosoppfatninger som uforenlige motsetninger. Dette ser imidlertid ikke ut til å gjelde alle 
alltid, for det finnes altså også eksempler på at aspekt ved de spirituelle sfærene har blitt 
blandet, og at dette har blitt oppfattet som fordelaktig. Det kan imidlertid være vanskelig å 
si noe om utbredelsen av disse oppfatningene, og hvilke oppfatninger som kan sies å være 
representative for zuluene i denne perioden. Imidlertid viste jeg i de to første kapitlene 
hvordan zululederne og zulufolket kan sies å ha avvist misjonsvirksomheten og jeg har 
argumentert for at dette er det sentrale aspektet ved denne perioden. Dette kan vi også lese 
ut fra det svært beskjedne antall zuluer som ble døpt før 1879. Ut fra mengden av kilder 
som peker i denne retningen er det, som vist i kapittel tre, sannsynlig at et dette kan ha vært 
den rådende oppfattningen før 1879. 

De få zuluer som konvertere, eller som ønsket å konvertere, i denne perioden, søkte 
imidlertid spirituell trygghet i misjonærenes spirituelle sfære. 

Men vi ser altså også tendenser til en begynnende religiøs sammenblanding, både 
blant zuluer generelt og blant og blant de som hadde konvertert. Eksempelet med mannen 
som blandet medisiner fra misjonærene og fra en sjaman kan være beskrivende for tiden 
utover 18- og 1900-tallet, der forfedrene og sjamaner sameksisterer med vestlig 
skolemedisin. En kan få en assosiasjon til en slags spirituell shopping, der de involverte 
handler ulike former for spirituell trygghet som de kan blande etter egen smak hjemme på 
kjøkkenet. 

Cetshwayo er i denne sammenheng et ytterst interessant og illustrerende eksempel 
på en person som forsøkte å kombinere de spirituelle sfærene. Således kan Cetshwayo være 
et tidlig eksempel på et religionshistorisk skifte og en av de første forsvarerne for en 
oppfatning som mange år seneres skulle bli den rådende religionsoppfatningen. 
                                                 
478 Dorji I Ardussi og Pommaret (Red.) 2003: 54 
479 Dorji I Ardussi og Pommaret (Red.) 2003: 57 
480 Dorji I Ardussi og Pommaret (Red.) 2003: 56 
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Cetshwayos oppsummerte sin trosoppfatning til Wettergren i 1865 på følgende måte: ”det 
maatte kunne gaae an, at Zuluerne dyrkede baade Gud og Amathlozi. [forfedrene]”481 
Særlig rundt 1859-1860 ser det ut til at Cetshwayo har hatt kvaler i forbindelse med hans 
forhold til misjonærene og kristendommen. Cetshwayos ord, tanker, handlinger, basert på 
hans samtaler med Oftebro denne tiden, er hva jeg skal ta for meg i neste kapittel. 

                                                 
481 NMT Wettergren 1866: 84 
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7   Presset mellom hensynet til misjonærer og folk –   
 Gud og forfedre: Cetshwayo omkring 1860 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

”Det syntes visselig at være Tilfældet, at Cetshwayo […] tænkte meget over, 
om vel ikke Gud ogsaa for ham vilde være en bedre Beskytter at holde sig til 

end amathlozi [forfedrene].”482 
        Oftebro fra Empangeni i 1859 
 
I forrige kapittel tok jeg for meg hvordan zuluene forholdt seg til de ulike religiøse sfærene. 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på én persons tanker, ord og handlinger i forhold til 
folket, forfedrene, misjonærene og Gud, nemlig zuluenes prins, kronprins fra 1856 og 
konge fra 1873 fram til rikets fall. Som jeg skal vise kan Cesthwayo til en viss grad fungere 
som en case på zuluenes forhold til de tradisjonelle og de nye religiøse sfærene, selv om 
han virker å være noe forut for sin tid. På mange måter tydeliggjør og oppsummerer 
Cetshwayos historie flere av de temaene jeg har tatt for meg så langt i oppgaven. I tillegg er 
han som prins og konge i seg selv historisk interessant. 

Utgangspunktet for dette kapittelet er en kort periode av Cetshwayos liv, et slags 
lite innblikk i hans virke og væren, slik det blir fortalt gjennom Oftebros brev til 
hovedbestyrelsen i 1859 og 1860.483 Dette lille innblikket kan dessuten kanskje være et 
eksempel på et større verdenshistorisk mentalt drama, som kan ha utspilt seg i tankene hos 
flere ikke-vestlige i møte med misjonærer. Det viser også hvordan man er avhenghig av en 
viss forståelse av zuluenes kultur, samfunn og religion, før en kan forsøke å forstå 
Cetshwayos, og zuluenes, ord og handlinger.  

Cetshwayo var tydelig interessert i misjonærene og i kristendommen mot slutten av 
1850-årene. Stavem mener Cetshwayo denne tiden vurderte å konvertere.484 I 1857 og 1858 
deltok han på gudstjenestene, og han oppfordret folket i nærheten til å gjøre det samme. 
Prinsen var i det hele ”særdeles gunstig stemt” overfor misjonen,485 noe som fikk 
redaksjonen i NMT i 1858, i det minste utad, til å se svært så lyst på situasjonen.486 

På begynnelsen av 1859, begynte imidlertid dette å endre seg noe. Færre kom til 
gudstjeneste og Cetshwayo virket ikke like villig til å gjenta sin oppfordring til folket. 

                                                 
482 NMT Oftebro 1860: 117 
483 De neste om lag 10 sidene er i hovedsak basert på Oftebros brev til hovedbestyrelsen, trykket i NMT 1860: 
31-44. 
484 ”Vi har seet at prinsen ved flere leiligheter hadde opptraadt venligt mot missionærene. Han hadde ikke 
været uimottagelig for gode indtryk. Men han var zulutraditionernes arvtaker. Han maatte beskytte Zululandet 
mot de fremtrængende europæere. Og kunde han da anta europæernes religion?” (Stavem 1915: 184) 
485 NMT Oftebro 1858: 12, 36, 86; Oftebro i Sommerfelt 1865: 287, 321 
486 NMT 1858: 1 



  97 

Oftebro syntes også at det var vanskeligere å snakke om religion med prinsen, og syntes det 
virket som om prinsen anstrengte seg for å unngå at samtalen skulle dreie inn på dette. 
Oftebro mislikte dessuten sterkt at prinsen nylig hadde gitt sitt bifall til flere 
heksehenrettelser. Som jeg skal vise fikk imidlertid Oftebro erfare at Cetshwayo kan ha 
blitt presset av folket til å føre en mer tradisjonalistisk politikk enn han kanskje han selv 
ønsket. 
 
Å ære en konge 
 
Oftebro gjengir en samtale der han og Cetshwayo diskuterte hvordan zuluene hedret 
kongelige, nemlig ved å synge sanger som karakteriserte prinsen og kongen som udyr og 
tigerunge. Oftebro mente dette var en gal måte å hedre noen på. Han fortalte Cetshwayo 
hvordan de europeiske konger ble hedret, ved kalle dem ”naadige Konge” og synge ”God 
Save the Queen”. Etter dette ble Cetshwayo ”helt alvorlig stemt og sagde: ’za! ni ja 

s’athlula gokuthlabelela kadhle (I overgaaer os dog i at synge smukt).’ Han lagde sig 
bagover paa sin matte, taug en Stund, gjentog de samme Ord og tilføide, at han saa, det var 
netop os, som ærede ret vor Konge.”487  

Dermed er det ikke nødvendigvis sagt at Cetshwayo mente at zuluene burde endre 
sin måte å ære kongelige på. At noe var en tradisjon, var, som vist, grunn god nok til å 
fortsette med tradisjonen. Som Cetshwayo forklarte i et intervju i 1881, over 20 år senere: 
”It is a good law, because it has been a custom in Zululand for so long ”.488 

Oftebro sa at Gud bød dem å be for kongelige, også for Cetshwayo. Cetshwayo 
gjentok deretter flere ganger, at han gjerne ville at misjonærene skulle be for ham: ”’Ja, det 
er godt’, sagde han, ’at I Guds Tjenere, som ere her i vort Land, bede for os ogsaa, at det 
maa gaae os vel.”489 
 
Avisen fra Natal 
 
Selv om Cetshwayo virket interessert i misjonærenes religion og kultur ble Oftebro likevel 
overrasket da han leste i en avis fra Natal at Cetshwayo hadde uttrykt et ønske, overfor en 
besøkende fra kolonien, om at han ønsket å bli ”sivilisert” og undervist av misjonærene. 
Etter å ha lest dette gikk Oftebro sporenstreks til Cetshwayo, leste fra avisen og spurte om 
det virkelig var tilfelle at han hadde uttrykt seg slik. Men Cetshwayo svarte unnvikende: 
”’Kwa buza jena pela (Det var ham som spurgte (mig derom)’”.490 

Tidligere hadde Cetshwayo vist stor interesse for avisskriverier om ham. Men nå 
virket han så uinteressert at Oftebro oppfattet det som om prinsen gjorde seg til. Oftebro ga 
seg imidlertid ikke, og spurte igjen: 

                                                 
487 NMT 1860: 33 [Nca! Niyasihlula ngokuhlabelela kahle] 
488 Webb and Wright (Red.) 1987: 74 
489 NMT 1860: 34 
490 Ifølge Oftebro ligger det i ordene til Cetshwayo at ”Han foranledigede mig ved sin Spørgen at sige saa, jeg 
kunde dog ikke sige Nei”. 
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’Ønsker du virkelig, at mange Missionærer komme og boe i Eders Land, saa alle Folk 
kunne faae høre Guds Ord?’ ’Ja’, svarede han, ’Missionærer kunne komme og boe iblandt 
os og behandle (pata) Herrens Ord og bede for os og Landet, at vi maae boe vel og være 
lykkelige.’  
 

Deretter spurte Oftebro hva Cetshayo ville gjøre hvis folket begynte å konvertere. Men 
Cetshwayo svarte igjen unnvikende, og på samme måte som tidligere repeterte prinsen to 
ganger at det var godt at misjonærene var der og ba for dem.491 

Hvordan kan så kronprinsens unnvikende svar på Oftebros spørsmål om 
avisskriveriet forklares? På den ene siden virker det som om Cetshwayo ønsket et nærere 
forhold til misjonærene, men det virker også som om han nølte med å si dette direkte. Som 
det kommer tydeligere frem senere virker, det som om Cetshwayo fryktet folkets reaksjon. 
Han hadde bedt dem om å møte til gudstjeneste, men de fleste tok tydeligvis ikke hensyn til 
oppfordringen.492 På den annen side kan den unnvikende oppførselen kanskje skyldes at 
Cetshwayo selv har følt seg presset mellom hensynet til zuluenes forfedre og europeernes 
Gud, og at de vage og usikre svarene derfor kanskje reflekterer hans egen usikkerhet. 

Etter de unnvikende svarene, forlot Oftebro prinsen med en frykt for at han ville bli 
enda vanskeligere å snakke med, om ”Sandheden”, for prinsen lot ikke Oftebro komme inn 
på temaet religion. Av frykt for at det ville virke mot sin hensikt hadde ikke Oftebro turt å 
plage Cetshwayo mer med det samme spørsmålet, og Cetshwayo hadde dessuten plutselig 
fått det travelt med å snakke med tjenerne. ”Dog alligevel”, skriver Oftebro, ”kunde jeg 
ligesom føle af ham, at Sandheden ikke lod hans Hjerte uberørt, hvorfor netop min Frygt, 
at han maaske ikke alene skulde blive ligegyldigere, men endog fiendsksindet [sic] mod 
Guds Ord, ved nemlig at modstaae og undvige dets Virkning paa Hjertet.”493 

Oftebros forståelse av Cetshwayos sinn likner Udlands, som på samme tid, mer 
generelt om zuluene, hevdet at når samvittigheten våkner, må de enten overgi seg eller 
holde seg helt borte.494 Kanskje nettopp fordi Cetshwayo begynte å tro på, og frykte, Gud, 
kan han ha forsøkt å unngå slikt snakk fordi dette ville gi et ubehag knyttet til å ha to to 
uforenlige holdninger. Kanskje fornemmet Oftebro noe av dette, når han skriver at han 
mener det kunne virke mot sin hensikt å presse prinsen for mye. 
 
Feber og hekseri  
 
I 1859 herjet en febersykdom i området, flere var døende eller allerede døde. På grunn av 
dette var også noen blitt henrettet, som skyldige i å påføre andre denne sykdommen. Også 
en av Oftebros naboer, Mbazikazi, ble henrettet for slikt hekseri. Mbazikazi skal angivelig 
ha drept sin egen bror, Sobetshile, som hadde vært en betydningsfull mann, på denne 

                                                 
491 NMT 1860: 35 
492 ”Jeg har sagt dem, sagde han, at de skulle sonda, og naar de ikke ville, saa kan ikke jeg tage dem i en Kurv 
og bære dem frem”. NMT Cetshwayo til Oftebro 1860: 31 
493 [Oftebros uthevning] NMT 1860: 36 
494 NMT Udland 1860: 207 
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måten. I henhold til Oftebros virkelighetsforståelse var hekseri overtro, og heksene var 
uskyldige ofre. Heksehenrettelsene gjorde derfor Oftebro, som han selv sier, ”saa inderlig 
forbitret” på prinsen. Likevel bestemte han seg for ikke å gå til Cetshwayo umiddelbart, for 
han fryktet at en krangel med prinsen ville gjøre misjonens situasjon verre enn den allerede 
var; noe som understreker hvor avhengig misjonærene før 1879 var av et godt forhold til 
lederne i landet.  

To dager etter Oftebro fikk høre om heksehenrettelsene, fikk han imidlertid besøk 
av to tyske misjonærer fra Natal, Bolter og Ahrens. De ønsket å besøke prinsen, men ville 
ha med seg Oftebro som kjente prinsen bedre. Oftebro gikk med på å følge dem, men 
bestemte seg på forhånd for ikke å ta opp heksehenrettelsene. Han ville kun framføre de 
tyske misjonærenes ærende og deretter gå. 

Da misjonærene kom fram til Cetshwayos kraal møtte de to av ”de største 
Høvdinger”, uten at Oftebro navngir dem på annen måte. Høvdingene beklaget seg over 
febersykdommen som tok livet av så mange. Da Oftebro svarte med å beklage 
heksehenrettelsene, kom samtalen inn på Sobetshile død og den påfølgende henrettelsen av 
broren Mbazikazi. Høvdingene uttrykte at Oftebro ikke kjente til hva slags folk de var, og 
at han derfor ikke kunne forstå deres skikker. Denne gang virker det imidlertid som om de 
gjorde et godt forsøk på å forklare. 

Høvdingene fortalte at Sobetshile ikke kun døde av feberen, slik Oftebro trodde. 
Sobetshile hadde nemlig fortalt dem hvordan hans bror, Mbazikazi, hadde forhekset ham. 
Da Sobetshile forrige sommer ble æret av Mpande ved å få en kone fra kongsgården, ble 
broren sjalu. Mbazikazi var den eldre av brødrene, og følte seg nå forbigått av sin yngre 
bror, og tilsidesatt av kongen. Etter dette hadde Sobetshile med egne øyne sett sin eldre 
bror sitte på toppen av hans hytte for å hekse. Konsekvensene lot heller ikke vente på seg, 
flere av Sobetshiles små barn døde av onkelens hekseri. Høvdingene hadde snakket med 
Sobetshile og anbefalt ham å melde fra om hekseriet, slik at han kunne få Mbazikazi 
henrettet. Men Sobetshile hadde nektet og sagt at han heller ville dø enn å drepe sin egen 
bror. Og så var det altså slik det gikk, Sobetshile ble selv drept av brorens heksekunster. 
Oftebro forsto nå at ”det i Folkets Øine [ville] vist sig som Ligegyldighed fra Cetshwayos 
og hans Høvdingers Side” om ikke Mbazikazi ble henrettet.495 

Altså, forheksning var for zuluene et høyst reelt og et livsfarlig aspekt av livet. 
Folket krevde av høvdingene og av prinsen at de tok affære mot hekser som utgjorde en 
fare for kollektivet. 

Mens Oftebro og de to tyske misjonærene snakket med høvdingene, kom en mann 
fra prinsen og sa at det virket som om prinsen ikke ønsket besøk i dag. ”Hva sagde han?”, 
spurte en av høvdingene. Mannen svarte: ”’Han sagde intet til mig, men jeg hørte, han 
snakkede med Tjenerne, som sadde hos ham inde i Hytten, og sagde: Ak der kommer 

                                                 
495 NMT 1860: 36-37 
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Umondi [Oftebro] for at plage mig med Snak, nu har han ogsaa taget andre Missionærer 
med.’”496 

Etter at Oftebro hadde snakket med høvdingene, og hørt om Cetshwayos 
kommentar, var han enda mer bestemt på ikke å ta opp hekseproblematikken med 
Cetshwayo denne gang. Etter omtrent en halvtimes venting ble misjonærene invitert inn i 
Cetshwayos hytte. Men etter de nødvendige formaliteter var det Cetshwayo som begynte å 
beklage seg over tapet av Sobetshile. Dermed var Oftebro midt i situasjonen han ønsket å 
unngå. Oftebro beklaget seg også over tapet, og likedan over tapet av de henrettede 
menneskene. Imidlertid mente Cetshwayo at det ikke var noen grunn til å sørge over disse, 
som jo var skyld i den store mann Sobetshiles død.497 ”Ja saa sige I”, svarte Oftebro. ”Jeg 
saa Sobetshile, baade da han blev syg, og da han døde, og jeg var vis paa, at han døde af 
den almindelige Feber og intet Andet.” ”men”, sa Oftebro ”’lad nu den Sag fare; du veed 
min Mening om Udlugtningnen [heksehenrettelsene], og jeg behøver ikke gjentage den for 
dig’”, deretter ga Oftebro uttrykk for at han ville forlate Cetshwayo;  

 
Men nu lagde han sig ned paa sin hovedskammel og begyndte at spørge mig om Gud, hvor 
han var, og hvordan han var, og det med et Alvor og i en Tone, som skulde han selv have 
grundet derover og være begjærlig efter at faae Oplysning derom.498 
 

Oftebro tok seg god tid og svarte utførlig på alle spørsmål, og ”Prindsen var bleven lutter 
Øre og laa som hensjunken i Eftertanke”. Oftebro skriver deretter mye om hva han fortalte 
om kristendommen, men gjengir lite av Cetshwayos reaksjoner, før samtalen hadde vart i 
om lag 3 timer og prinsen reiste seg og meddelte: 

 
’Jeg siger, der ere to Guder, een er vor, vi Sorte og en Eders, I Hvide. I Missionærer ere 
Guds Tjenere, I kjende Guds Ord, og I kunne lære Andre; mange Hvide gaae her og vide 
ikke, hva I vide. Det er ligedan med os Sorte: vi have vore Missionærer, (isanuzi) 
[sjamaner] og deres Bog er amathlozi (de Afdødes Skyggeånder, Gjenfærd) [forfedre]; de 
vide, hva vi ikke vide, men vi høre af dem, og saaledes er det med os som Eder, Vort ligner 
Eders, og Eders Vort.’499 
 

Cetshwayo hevdet altså at svarte og hvite likner, men at det også er betydningsfulle 
forskjeller. Og disse ulikhetene begrunnet han religiøst. Zuluene og europeerne hadde hver 
sin måte å leve på, og dette kunne ikke uten videre endres. Dette kan være et uttrykk for en 
del av prinsens holdninger. Men tatt i betraktning folkets innflytelse på prinsen, og de 
senere hendelsene, virker det imidlertid også sannsynlig at Cetshwayo sa dette for å 
tilfredstille den lille forsamlingen som var tilstede. Etter å ha vist stor interesse for 
misjonærene i tre timer kan Cetshwayo ha hatt et behov for å vise at han tross alt fortsatt 
sto trygt plantet i zuluenes religiøse sfære. At de tilstedeværende zuluene satte pris på 

                                                 
496 NMT 1860: 37 
497 NMT 1860: 37 
498 [Oftebros uthevninger] NMT 1860: 38 
499 NMT 1860: 40 
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Cetshwayos siste ord, synes i hvert fall klart: ”Ja, meente Tjenerne og høvdingen, som 
havde lyttet til det hele, der traf han Sømmet paa hovedet!” 

Oftebro var selvsagt grunnleggende uenig med Cetshwayo. Hele hans budskap 
handlet om at alle mennesker hadde samme opphav og samme Gud. Oftebro svarte med et 
overbærende smil, og sa patroniserende at han nok visste at Cetshwayo følte det annerledes 
i sitt hjerte.  

Cetshwayo avsluttet med å gi uttrykk for at Oftebro måtte komme så ofte han ville 
og snakke. Både Oftebro og de to besøkende tyske misjonærene var overrasket over 
Cetshwayos interesse.500 
 

 
 

Ommund Oftebro nederst til høyre. Med familie.501 
 

Cetshwayos sykdom 
 
Et par uker senere fikk Oftebro høre at også Cetshwayo hadde fått febersykdommen som 
herjet i området. På det tidspunktet hadde ikke Oftebro selv mulighet til å besøke prinsen, 
men sendte Zimbotshana, en omkring 16 år gammel gutt som arbeidet ved 
misjonsstasjonen, for å høre hvordan det gikk med ham. Zimbotshana ble imidlertid borte 
lengre enn hva Oftebro hadde forventet, og kom ikke tilbake før det var blitt kveld. 
Zimbotshana fortalte da til Oftebors forundring at  

 
at Prindsen havde opholdt ham ved kun at tale om Gud og hans izindaba (Ord, Skikke 
[fortellinger, nyheter] osv.), saa han (Zimbotshana) ikke vidste, hva han skulde tænke eller 
sige. [… Zimbotshana forteller: ”] Jeg spurgte om han ikke var syg, og hvordan han kunde 

                                                 
500 Om Bolter eller Ahrens har skrevet noe om møtet med Oftebro og Cetshwayo, har jeg ikke vært i stand til 
å finne ut av. Det kunne i så fall være interessant se deres versjon. 
501 Bilde fra CD-Rom, ”Photographs back to South Africa”, i Killie Campbell arkivet, Durban. 
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snakke saa meget, hvortil han svarede, at han jo var syg, men skulle derfor ikke lade være 
at tale om Gud hans izindaba, thi de vare søde, saa man glemte, at man var syg. Han sagde 
ogsaa til mig: ’Men du maa dog have et haardt, ondt Hjerte, som saa længe har været hos 
Lærerne og endnu ikke er bleven en Christen! Du kan læse og see Guds Ord i Bogen; var 
det mig, jeg skulde været Christen (ikolwa – troende) for længe siden.’ […] Det forekom 
mig, som talede jeg ikke med et Menneske ( � : Hedning) men med en Troende.”502 
 

Oftebro lurte på om han ikke trodde Cetshwayo hadde spøkt, men Zimbotshana følte seg 
sikker på at dette ikke var tilfelle. 

Et par dager senere tok Oftebro selv turen til Cetshwayo, som hadde blitt verre 
siden Zimbotshana besøkte ham. I tråd med at det ikke fantes noe skille mellom fysisk og 
psykisk helse, hadde sykdommen også innvirkning på Cetshwayo mentale tilstand. Oftebro 
”fandt ham temmelig syg, og saa liden og blød som et Barn.” Ifølge Oftebro ”indsaa nu 
ogsaa [prinsen], at alene Gud kunde hjælpe ham, og alt hans haab stod til os Missionærer, 
at vi vilde bede for ham.”503 

Det kan virke som om Cetshwayo i denne sammenhengen befant seg i en svært 
vanskelig og sårbar situasjon. Han var farlig syk, og sykdommen hadde spirituelle årsaker. 
Cetshwayos sykdom var innvevd i forholdet til forfedre, til heksekunst og – det kan nå 
virke som – forholdet til misjonærene og Gud. Men etter at Cetshwayo hadde blitt syk, 
virker det som om Oftebro dramatisk skiftet taktikk. Fra å være tålmodig og gå svært 
forsiktig fram, angrep han nå prinsens oppfatninger direkte. Oftebro sa ”om Sygdom, Nød 
og Sorg, at alt Saadant var i Guds Haand Tugtens Riis”. Ifølge Oftebro straffet Gud 
menneskene på samme måte som foreldre tukter sine barn, nemlig ”ikke for at skade dem, 
men for at gavne dem, og saaledes var heller ikke Guds Tugtelse til Fordærvelse, men til 
Omvendelse og Bedring.”504 Cetshayos sykdom var ifølge Oftebro direkte forårsaket av 
Gud. 

For Cetshwayo og zuluene kunne imidlertid sykdommen også være indirekte 
forårsaket av Gud og misjonærenes tilstedeværelse. Sykdommen kunne også være 
forårsaket av forfedrene som straff fordi Cetshwayo vendte seg mot Gud for støtte. For 
prinsen måtte holde seg til forfedrenes tradisjoner. Og å følge misjonærene og Gud innebar 
et fundamentalt brudd med forfedrenes skikker. Dette kan også ha innebåret en fare for 
kollektivets helse, ettersom prinsen og kollektivet var uløselig knyttet sammen. På den kan 
Oftebros budskap, og misjonærenes tilstedeværelse generelt, ha bidratt til ytterligere 
spirituell utrygghet. Oftebro tilspisset en allerede vanskelig og presset situasjon for 
Cetshwayo ved å hevde at sykdommen var Guds straff. 
 

Det kan virke som om Cetshwayo ønsket et godt forhold til misjonærene og deres 
religion. Han hadde deltatt på gudstjenesten og oppfordret folket til å gjøre det samme. Han 
ga uttrykk for at han ønsket at misjonærene skulle be for ham, og han ønsket at det skulle 
                                                 
502 NMT 1860: 40-41 
503 NMT Oftebro 1860: 41 
504 [Oftebros uthevninger] NMT 1860: 41-42 



  103 

komme flere misjonærer til landet. I noen tilfeller sa han at europeernes skikker var 
overlegne, og han kunne samtale om kristendommen i timevis. Cetshwayo kan altså ha 
trodd på noe av det Oftebro snakket om. Men når Cetshwayo samtidig forholdt seg til 
forfedrene, hadde han to uforenlige holdninger som kunne føre til opphisselse og ubehag 
forbundet med kognitiv dissonans. At Cetshwayo hadde det vanskelig, er det uansett liten 
tvil om. Oftebro skriver at han kvaltes av gråt og at tårene trillet nedover kinnene hans når 
han snakket. 

Forøvrig kunne også sykdommen være forårsaket av heksekunst, som i Sobetshiles 
tilfelle, og i så fall ville det beste være å finne og henrette de skyldige. Oftebros vitensbyrd 
tyder på at minst to personer ble henrettet samme dag for å ha påført prinsen sykdommen: 

 
Jeg forlot ham med et rørt Hjerte og inderlig Deeltagelse, men det var mig ikke lidet 
ubehageligt at høre, saasnart jeg kom udenfor Gaarden, at medens jeg sad hos Prindsen, 
bleve 2 Mænd udførte av Gaarden og ihjelslagne nede ved Floden tæt ved, og dertil maate 
Cetshwayo have givet sit Bifald. Jeg gikk hjem med blandet Følelse i mit Hjerte!505 
 

Blandede følelser hadde nok Cetshwayo også, når han på ulike vis forsøkte å bekjempe 
sykdommen. Oftebro mener at Cetshwayo må ha gitt sitt bifall til disse to henrettelsene. I 
så fall kan Cetshwayos løsning på sykdommen karakteriseres som en slags spirituell 
helgardering, eller en begynnende sammenblanding av de spirituelle sfærene. Imidlertid har 
jeg vist i kapittel tre at Cetshwayo i utgangspunktet var skeptisk til å henrette hekser. Dette 
var en skikk han direkte uttalte at han ønsket å endre. Men han sa også at dette ville gjøre 
ham lite populær blant folket. Dermed åpner det seg en mulighet for at Cetshwayo følte seg 
presset til å bifalle henrettelsene av de to utpekte heksene. 
 
Forverret sykdom og kollektivets press 
 
Cetshwayo uttrykte gang på gang at han ønsket at misjonærene skulle be for ham. Da 
Oftebro fortalte prinsen at han planla å reise bort på et møte ved misjonsstasjonen på 
Umpumulu, og ikke kunne besøke ham på en stund, ba Cetshwayo ham på det 
innstendigste, om at han ikke måtte være lenge borte, og komme snart tilbake, så ”Landet 
maate pola [phola] (blive sundt).”506 Altså, etter Cetshwayos oppfatning ville det hjelpe 
mot sykdommen, og hjelpe for landets generelle helsetilstand, å pleie kontakten med 
misjonærene og kristendommen. Dette kommer også til uttrykk i 1863 da misjonærene 
vaksinerte Cetshwayo og zuluene mot kopper.507 

På den andre siden kan det virke som om folkene rundt Cetshwayo ikke delte denne 
oppfatningen. Da Cetshwayo satt og hvisket med Oftebro og gråt så tårene trillet, reagerte 
tjenerne: ”Tjenerne, som saae dette, bleve heelt urolige og spurgte Gutten, som fulgte mig, 

                                                 
505 NMT Oftebro 1860: 42 
506 NMT 1860: 42 
507 NMT Oftebro 1863: 290 



  104 

hva jeg dog talede om og gjorde ’Barnet’ [Cetshwayo508] saa bedrøvet, og de vilde gjerne, 
jeg skulde gaae, sigende: ’du seer, han er syg, og det er bedst, du gaaer.’”509 I disse 
tjenernes øyne, var det kanskje heller Oftebros tilstedeværelse som var problemet, eller en 
del av det. 

Etter hvert som Cetshwayo sykdom forverret seg, mente Oftebro at prinsen ikke 
virket like åpen som før. Han snakket forsiktig ”som vilde han ikke, de hossiddende 
Tjenere skulde høre det”. Cetshwayo ”meget stille, bifaldt, hva jeg talede til ham om, men 
forekom mig, som manglede han Frimodighed til selv at tale med.”510 

Hva prinsen gjorde og talte om, og hvordan han forholdt seg til sykdommen og til 
misjonærene, ble imidlertid neppe oppfattet som en privatsak. Dette kunne nemlig ha 
betydning for hele zulukollektivet; for prinsens og kollektivets helsetilstand var spirituelt 
og fysisk uløselig knyttet sammen.  

Oftebros planlagte reise ble imidlertid utsatt, så Oftebro fikk, sammen med 
Zimbotshana, mulighet til å besøke prinsen nok en gang, ikke lenge etter. Cetshwayo hadde 
da blitt langt verre siden sist, og var tydelig fortvilet over sin egen situasjon. Oftebro fant 
varmen i prinsens hytte nesten uutholdelig, men likevel satt Cetshwayo ved ildstedet og 
frøs. Mange var døde, prinsens eldste søster hadde dødd av febersykdommen samme dag. 
Nok en gang understreket Oftebro at alle vanskelighetene var Guds straff for at zuluene 
ikke ville konvertere til kristendommen. I første omgang virket prinsen nå uinteressert i 
slikt snakk. ”Jeg døer, sagde han, jeg er ikke mer til”.511 Men denne gang ga ikke Oftebro 
seg. Han beklaget seg over at prinsen var så syk, men beklaget seg enda mer over at prinsen 
og hele hans folk ikke vendte seg mot Gud for trøst. Dette ser imidlertid ut til å ha trigget 
noe hos Cetshwayo, som gikk fra å være nærmest apatisk til å bryte ut ”i en lang Tirade:” 

 
’Hvad kan Eders hjælpe os; Eders er for sig selv, Vort for sig selv. Ligne vi Eder? spise vi, 
hva I spise, bygge vi Huse som I bygge, er Eders Arbeide ligt Vort, Eders Skikke lig vore, 
Vort og Eders er forskjelligt; vi ligne ikke eder i at leve, hvorfor skulde vi ligne eder i at 
døe? I døe eders Død, og vi vor; I kjende eders Sykdom og Død, have eders Mediciner og 
Lægemaade og vi vor; Vort passer ikke for Eder og Eders passer ikke for os.’512 
 

Cetshwayo uttrykker det stikk motsatte av misjonærenes universalistiske budskap. Han 
hevder at det er forskjeller på zuluene og europeerne og at disse forskjellene ikke uten 
videre kan utviskes. Som vist i kapittel to og tre virker dette å ha vært en utbredt holdning 
både blant høvdinger og folk flest. Dette kan også ha vært Cetshwayos holdning, men som 
vist ovenfor ser han også ut til å ha vært positivt innstilt overfor misjonærene og deres lære. 
Så hvorfor brøt Cetshwayo denne gangen ut i en lang tirade? Kanskje skyldes det Oftebros 
nye, og mer aggressive, taktikk. Oftebro fryktet tidligere at for mye press fra misjonærene 
                                                 
508 ”Barnet” var et kallenavn for Cetshwayo, da omtrent 30 år gammel, fordi han ennå ikke var gift (før i 
1867), og hadde ikke tatt på hoderingen som var symbolet for voksen alder. (Laband 1997: 147, 158) 
509 NMT Oftebro 1860: 42 
510 NMT Oftebor 1860: 42 
511 Oftebros gjengivelse på zulu: ”’gi ja fa a ugi se ko’” [Ngiyafa angisekho] 
512 NMT 1860: 42-43 
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kunne virke mot sin hensikt. For ved å hevde at sykdommen var Guds straff ble Cetshwayo 
presset til å ta en enten-eller avgjørelse, han måtte vende seg mot Gud, eller vende seg vekk 
fra Ham. Oftebro tok ett ekstremt standpunkt, godtok ingen mellomstadier, og kan derfor 
ha bidratt til at Cetshwayo uttrykte den ekstreme motsetningen. Oftebros press og trusler 
var skikket til å skape ytterligere dissonans og ubehag for Cetshwayo, noe som kunne føre 
til at han ”valgte” en av holdningene for å unngå et slikt ubehag. 

Cetshwayos tirade ser imidlertid først og fremst ut til å ha vært et ekko av 
holdningen til folket rundt. Etter tiraden var Oftebro gjennomvåt av svette og kunne ikke 
lenger holde ut i den varme hytten og forlot derfor prinsen. Men Oftebro og Zimbotshana 
fortsatte å snakke om det de oppfattet som Cetshwayos holdningsendring, og stilte seg også 
spørsmålet om hva som kunne ha forårsaket denne. Zimbotshana, som hadde vært i kontakt 
med folket i området, virket overbevist over at Cetshwayos var blitt presset av folket, som 
tydelig mislikte at prinsen tilbrakte så mye tid med misjonæren. Zimbotshana ”troede vist, 
at Folket havde kuza (tystet) paa Prindsen, fordi han lyttede saa meget til de Hvides 
izindaba [fortellinger, skikker]”.513 

Betydningen av ordet k[h]uza er imidlertid interessant, og kan fortelle noe om 
forholdet mellom prinsen og folket. Oftebro oversetter dette til tyste, men ifølge de eldre 
ordbøkene er dette neppe en presis eller tilstrekkelig oversettelse. Ordet kan bety innvende, 
protestere, kontrollere, skjenne på, irettesette, sette en stopper for, klandre, gi ordre, 
kommandere eller befale.514 Ordet knyttes imidlertid også til overraskelse, i en negativ 
betydning: ”Express surprise (in a disapproving, disbelieving sense); […]; express one’s 
disapproving astonishment to such a person (acc.) concerning his speech or action; hence, 
reprove, chide, correct, check, as a child.”515 Folket kan ha vært negativt overrasket over 
prinsen og protestert og irettesatt ham. 

Oftebro er imidlertid også mer konkret i sin gjengivelse av Zimbotshanas inntrykk og 
opplevelser: 

 
han fortalte mig, hvorledes han for kort siden i en av vaare Nabogaarde havde samtalet med 
flere, som der vare samlede, og fortalte dem om mine og hans samtaler med Cetshwayo. 
Derover havde man knurret meget; man havde sagt: ’Umfundise [misjonæren] gjør galt; 
han vil bringe ind en ny tuthlanga (herkomst, skikk). Det skulde see herligt ud, om vi 
skulde optage de Hvides Tro og Skikke; han vil komme til at fordærve Prindsen. Det bør 
sig ham [Cetshwayo]at sætte sig til Konge ved sin Magt, som Shaka; Mpande er de hvides 
Mand, thi de have gjort ham til konge,516 men Cetshwayo bør sætte sig til konge ved sin 
Magt. Ogsaa i forrige Tider har lærerne [misjonærene] været i Landet; de vare hos Dingane 
og de have været hos Mpande, men derfor have de ikke forladt amathlosi [forfedrene] og 

                                                 
513 NMT 1860: 43 
514 Samuelson 1923: 240; Colenso 1905: 297; Bryant 1905: 335. Jørgensen har uten noen kommentarer endret 
Oftebros oversettelse, ”tystet”, til ”cast a spell”. Jørgensen har ingen henvisninger til ordbøker, men en slik 
betydning av ordet finnes ikke i noen av de ordbøkene jeg har hatt tilgang til. Dermed misforstår han også 
kilden, og bruker den for å vise at selv konverterte zuluer trodde på heksekunst. Forøvrig var ikke 
Zimbotshana, som det kommer fram ovenfor, konvertert, det vil si døpt, på dette tidspunktet. (Jørgensen 
1990: 364) 
515 Bryant 1905: 335 
516 I 1840 tok Mpande makten fra Dingane med militær hjelp fra boerne, med Andries Pretorius i spissen.  
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vore gamle Skikke. Umondi [Oftebro] gjør ikke ret, vi skulde blive fornøiet af ham nu, den 
Løben til Emangweni [Cetshwayos kraal] lide vi ikke.’517 
 

Her kommer altså folkets holdning tydelig til uttrykk. De mente det var galt av misjonæren 
å introdusere en ny tuthlanga, noe Oftebro oversetter til ”herkomst, skikk”. Jeg har 
imidlertid ikke klart å finne et slikt ord, med en liknende skrivemåte og betydning, i noen 
av ordbøkene. Kanskje kan stammen av ordet være d(h)langa?518 Et slikt ord finnes i 
ordbøkene til Colenso og Samuleson, men pussig nok med en annen betydning enn den 
Oftebro tillegger det. Foruten en gribb og en hissig person forbindes også d(h)langa med 
sykdom, ifølge Samulelson, spesifikt lungebetennelse.519 Oftebro, eller noen i NMS, kan ha 
skrevet ordet feil, eller ordet kan være et sjeldent, gammelt ord som ikke er listet i noen av 
ordbøkene. Selv om det i utgangspunktet virker lite sannsynlig, etter ti år i Zululand, kan vi 
heller ikke helt utelukke at Oftebro har misforstått betydningen av ordet. For pussig nok 
kunne en betydning av ordet, knyttet til sykdom, for så vidt også passe godt til 
sammenhengen. Nemlig at misjonæren gjør galt, fordi han bringer inn, eller er skyldig i, en 
ny sykdom. 

For å forstå hva folket, gjennom Zimbotshana, uttrykker, kan det nemlig være 
sentralt å huske at ordene ble ytret i en tid da flere var døde av sykdom, og kronprinsen var 
svært syk. I perioden før dette hadde kronprinsen tilbrakt mye tid med misjonæren, deltatt 
på gudstjeneste og oppfordret folket til å gjøre det samme. Det er i lys av dette at vi må 
forstå folkets reaksjon. Forfedrene kunne straffe sine etterkommere med sykdom om de 
ikke fulgte deres skikker. Og kanskje er det dette folket protesterer mot at Cetshwayo ikke 
gjør. Dingane og Mpande hadde begge hatt kontakt med misjonærer, men de hadde ikke av 
den grunn brutt forfedrenes skikker. Sykdommen kunne være forfedrenes straff; forårsaket 
av at Oftebro ville, og kanskje var noe på vei til, å få prinsen til å vende seg vekk fra 
forfedrene. Det ser i alle tilfelle ut til at folket oppfattet det som om Oftebro hadde en 
negativ innvirkning på prinsen, og på prinsens helse. Folket fryktet at misjonæren ville 
komme til å forderve prinsen. Og prinsens velbefinnende hadde betydning for hele 
kollektivets velbefinnende. 

Zimbotshana hadde også hørt andre si: ”’Kanskee det er Slikt Umondi spinder paa; 
vi troede, han sonda blot for sig selv; er det saa (at han nemlig vil bringe Omvæltning af 
Tro og Skikke), saa skulle vi ikke mere sonda.’” Oftebro legger til at disse folkene ”som 
havde talet saa, ere de samme Folk, som ofte har sagt til mig, at naar kun Kongen vilde 
lære og omvende sig, saa vilde de nok gjerne, men de holdtes tilbage af Frygt for 
Kongen.”520 

                                                 
517 NMT 1860: 43 
518 De norske misjonærene brukte ofte thl for å skrive en lyd som i dag skrives dl, og som før gjerne også ble 
skrevet som dhl. Som i ordet amathlosi, som i dag skrives amadlozi. Tuthlanga kan dermed kanskje også 
skrives tud(h)langa. Tar vi bort den første delen av ordet, som på zulu ofte er en forstavelse, er kanskje 
stammen av ordet d(h)langa. 
519 Samuelson 1923: 74; Colenso 1905: 102 
520 NMT 1860: 43-44 
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Oftebro oppsumerer Zimbotshanas inntrykk med selv å hevde at det er mulig han 
har rett, og at ”den Opmærksomhed og Bifald, som Cetshwayo havde udviist i senere Tid, 
havde bragt Folket til at frygte og til gjennom Høvdinger eller Tjenere at gjøre Prindsen 
Forestillinger derimod.”521  
 
Etter Oftebros besøk hos Cetshwayo, der han ble tvunget til å gå på grunn av den 
uutholdelige varmen i hytta, dro Oftebro med familie av gårde til en misjonskonferanse på 
Umpumulu. Da Oftebro kom tilbake fra konferansen hadde Cetshwayo blitt frisk igjen, og 
Oftebro besøkte ikke prinsen på noen uker.522 
 
Cetshwayos leselyst og tidligere litteraturs fokus 
 
Som jeg har vært inne på kan lese- og skrivekunnskaper ha blitt forbundet med europeernes 
spirituelle kraft, slik at et ønske om å lære å lese og skrive også kan tolkes som er uttrykk 
for et ønske om knytte seg nærmere til misjonærenes spirituelle sfære. Det sier derfor mye 
om Cetshwayo at han en stund i 1859-1860 begynte å lære å lese og skrive. Han kom 
imidlertid ikke lenger enn at han begynte å legge sammen tostavelsesord, før han sluttet 
med lesetreningen, ifølge Oftebro fordi han hadde så mye å forhandle om med folket.523 
Dette må sees i lys av folkets frykt for at misjonæren ville innføre nye skikker og at dette 
ville forderve prinsen. Grunnen til at de fryktet dette, var at forfedrene kunne skade de som 
ikke fulgte deres tradisjoner. 

Hernæs har også skrevet om Cetshwayos kortvarige leselyst, men de religiøse 
aspektene ved historien er blitt oversett. Årsakene til at folket var misfornøyde med at 
prinsen tilbrakte så mye tid med misjonæren, blir ikke drøftet. Hernæs har imidlertid også 
sitert Zimbotshanas gjengivelse av folkets oppfatning, men han har utelatt en av de sentrale 
setningene fra sitatet, som kan hjelpe oss å forstå den religiøse bakgrunnen for folkets 
holdning: ”Ogsaa i forrige Tider har lærerne været i Landet; de vare hos Dingane og de 
have været hos Mpande, men derfor have de ikke forladt amathlosi [forfedrene] og vore 
gamle Skikke”. Folket uttrykte altså at det er sentralt at de holder seg til forfedrenes 
skikker, og det er her de mener prinsen, og Oftebro, feiler. Sitatet er hos Hernæs også 
delvis tatt ut av sammenheng, bakgrunnen for folkets reaksjon, Cetshwayos sykdom og 
hans timeslange møter med Oftebro og Zimbotshana, er ikke nevnt.524 
 
Etter sykdommen 
 

                                                 
521 NMT 1860: 43-44 
522 Mer om den saken sier dessverre ikke Oftebro. Kun at han nå må ”lade Prindsen være for en Stund. Jeg 
seer, at jeg er uskikket til at indlade mig paa deslige Fortællinger; thi uagtet jeg har søgt at være saa kort som 
mulig og derfor gjort mange Spring, saa bliver dog min Beretning uforsvarlig langtrukken og, jeg frygter, kun 
trættende.” (NMT Oftebro 1860: 44) Akk, hvor han, fra mitt ståsted, tar feil! 
523 NMT Oftebro 1860: 156-157. Se også NMT 1860: 116-117; 1861: 57 
524 Hernæs i Simensen (Red.) 1984: 74-75 
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I etterkant av Cetshwayos sykdom og folkets reaksjon inntraff det to hendelser, som jeg har 
nevnt tidligere, som viser hvordan Cetshwayo i det påfølgende ser ut til å ha tatt mer 
hensyn til folket enn til misjonærene. Om lag et år etter sykdommen ble Nyekile slept bort 
fra Oftebros stasjon, ”som et åtsel”. Foran en flokk med tjenere og høvdinger sa Cetshwayo 
senere at han ikke kunne hjelpe Oftebro med å få henne tilbake fordi han ikke ville ha rykte 
på seg for å frata folk deres barn.525 
 
Kort tid etter dette ble Moses, den konverterte zuluen på Oftebros stasjon, nektet å gifte seg 
med jenta tilhørende Cetshwayos gård, til tross for tidligere lovnader om dette. Cetshwayo 
sa han ikke kunne la Moses få jenta for folkets skyld som ville snakke stygt om ham hvis 
han ga bort sine barn til misjonæren. Oftebro oppfattet det som om folket ikke ville godta 
dette fordi det var en ny skikk.526 
 
Foregriper synkretisme 
 
Fem år senere gjorde imidlertid Cetshwayo det klart og tydelig at han trodde på Gud. En 
bror av Cetshwayo hadde uttrykt at det ikke fantes noen Gud; ”’Vi troe og haabe paa vore 

Amathlozi [forfedre], der er ingen Gud;’” men dette fikk prinsen til å erklære det motsatte: 
 
’Veed du da ikke det, at Gud er til? Men veed ikke du det, saa veed jeg det, jeg veed, at 
Ujehova (han brugte netop det Ord) er Herren i Himmelen; thi jeg sidder sammen med 
Uhanise (Schreuder), Umondi (Oftebro), Unzimela (Robertson) og Møller (en tydsk 
Missionær), jeg kjender meget godt til hvad Missionærene fortælle os.’ 
 

Men Cetshwayo trodde ikke bare på Gud og misjonærene; ”han sagde, at han dog troede, at 
det maatte kunne gaae an, at Zuluerne dyrkede baade Gud og Amathlozi.”527 Det kan virke 

som om Cetshwayo forsøker å forene troen på forfedrene med troen på Gud. Slik foregriper 
på et vis Cetshwayo den religiøse sammenblandingen og synkretismen som skulle bli den 
rådende religionsoppfatningen på 1900-tallet og fram til i dag (slik Ashforth har beskrevet 
det).528 Dette kommer også fram to år senere, da Cetshwayo fortalte Oftebro at han trodde 
forfedrene var sammen med Gud, og at visse slanger, forbundet med forfedrene, var deres 
sendebud.529  
 
Konklusjon 
 
Det er mulig å skrive langt mer om Cetshwayos liv og hans forhold til misjonærene enn det 
jeg har hatt rom for i denne sammenhengen. De norske misjonskildene er en nærmest 
uutnyttet kilde til Cetshwayos liv, og det hadde vært ytterst interessant å sammenlikne de 

                                                 
525 NMT Oftebro 1861: 2-6 
526 NMT Oftebro 1861: 56-61 
527 NMT Wettergren 1866: 84 
528 Ashforth 2000, 2005 
529 NMT Oftebro 1868: 137 (Wettergren støtte på en linkende oppfatning hos en annen ikke navngitt prins. 
[Ibid]) 
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norske misjonskildene, gjennom hele perioden, med andre kilder og tidligere litteratur om 
Cetshwayo. 

Gjennom de norske misjonskildene fra 1859 og 1860 har jeg imidlertid vist hvordan 
Cetshwayo var interessert og fascinert av misjonærene og kristendommen, men at han ser 
ut til å ha blitt presset av folket til å forholde seg annerledes til misjonærene. Hernæs og 
Simensen har som vist delvis konkludert noe annerledes. Laband, som kanskje har skrevet 
den beste monografien om zuluriket,530 har, kanskje lite overraskende, ikke lest de norske 
misjonærenes beretninger om Cetshwayo. Hadde han gjort dette ville det kanskje ha vært 
grunn til endre hans påstand om at Cetshwayo i perioden rundt 1860 ”actively distrusted 
the missionaries”.531 Så enkelt ser det ikke ut til å ha vært. På et nivå virker det som om 
Cetshwayo har vært positiv til misjonærene og deres lære, men at han har måttet balansere 
dette med hensynet til folket, som stilte seg kritisk til kontakt med misjonærene. På et 
personlig nivå virker det som om Cetshwayo har forsøkt å finne en balanse mellom 
hensynet til forfedrene og Gud, og på den måten forsøkt å unngå forfedrenes og Guds 
vrede. Kort sagt virker Cetshwayo å ha vært presset mellom hensynet til zulufolket og til 
misjonærene, og mellom zuluenes forfedre og misjonærenes Gud. 

                                                 
530 Blant annet ifølge professor Jeff Guy. Samtale på Killie Campbell Archives. januar 2008. 
531 Laband 1997: 157 



  110 

8            Konklusjon 

_________________________________________________________________________ 
 
Vi har i det foregående sett hvordan zuluene forholdt seg til europeerne, med fokus på de 
norske misjonærene, i tiden før 1879. Jeg har framstilt dette tematisk, blant annet fordi 
zuluenes forhold til misjonærene synes å ha vært preget av en viss kontinuitet i denne 
perioden. Med utgangspunkt i møtet mellom zuluene og misjonærene, skal jeg mot slutten 
av kapittelet si noe om universalisme og kulturforskjeller, og knytte dette til framstillingens 
teoretiske utgangspunkt. 

Svært grovt kan man si at zuluene forholdt seg til misjonærene på tre ulike måter. 
De samme menneskene kan ha valgt forskjellige måter til forskjellig tid. Det vanligste ser 
ut til å ha vært å unngå kontakt med, eller gjøre motstand mot, misjonærene og 
kristendommen. Deretter var det noen svært få som konverterte til kristendommen. Og til 
slutt finnes det tegn til en begynnende sammenblanding av kristendommen og den 
tradisjonelle forfedretroen. 

Samtidig ble europeerne i hele perioden før 1879 forbundet med sterke spirituelle 
krefter. Dette kan bidra til å forklare hvorfor noen i det hele tatt konverterte, hvorfor noen 
blandet elementer av kristendommen i den tradisjonelle religionen – og ikke minst hvorfor 
misjonærene og europeerne i det hele tatt fikk tillatelse til å oppholde seg i landet. 

Samlet sett har jeg beskrevet zuluenes verdensoppfatning som bestående av ulike 
spirituelle krefter der zuluenes holdninger og handlinger overfor misjonærene var motivert 
av et ønske om å oppnå spirituell trygghet. 
 
Motstand mot religiøs endring 
 
Zulusamfunnet besto av levende og døde aktører. De døde – forfedrene – forlangte at de 
levende opprettholdt deres tradisjoner. Hvis ikke kunne forfedrene straffe etterkommerne 
med sykdom og død. Menneskene eksisterte på grunn av forfedrene og kunne ikke 
eksistere uten forfedrene (og vice versa). Zuluene fryktet forfedrenes vrede om de brøt med 
tradisjonene. Misjonærene ville forandre zuluenes tradisjoner, religion og kultur.532 Av 
frykt for forfedrene unngikk derfor zuluene kontakt med, eller motarbeidet, misjonærene. I 
alt døpte de norske misjonærene kun om lag 300 mennesker før 1879, men antall zuluer 
som konverterte er langt lavere, for inkludert blant disse 300 var barn av allerede døpte og 
afrikanske arbeidere som ikke var fra Zululand. Likevel uttrykte zuluene at det var fordeler 

                                                 
532 Som sagt, kultur forstått som et sett med delte ideer om moral, religion, lover, tradisjoner og alle andre 
tillærte holdninger blant en gruppe mennesker. 
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med europeernes levevis, men at zuluene på tross av dette måtte følge forfedrenes 
tradisjoner fordi de fryktet deres vrede. 

Zuluene hevdet at de måtte følge forfedrenes tradisjoner. Dette kan ha å gjøre med 
det tilsynelatende faktum at zuluene mente deres egen opprinnelse var ulik europeernes 
opprinnelse – eller at zuluene og europeerne var skapt på ulike måter. Den ulike 
opprinnelsen ble brukt som forklaring på forskjellene – både de fysiske og de kulturelle – 
mellom afrikanerne og europeerne. En slik tro kan ha innebåret en forestilling om at det 
uansett ikke var mulig for zuluene å endre sin måte å leve på, slik det heller ikke var mulig 
å endre sine fysiske egenskaper. 

Kongen og høvdingene var ikke bare sekulære ledere, de var også kollektivets 
religiøse ledere. Det var derfor høvdingene og kongens ansvar som øverste religiøse ledere 
for kollektivet å avvise kristendommen og hindre at noen brøt med kollektivets tradisjoner. 
Høvdingene og kongen har ved flere tilfeller vist seg ansvarlige på denne måten. På slutten 
av 1870-tallet toppet det seg med at Maqhamusela og to andre konvertitter ble henrettet og 
flere andre konverterte drapstruet. 

Imidlertid er det påfallende at Cetshwayo, særlig som kronprins før 1873, og 
spesielt i tida rundt 1860, var fascinert og inspirert av kristendommen og misjonærene. Han 
deltok på gudstjeneste, ønsket at misjonærene skulle be for ham, sa han trodde på Gud og 
kan til og med ha ment at misjonærenes tilstedeværelse var godt for landet og for 
zulukollektivet. Men i flere av disse tilfellene virker det som om folket rundt reagerte 
negativt på kronprinsens holdning til misjonærene og kristendommen. Folket fryktet at 
kronprinsen skulle forlate kollektivets skikker og at dette ville gå utover alle. Folket ser ut 
til å ha presset kronprinsen, og dette ser ut til å ha begrenset prinsens kontakt med 
misjonærene. 

Zulusamfunnet – konge, høvdinger, folk og forfedre – var ett kollektiv. Dette 
innebar at individet ikke kunne eksistere uten kollektivet eller omvendt. Kongen og 
høvdingene kunne ikke eksistere uten folket – eller omvendt. Etterkommerne kunne ikke 
eksistere uten forfedrene – eller omvendt. Alle deler av kollektivet var gjensidig avhengig 
av hverandre. Om noen forlot kollektivets tradisjoner, kunne det derfor få konsekvenser for 
alle. Derfor forsøkte mange å hindre at noen konverterte til kristendommen. 

Fordi zulusamfunnet var et kollektiv er det vanskelig å si noe om hvilket 
samfunnslag som i størst grad sto bak avvisningen av misjonærenes religion. Selve tanken 
om kollektivet innebar at det handlet som én. Å tilhøre kollektivet innebar å følge 
forfedrenes tradisjoner. På den måten kan det gjensidige avhengighetsforholdet mellom 
konge, folk og forfedre ha virket tradisjonalistisk forsterkende, fordi gruppene av ”folk” og 
”ledere” på et vis holdt hverandre i sjakk. Kravet om å holde seg til kollektivets tradisjoner 
kan ha kommet fra kongen, men et slikt krav kan også ha kommet fra folket. 

Ut fra argumentet om at zulukollektivet var tradisjonalistisk, og at menneskene 
fryktet og motarbeidet endring, reiser det seg et historisk paradoks. For noen tiår før 
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misjonærenes ankomst hadde Zululand blitt samlet til et større rike under Shaka, og 
samfunnet må da ha vært gjennom en del større eller mindre endringer. Zuluenes tro på at 
noen mennesker, som Shaka, kunne ha en spesielt sterk spirituell kraft, kan kanskje være en 
del av forklaringen. Shaka ble oppfattet som om han hadde spesielle magiske og spirituelle 
evner. Denne kraften kan i zuluenes øyne ha bidratt til at Shaka var i stand til å bryte, eller 
kanskje heller modifisere, forfedrenes tradisjoner, og skape et nytt rike, uten at kollektivet 
tok skade av det. Paradoksalt nok kan det ha blitt oppfattet som om Shaka fikk denne 
kraften til å bryte med forfedrene, nettopp fra forfedrene. Foruten å peke på at Shaka kan 
ha blitt forbundet med en spesiell spirituell kraft, forblir imidlertid dette paradokset relativt 
ubesvart i denne framstillingen, som dreier seg om zuluenes møte med europeerne i årene 
etter dannelsen av zuluriket. 
 
Europeernes spirituelle kraft 
 
Selv om zuluene først og fremst avviste kristendommen og ofte motarbeidet misjonærene, 
fantes det en utbredt oppfatning av at misjonærene – og europeerne generelt – sto nær, eller 
var i besittelse av, sterke spirituelle krefter. Det er også relativt sterke indisier, særlig 
etymologiske, på at zuluene den første tiden kan ha oppfattet europeerne som sine egne 
forfedre. Misjonærenes og europeernes kultur, kunnskaper og redskaper ble oppfattet som 
uttrykk for deres spirituelle kraft. Skrivekunsten, og Bibelen, ble oppfattet som magi. 
Misjonærene ble oppfattet som regnmakere. Europeernes medisiner ble oppfattet som å 
springe ut av, eller fungere i samspill med, europeernes spirituelle kraft. Dette ser ut til å 
gjelde hele perioden før den britiske invasjonen i 1879. Også andre steder, som i Niger, 
Hawaii og flere steder i Amerika, kan europeerne ha blitt forbundet med spesielle 
spirituelle krefter.533 

Når zuluene benyttet seg av europeernes medisin, eller europeernes redskaper, 
benyttet de seg dermed også av europeernes spirituelle kraft. Da Mpande ga Schreuder og 
de norske misjonærene tillatelse til å slå seg ned i 1850, var det etter at Schreuder hadde 
behandlet Mpande for giktplagene hans. Mpande ba da Schreuder ta med mye medisiner. 
Nøyaktig det samme ba Shaka de britiske handelsmennene om noen tiår tidligere. På den 
måten virker det sannsynlig at synet på europeerne, eller zuluenes ønske om å benytte seg 
av europeernes spirituelle kraft, har vært en grunnleggende årsak til at zuluene tillot 
europeerne og misjonærene å oppholde seg i landet før 1879. 

Den kraften som misjonærene og europeerne ble forbundet med, kan også forklare 
noe av den interessen og fascinasjonen som misjonærene også ble møtt med. Misjonærene 
kunne ha mange hundre tilhørere under gudstjenester eller når de reiste rundt i kraalene – 
spesielt i tider med lite regn. I perioder med tørke ble det sagt at det ville regne hvis mange 
møtte til gudstjeneste. 

                                                 
533 Fuglestad 1983:128-132; Sahlins 1995; Locke 2004; Nicholson 2001 
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En søndag i 1863 møtte det opp mange hundre mennesker til gudstjeneste på en av 
misjonsstasjonene, fordi en menneskeskikkelse fra himmelen og en snakkende hund, også 
fra himmelen, hadde bedt folket møte til gudstjeneste. Ifølge de himmelske utsendingene 
skulle zuluene delta på gudstjenestene fordi misjonærene hadde reddet dem fra døden ved å 
vaksinere dem mot kopper. 
 
Dratt i ulike retninger 
 
Misjonærenes tilstedeværelse gjorde at zuluene begynte å forholde seg til en ny sfære av 
spirituelle krefter. Misjonærenes budskap var blant annet, og kanskje først og fremst, at 
zuluene for alltid ville brenne i helvete, og/eller få Guds straff, om de ikke sluttet å følge 
forfedrenes tradisjoner. Samtidig fryktet zuluene at de kunne bli syke eller dø om de brøt 
med forfedrenes tradisjoner. På den måten var de to religiøse sfærene knyttet til 
forfedretroen og kristendommen uforenlige, både i zuluenes og misjonærenes øyne.  

Zuluene mente også at begge de religiøse sfærene kunne påvirke naturkreftene og 
på den måten straffe menneskene. Noen sluttet å arbeide på søndager av frykt for at det 
ville skade åkrene. 

De som både trodde på forfedrene og på misjonærenes budskap, hadde dermed et 
problem fordi de uunngåelig var utsatt for spirituelle farer – både farene ved å bryte med 
forfedrenes tradisjoner og farene ved å bryte Guds ord. Troen på begge de spirituelle 
sfærene, gjorde menneskene utrygge. 

Ordet zuluene brukte for dåp kan også bety å krysse en elv. Den konverterte James, 
som hadde rømt fra en misjonsstasjon, drømte igjen og igjen at han skulle krysse en elv, 
men at bunnen av båten ble borte. Deretter var han fanget på en sandbank mellom de to 
elvebreddene. På sandbanken var han omringet av enorme hunder som virket klare til å 
sluke ham. 

En situasjon der en person har to uforenlige holdninger – både troen på 
kristendommen og på forfedrene – er i sosialpsykologien kjent som kognitiv dissonans. 
Kognitiv dissonans innebærer stress og ubehag som kan påvirke svette, blodtrykk, puls og 
hjerterytme og kan påvises med en polygraf. I tråd med dette forklarte en mann i 1866 at 
zuluene ikke kom til gudstjeneste fordi de ble syke av samvittighetsnag, og fikk 
hjerteforstyrrelser, av å høre på misjonærene. 

En person med kognitiv dissonans vil som regel forsøke å unngå dette ubehaget ved 
å endre noen av sine holdninger eller handlinger, slik at tankene blir konsistente. I dette 
tilfellet vil det si å søke spirituell trygghet og beskyttelse i én av de religiøse sfærene, enten 
forfedretroen eller kristendommen. Som nevnt synes de fleste i perioden før 1879 å ha valgt 
tryggheten i den tradisjonelle religionen. Men det finnes også eksempler på personer som 
ble så skremt av misjonærenes budskap om helvete at de konverterte til kristendommen. 
Misjonærene sa at Gud beskyttet de som konverterte mot spirituelle farer som forfedre og 
hekseri. 
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Misjonærene kunne ha mange tilhørere, men fikk få konvertitter. Flere unngikk 
misjonærene først etter at de hadde deltatt på gudstjenester og vist interesse for misjonen. 
Noen mente at den minste kontakt med, eller nærhet til, misjonærene ville bringe ulykke og 
skade forholdet til forfedrene. I 1870 nektet en høvding misjonærene å passere kraalen hans 
med vogn fordi han fryktet at det skulle drive vekk forfedrene fra kraalen. En slik frykt for 
ulike usynlige onde krefter har Adam Ashforth kalt spirituell utrygghet. Slik spirituell 
utrygghet, og kognitiv dissonans, ser ut til å ha bidratt til kronprins Cetshwayos sykdom i 
1859. Kort sagt kan misjonærenes presentasjon av en ny spirituell sfære ha bidratt til mer 
spirituell utrygghet for zuluene. 
 
Sammenblanding 
 
De fleste søkte trygghet i den tradisjonelle religionen, mens noen få konverterte og søkte 
trygghet hos Gud og misjonærene. Men det er også mulig å se tegn til en begynnende 
sammenblanding av de spirituelle sfærene i perioden før 1879. Zuluene kunne på samme 
tid oppsøke misjonærer og sjamaner (”regnmakere”) for å frambringe regn. Og som nevnt 
benyttet zuluene seg hele perioden fra 1820-tallet til 1879 av det de oppfattet som 
europeernes medisinske kraft. På samme måte hendte det at konverterte zuluer oppsøkte 
tradisjonelle sjamaner for å behandles. En gang før 1862 spurte en mann en misjonær om 
medisin, og en halvtime senere spurte mannen en tradisjonell sjaman om det samme. 
Deretter blandet han medisinene fra de ulike spirituelle sfærene. Dette er et godt bilde på 
hva som var i ferd med å skje. 

Cetshwayo, prins, senere kronprins og endelig konge i Zululand, er kanskje det 
beste eksempelet på en som forsøkte å forene elementer av den nye og den tradisjonelle 
religionen. Cetshwayo mente at ”det maatte kunne gaae an, at Zuluerne dyrkede baade Gud 
og Amathlozi. [forfedrene]”.534 Da han i 1859 ble syk ønsket han at misjonærene skulle be 
for ham, samtidig som han godkjente at sjamaner plukket ut og henrettet hekser. Dette kan 
karakteriseres som en spirituell helgardering. 

På lang sikt var det nettopp en slik helgardering som skulle bli den rådende 
religionsoppfatningen. I dagens Zululand og (Sør-)Afrika forholder de fleste seg både til 
Gud og til forfedre. De fleste beskytter seg også mot heksekunst ved å søke trygghet hos 
Gud og/eller forfedre. De største og raskest voksende kirkesamfunnene i Sør-Afrika 
blander Gud, forfedre og hekseri.535 Sånn sett var altså zuluprinsen forut for sin tid. 

I perioden før 1879 må en samlet kunne konkludere med at misjonærenes prosjekt 
mislyktes. På lang sikt er det kanskje mer nærliggende å si at prosjektet delvis (mis)lyktes. 
Misjonærene lyktes i å gjøre Gud, Jesus og Bibelen vidt kjent og aspekt ved 
kristendommen ble inkorporert i verdensoppfatningen til de fleste. Men misjonærene 
mislykkes i å få afrikanerne til å slutte å tro på forfedre og hekseri. De færreste forlot helt 

                                                 
534 NMT Wettergren 1866: 84 
535 Ashforth 2005 
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og holdent den tradisjonelle religionen. Man kan si at kristendommen i dagens Afrika er 
spredt vidt, men er kun noen centimeter dyp.536 
 
Universalisme og kulturforskjeller 
 

”The truths which I told them were as incomprehensible in their view as the 
absurdities they told me” 

 
Sitatet er fra Francis Owen som skrev dette i dagboka si 8. januar 1838 etter en samtale 
med en gruppe zuluer.537 Som vist tidligere delte ikke zuluene denne universalistiske 
holdningen. Da den norske misjonæren, Markus Dahle, i 1866 spurte en gruppe zuluer om 
de mente forfedretroen var ”god”, svarte de i motsetning til Owen, at forfedretroen ”er god 
for oss.”538 Etter deres mening kunne det være godt for zuluene, uten at det dermed var 
godt for alle. Dette hang sammen med troen på at man måtte holde seg til forfedrenes 
tradisjoner – og zuluene og europeere hadde ulike forfedre. Misjonærene, som Owen og 
Dahle, mente på sin side at det som var godt for misjonærene og europeerne, var godt for 
alle. 

Jeg har tidligere gjenfortalt historien om Nokuthemba som ønsket å bli kristen, og 
faren, Sibhamu, som truet med å drepe henne om hun konverterte. I denne fortellingen 
henvender Schreuder seg med et budskap til alle ”uomvendte og ikketroende forældre, 
hvem muligens disse Linier maatte komme for Øine”.539 Schreuders budskap, noe 
kronglete formulert, sier mye om misjonærenes ganske ekstreme universalisme. Schreuder 
mener ”uomvendte og ikketroende forældre” i Norge skulle ”vel betænke, at der er kun en 
Haandbred mellem deres nærværende muligens ligegyldige Forhold til deres Børns 
Sjælstilstand og den afgjorte Modstand, hvorpaa hine Faderens [Sibhamus] Trudselsord, 
om de forresten behøve dem, kunde give dem et fælt Exempel, – og derfor skynde sig at 
søge Herren, medens han endnu findes!”540 

Schreuder mener altså at det er omtrent like ille å ikke oppdra sine barn kristent som 
det er å true med å drepe dem.541 Sagt på en annen måte mener Schreuder at 
religionsforfølgelse, representert ved Sibhamus drapstrusler, er omtrent like ille som 
religionsfrihet, representert ved ”uomvendte og ikketroende forældre i Norge”. I 
Schreuders øyne finnes det kun én sannhet og kun ett godt livssyn for alle mennesker. 

                                                 
536 Inspirert av samtale med Pastor David Livingstone, i Jinja i Uganda, desember 2008 
537 Dette var i byen ”Mzamazana”. Owen i Cory (Red.) 1926: 94 
538 [min uthevning] Dahle dagbok 29. april 1866: 29 
539 Henvendelsen er forøvrig spesiell fordi de aller fleste lesere av Norsk Missiontidende var kristne. 
Schreuder ante neppe at det omtrent 150 år senere ville sitte en slik ikke-troende forelder til et barn av norsk 
og zulu herkomst og skrive en oppgave basert på hans skrifter. 
540 [Alle uthevninger er Schreuders] NMT Schreuder 1860: 19 
541 Etter høylesning fra en barnebibel for min egen femåring, har jeg imidlertid heller lurt på om jeg det er 
selve bibelen sønnen min bør beskyttes mot. Historien om Abraham, som blir bedt av Gud om å gjøre et 
brennoffer ut av sin egen sønn, og Abraham som pliktoppfyllende følger Guds ordre som et eksempel til 
etterfølgelse, er for eksempel uten tvil en skremmende historie. (Selv om Gud riktig nok ombestemmer seg og 
til slutt sparer sønnen.) 
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Denne holdningen om at det kun finnes én sannhet for alle mennesker, kan kalles en 
normativ form for universalisme. Holdningen innebærer en erkjennelse av at det finnes 
kulturforskjeller og et samtidig ønske om at forskjellene bør forsvinne til fordel for ett sett 
med leveregler. Denne formen for universalisme er typisk for misjonærene, men er også 
tydelig blant dagens menneskerettighetsforkjempere og utviklingsarbeidere. På samme 
måte som misjonærene bekjempet kulturelle skikker som var i strid med bibelske verdier, 
bekjemper menneskerettighetsforkjempere kulturelle skikker som er i strid med 
menneskerettighetserklæringen. Sagt på en annen måte impliserer denne formen for 
universalisme en intoleranse ovenfor kulturforskjeller. 
 
Deskriptiv universalisme 
 
Samtidig som misjonærene ville utviske kulturforskjeller, mente de på samme tid at man 
kunne finne elementer av kristendommen i zuluenes kultur. Tidvis overdrev misjonærene 
likhetene mellom deres egen religiøse overbevisning og zuluenes religiøse myter og 
forestillinger.542 At misjonærene fant elementer av kristen tro i zuluenes kultur, kunne ha å 
gjøre med at misjonærene oppfattet det som om alle mennesker opprinnelig hadde et 
forhold til den kristne Gud. Oftebro sa til Cetshwayo at misjonærene ønsket å få zuluene 
tilbake til Gud, som de hadde forlatt.543 

På noe liknende vis kan historikerne Hernæs og Simensen ha tolket det som om 
zuluene avviste kristendommen først og fremst av materialistiske og maktpolitiske grunner 
fordi de mener at det er dette mennesker, og spesielt maktpersoner, i størst grad motiveres 
av. På den måten kan både misjonærene og historikerne ha overdrevet likhetene mellom sin 
egen og zuluenes verdensoppfatning. For i likhet med misjonærene har også Hernæs uttrykt 
at han følger et ”universalistisk prinsipp” for å forstå menneskelig atferd. Fokuset på 
materialisme og maktpolitikk, og det universalistiske prinsippet for å forstå mennesker, har 
kanskje bidratt til at noen av zuluenes holdninger og handlinger i forhold til misjonærene 
og europeere ikke har blitt tilstrekkelig forstått eller forklart. Et eksempel kan være da 
høvdingene i 1845 forklarte Schreuder at zuluene ikke kunne lære europeernes bedre 
levemåte – og Hernæs tolket høvdingene som ironiske. 

Kanskje i noe likhet med Hernæs har også antropologen Obeyesekere tatt 
utgangspunkt i at det finnes en universell ”practical rationality”, som han mener utelukker 
at noen kan ha oppfattet andre levende mennesker som guddommelige. Hvordan zuluene 
oppfattet de første europeerne svekker teorien om en slik universell rasjonalitet. 

Hernæs’ og Obeyesekeres universalisme er en form for tro på at alle mennesker har 
visse fellestrekk. Denne formen for universalisme er en oppfatning av hvordan mennesker 

                                                 
542 NMT Schreuder 1856: 40-42; Callaway 1870: 7, 33, 44, 48, 51, 62, 99, 103-104, 110-111, 124; Grout 
1862: 136, 148; Barter i Merret (red.) 1995: 90 
543 Oftebro til Cetshwayo i 1859: Vi ville ”saa gjerne fortælle Eder af Herrens Ord om hans Villie og naade, 
at I maatte faae see Eders store Nød og Ulykke paa Grund af Eders Uvidenhed, og ved Guds hjælp vende 
tilbage til Gud, hvem I have forladt”. (NMT 1860: 34) 
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er, og dreier seg i mindre grad om hvordan mennesker bør være. Det kan derfor oppfattes 
som en deskriptiv form for universalisme. Mens den normative universalismen kan 
beskrives som en intoleranse for kulturforskjeller, kan den deskriptive universalismen 
beskrives som en fornektelse av kulturforskjeller. (Grovt sett kan en kanskje si at den 
politiske høyresiden oftere viser en intoleranse for kulturforskjeller [normativ 
universalisme], mens venstresiden har en større tendens til å fornekte kulturforskjeller 
[deskriptiv universalisme].)  

Når det gjelder den deskriptive universalismen kan det altså sies å være en viss 
kontinuitet fra 1800-tallets misjonærholdninger til noen av dagens historikeres og 
antropologers holdninger. 

Universalismen kan oppfattes som etnosentrisk fordi det tas utgangspunkt i 
kulturspesifikke og personlige oppfatninger av hva som er universelt.544 I en viss kontrast 
til dette har utgangspunktet for denne framstillingen vært mer kulturrelativistisk, og ligger 
nært hva Clifford Geertz’ har uttrykt, ”that there is no such thing as a human nature 
independent of culture.”545 Hvert menneske lever egosentrisk forankret i sin kultur og sitt 
historiske øyeblikk, ifølge Fredrik Barth ”lukket inne i en boble av sin erfarte virkelighet 
og sin kunnskap.”546 For å forstå mennesker fra andre tider og kulturer er vi sannsynligvis 
avhengige av å forstå noe av den boblen disse menneskene befinner, eller har befunnet, seg 
i. Å forstå en annen boble er imidlertid neppe lett, og fullt ut er det kanskje umulig. Geertz 
mener han aldri har ”gotten anywhere near to the bottom of anything I have ever written 
about”.547 Wittgenstein går hakket lenger og mener at beskrivelsen av en religion utenfra 
uansett er umulig: “Språkene og meningen er bare tilgjengelige innenfra, og allerede den 
rasjonaliserte beskrivelsen av troen, er ikke lenger troen.”548 

Imidlertid mener jeg denne framstillingen har vist at om man likevel skal forsøke å 
forstå ulike menneskebobler, noe jeg synes en burde, så kan det være et handikap å befinne 
seg i en boble hvor en viss form for menneskelig atferd blir betraktet som universell. 

Selv misjonæren Oftebro, med sine universalistiske og etnosentriske holdninger, 
virker i ett sjeldent tilfelle å ha erkjent hvor sentralt det var å sette seg inn i zuluenes kultur 
for å forstå noen av deres handlinger. På bakgrunn av samtalen med høvdingene i 
Cetshwayos gård i 1859, om hvorfor zuluene henrettet hekser, nærmest oppsummerte 
Oftebro den kulturrelativistiske arbeidsmetoden (hvis vi ser bort fra de ladede ordene): ”det 
er i Sandhed nødvendigt at sætte sig ind i Hedningernes Stilling, deres Uvidenhed, Overtro, 
Sædvane og Tankegang i deslige Tilfelle for at kunne forstaae og tillige for en Deel 
undskylde deres Fremfærd, der ellers er saa grusom og uforklarlig.”549 

                                                 
544 ”To view other ways of life in terms of our own cultural glasses is called ethnocentrism.” Keesing and 
Strathern 1998: 16 
545 Geertz 1973: 49 
546 Barth 2005: 7 
547 Geertz 1973: 29 
548 Sitert i Berg-Eriksen 2010 
549  NMT Oftebro 1860: 37 
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Globalisering? 
 
For mennesker som befinner seg i en boble hvor bestemte former for menneskelig atferd 
blir betraktet som universell, kan virkelighetens kulturforskjeller kanskje virke 
overraskende. Paradoksalt nok kan globaliseringen, prosessen der kulturene har kommet 
nærmere hverandre, også ha ført til at menneskene har erfart, eller ”oppdaget”, ulikhetene 
seg i mellom på en ny måte. Da pakistanske arbeidere slo seg ned i Norge på 1970-tallet 
var det få som debatterte islam og kulturforskjeller. I dag er neppe noe tema så 
gjennomdebattert. På den måten er kanskje denne framstillingen et symptom på sin tid, 
eller et symptom på at globaliseringen, i betydningen ”oppdagelsen av kulturforskjeller”, 
har kommet lenger enn da Hernæs og Simensen skrev om det samme temaet på 70- og 80-
tallet. 

Ved å skrive hjem om zuluenes annerledeshet kan misjonærene ha bidratt til en slik 
”oppdagelse” av ulikhet, og en dannelse av et bilde av ”de andre” – hedningene. Ikke minst 
kan misjonærene – ved sin egen tilstedeværelse – også ha bidratt til at zuluene erfarte deres 
annerledeshet. 

Finn Fuglestad har argumentert for at globalisering bør oppfattes som en spredning av 
den europeiske, eller vestlige, kulturen.550 På den måten representerte misjonærene en tidlig 
bølge av en slik spredning. Fukuyama mener den nye globaliserte verdensorden, bestående 
av demokrati, kapitalisme og menneskerettigheter, er kommet for å bli – ifølge ham er vi på 
vei mot ”the end of history”.551 Men i så fall kan det fortsatt være et stykke igjen. For 
kulturer endrer seg ikke alltid fort. Det er den vestlige universalsimen et eksempel på. Et 
annet eksempel er hvordan troen på hekseri fortsatt er vidt utbredt i dagens Afrika. Et 
faktum som kanskje kan virke overraskende på akademikere i vestlige land. På 1990-tallet 
dro Adam Ashforth til Soweto for å studere Sør-Afrikas overgang til demokrati, men 
overrasket isteden seg selv med å skrive to bøker om heksekunst: 

 
That I was suprised by this world of witchcraft when I first encountered Soweto reveals 
nothing so much as the depths of an ignorance fostered in the lecture halls and libraries of 
some fine universities. I hesitate to indict my stupidity. For I was, and remain, not alone. If 
such stupidity were a hanging crime, the gallows would be overburdened with social 
scientists, each dangling his or her own slew of presumptions about modernity, rationality 
and secularity.552 
 

Jeg unner ingen å dingle i løkka, så redde seg den som kan! 
 
 
 

                                                 
550 Fuglestad 2005: 125-126 
551 Fukuyama 1992 
552 Ashforth 2005: 316 
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