
.vedkommende Sekretærens Reise til Missionsmarken

Zululand og Natal 1887-88.

Trykt som Manuskript.
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Beretning

Den Reise til vor Missionsmark i Sydafrikå., som jeg efter
Hovedbestyrelsens gjentagne og indtrængende Opfordringer tilsidst
maatte anse det for min Pligt at gjøre, har jeg' nu ved ,Herrens
naadige Førelse lykkelig tilendebragt. Det er min Opgave idet
følgende at give en udførlig Beretning om' denne Reise og dens
Resultater.

Foranledningen til denne extraordinære Foranstaltning var i
, det væsentlige følgende:

Det Samarbeide .mellem Hovedbestyrelsen .og Zulumissionærer·
nes Konferens, som Grundregler og Instrux forudsætter og kræve'r,
var efterhaanden blevet dels yderst vanskeligt, dels truede det m~d
at blive ligefrem umuligt. Den Maade, hvorpaa Konferensen be
handlede de den forelagte Sager, var nemlig saa ufuldstændig, saa
planløs og saa prisgiven Tilfældighedernes Spil, at Hovedbestyrelsen
i de fleste Tilfælde havde Følelsen af, at den ikke med Sikkerhed
kunde bygge paa denne »Sagsbehandling«. Og dertil kom, at ide
sidste Aar - og navnlig i den Tid, Pastor Stavern var i Hjemmet
paa Besøg, - havde Konferensen reist Fordringerpaa et Selvstyre,'
en Uafhængighed i alle Missionsmarken vedkommende Forholde;
der, om Fordringen var bleven anerkjenc1t, vilde have reduceret
Hovedbestyrelsens Indflydelse paa Gjerningens Ledelse til en simpel
Forslagsstillers magtesløse Rolle. Den paatagelige Grund til disse 
Misligheder eller Udskeielser i Konferensens Administration var
igjen denne, at denne Missionsmarks' Tilsynsmand, Pastor Oftebro,

.ingen Evne havde til at øve den ledende Indflydelse inden Missio
nærkomplexen, som Instruxen forudsætter, og ingensomhelst Kvali
fikationer besad til for Konferensen at forberede og udrede de for
skjellige Spørgsmaal, eller overfor Hovedbestyrelsen at give en:
saglig klar Fremstilling af de Sager, der krævede en Afgjørelse
imellem Konferensmøderne. Han viste sig meget mere under disse
Møder at være baade blandt de mindst orienterede og den mest
holdningsløse.
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Derimod var det en aabenbar Kjendsgjerning, at han stod
under den mest ubegrændsede Indflydelse af sin Slægtning og Svi
gersøn, Lægemissionær Oftebro, og at det var denne, der med hvert
Aar fik en mere OP' niere dominerende Indflydelse baade over
Tilsynsmanden perso~lig. og over en Flerhed af Konferensmedlem
merne.

Men Lægemissionær Oftebros· Ret til at Øve nogen ledende
Indflydelse paa Missionsmarken var imidlertid af m.ere end tvivlsom
Natur. Endog hans Ret til at tælles med blandt en Missionsmarks
Arbeidere var tvivl$om; thi saavel under Opholdet paa Missions
skol~n som alle Dage senere havde Hr. Oftebros kristelige Alvor
været draget i Tviv1. Og hvad hans Kompetense til at være Leder
angaar, da var det aabenbart, at denne væsentlig bestod i en vis
Evne til at slaa om sig med suffisante Paastande og store Ord, men
saasnart der spurgtes om saglig Behandling, søgte man forgjæves
en saadan hos ham. Lægemissionær Oftebro havde imidlertid
ved Hjælp af sine store Ord og· sin Smule engelsk Politur vist
sig istand til at drage en Flerhed af Missionærerne med paa
sine saakaldte Planer - ialfald havde han bragt det dertil, at
man ikke gjerne gjorde Modstand, om ikke af andre Grunde, saa
for at ~ndgaa hans voldsomme personlige Udgydelser. De faa,
som ikke havde" villet bøie sig under denne hans selvbestaltede
Ledelse, var blevne i den Grad udskjældte af ham og truede og
pressede endog med ForespeIlinger af at maatte udtræde af Mis"
sionstjenesten, at de virkelig for Alvor havde tænkt derpaa
saaledes som Tilfældet var med Pastor Braatvedt. Thi det var
Fl ert a Iss ty l' et i sin mest udprægede Form, som skulde
praktiseres: .overfor Hovedbestyrelsen saaledes, at den i alle Spørgs
maal skuIde være bunden af Majoritetens Stemmegivning; over
for de enkelte Arbeidere paa Missionsmarken saaledes, at de ved

. ikke at følge Majoriteten skulde straffes eller endog tvinges til at
tage Afsked. . .

Paa Grund af denne Tingenes Tilstand var det, at en personllg
. Tilstedeværelse og mundtlig Forhandling efter Bestyrelsens Overbe
visning alene hmde hjælpe noget. Og saaledessom Forholdene
efterhaanden havde udviklet sig, vilde Opgaverne for min Sendelse
blive følgende:
. 1. At søge at aabne Missionærernes Øine for det mislige i den

'Holdning, deres Konferenser efterhaanden havde indtaget over
for Hove'cibestyrelsen, og, om muligt, at gjenoprette et normalt
$amarbeide mellem Hovedbestyrelsen og Konferensen.
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lI. At søge fjernet det forargelige Forhold, der fandt Sted mellem
Missionærerne indbyrdes.

nr. Ved mundtlig Forhandling at søgeat løse de Spørgsmaal, der
paa Grund af Konferensens mislige Behandling dels henstod
uløste, dels var bragte i Ulage, og at kunne drøfte andre, der
var af den yderste Vigtighed for Gjerningen, men som paa
Grund af Forholdene ikke var blevne undergivne en ordentlig
saglig Behandling.

IV. Saavidt den begl'ændsede Tid forøvrigt tillod det, at danne mig
et Indtryk af Arbeidet i de forskjellige Missionsdistrikter samt
af de forskjellige Arbeideres Skikkethed for sin Gjerning.

Jeg skal i det følgende udførligere omhandle hver enkelt af
disse Opgaver for sig i den her opstillede Orden.

Min Reise tog sin Begyndelse den lode December f. A., og
den l3de Januar om Morgenen var jeg i Durban. Det første, som
mødte mit Øie, da den lille Steambaad bragte os over Port Natals
Bar, var Missionsskibet, der nu laa lastet og seilfærdigt. I Havnen
mødte jeg Pastor Stavem, der var kommen ned for at hilse paa
sin Skolekam~erat, Pastor Stueland, og af Missionærer fra Mada
gaskar Brødrene Dahle og Stueland, der nylig var komne tilbage,
den første fra Ekjowe, hvor han med Familje havde tilbragt Julen
og i denne Tid havt et Møde med Missionærerne, den sidste fra

. Umpumulo. Kaptein Ludvigsen var ogsaa paa· Bryggen, og Pastor
Oftebro, der var kommen for at møde mig, kom senere tilstede.
Vi gik strax ombord i »Paulus« og blev der defaa Timer, indtil
Skibet gik. Jeg fik i denne Tid Anledning til at tale med Dahle
navnlig om hans Bestemmelse at følge sin Familje hjem med Mis-
sionsskibet og ikke - som paatænkt - blive igjen for. at reise2~-N-"'C

hjem sa~med glig. Jeg kunde ikke andet end finde Dahles -;:,;{~!.c
~ for denne R?isebeste~melse fyldestgjørende. Jeg skal dogtrl4~.
Ikke her opholde mIg ved dIsse Grunde, som Pastor Dahle .selv .JA; tY~
har udførlig fremstillet for Bestyrelsen, men kun indskrænke mig til~~-
at udtale, at saa kjært det personlig skulde væretruig at have havt Jj

j-J2.eh!es Selskab under Opholdet paa Missionsmarken, saa fandt jeg
dog ingen Grund til at gjøre dette personlige Ønske gjældende.
Da den tiltrædende Sekretær havde havt Anledning til at forhandle
de Spørgsmual med Missionærerne, som han for sin fremtidige
Gjernings Skyld fandt ønskeligt, var jo ogsaa Hensigten med Op
fordringen til ham om paa Hjemveien at besøge denne Missions-

( .z.... {(fl.<-"..,~'1f-~--~ <:7~ /Jiu,SJ~ ~J2-- .r-t'::-:;;;2:" %
~. / <--Z~ 4'i-o--.~.. ve.- A.(!.L-<"-/7-'(/'-O"~. .'-'" /I't=-L..' ;t.~l(Z. -_
i/Jt,'/vv--Y-( ~<>-,{,A a,-~-/ c..-{ Y:7 4i~L'~ ~~ sr~~

lti.. ~......- ~L..-.- / n CL c. ÆL.--.- ~ (':9~vitJ<-rJ' '>~ ~'ff""" •.i ,-r:;:.~ f' ~ tp--L /~v L-- /. ff ~. /. /

~,:~5·.2."""'" _~~~_. . .._ __.-:u.. _. __~_..~_.tt ',.,_.__._~__~.~. . ,---,-~,--_.~---~-,._~",--...... _.-,- ~~... _._'~--'_':'="-~'.. . - -, ~-



r ;~fd1~~~1;cV;lk:h?j~~l ~ , ~;'L,I'0 ;/d4;~ A./ /3~""4,Jf'-',r-4 ~ .P'j9c-;~
iwl!I~ /, L- tffl'f,J, '-. -:C-!J. v

mark opnaaet. Nogen Grund for mig til at indblande min ~ter
mand i det Opgj;r, som jeg pa~elsens Vegne skulele have

f fmedArbcider~e paa ~"MiSsiQ.mg1ark, saa jeg ik~, medens
j~ omvendt fandt det rettest, at Dahle kunde holdes udenfor dette
af Hensyn til hans fremtidige Stilling i Missionen. Pastor Dahle
gjorde for mig rede for de Forhandlinger, han havde havt med
vore Missionærer under Mødet paa Ekjowe, og forelæste mig det
Brev, han i Anledning af disse Forhandlinger havde skrevet til Be
styrelsen. Vi skiltes saa, idet vi fra Havnen saa Missionsskibet vel
tilsøs efterat have tilbragt en hyggelig Formiddag ombord.

- Uagtet der snarest mulig efter min Ankomst blev udsendt Til
sigelse til Missionærerne om at møde paa Ekjowe, kunde vi dog
ikke samles der før Fredag den 28de Januar. Med Undtagelse af
Pastor Leisegang, der ikke kunde forlade Stationen paa Grund af
Fr'u Udlands Sygdom (hun afgik ved Døden under vort Møde) og
Pastor Larsen paa Intlasakje, der nu er for gammel til at reise,

c mødte samtlige Missionærer. Den følgende Dags Form. havde vi
vort første Møde, der dog kun var af indledende Art. Efter at
Mødet var aabnet med Bøn af Pastor Oftebro, frembar jeg en
Bilsen fra Hjemmet og særlig fra Hovedbestyrelsen og gaven

_Skildring af Missionsarbeidet hjemme som af det kristelige Liv i
det hele, saaledes som det efter min -Opfatning var. Dernæst gav
jeg en Oversigt over Entumenisagen og Forhandlingerne desangaa
ende, ligesom jeg uddelte de trykte Dokumenter, der vedkom den·
Den -udførlige Omtale, jeg ofrede dette Spørgsmaal, var forøvrigt
nærmest foranlediget derved, at man nok under det nærmest fore
gaaende Møde med Dahle havde beklaget sig over, at Bestyrelsen
havde taget denne Sag fra Konferensen, og at Sagen derfor var
tabt. Jeg hentydede let til denne Omstændighed, fremholdt derpaa,
at det i sin Tid Var paalagt Tilsynsmanden at give vedkommende
alle de Oplysninger, han saa sig istand til. Derimod nævnte jeg
ikke, at det vilde været mindre vel betænkt· at lade Lægemissionær
Oftebro plaidere den Sag imod Schreuderkomiteen. Jeg gjorde
ogsaa udførligere Rede for de Forhandlinger, der var førte i An
ledning af Spørgsmaalet om min, Udsendelse til denne Missions
mark, væsentlig for at vise Brødrene, at Nødvendigheden af en saa-

. dan Foranstaltning havde været følt før og uafhængig af det For
slag om at sende mig, som nusidst var fremkommet fra dem.
Endelig fandt jeg ogsaa at burde gjøre Rede for de Grunde, som
nu havde bevæget mig til at søge mig over i geistligt Embede.
Jeg fandt at burde, gjøre dette væsentlig af Hensyn til den Opfat-
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ning af dette Skridt, som paa et tidligere Stadium havde gjort sig
gjældende hos de ledende blandt dem, den Opfatning nemlig, at
Sekretæren nu havde indseet de Daarskaber, han havde gjort, og
derfor vilde flygte fra det hele l Forskjellige andre Ting blev
ogsaa forhandlede i samme Møde, saasom den nye Høimesse
liturgi, som vi' under en af de norske Gudstjenester, der faldt
under Mødet, bestemte os til at prøve. Missionærerne blev af mig
anmodede om at holde Morgen- og Aftenandagt i Kirken efter
Alderen. Og endelig foreslog jeg, at 'vi nogle Aftener under
Mødet samledes til Bønnemøder for Gjerningen og for os selv.
Det første af disse Møder blev holdt den samme Dag.

Voreegentlige Forhandlinger tog sin Begyndelse Mandag den
3lte JantJar. Efterat Mødet var aabnet med Andagt, udtalte jeg,
at jeg stod mellem Brødrene som Bestyrelsens Repræsentant, med
Fuldmagt til at forhandle og foreløbig afgjøre saa mange Spørgs
maal, som jeg maatte finde nødvendigt. Det første, som jeg nu
ønskede at forhandle med Brødrene, var de Forholde, som i Pastor
Norgaards Forslag om min Udsendelse var antydede som Omstæn
digheder, der gjorde en saaden personlig Forhandling ønskelig
eller nødvendig. Da Norgaards Forslag var tiltraadt af de øvrige
Missionærer, var formentlig Overbevisningen om Gavnligheden af
den omhandlede Sendelse almindelig blandt dem. Jeg anmodede
derpaa Norgaard, som Forslagsstiller, at udtale sig nærmere om.
de Motiver, der havde ledet ham til Forslagets Fremsættelse, lige
som jeg udtalte mit Ønske om at faa høre, hvorledes han: havde
tænkt sig, at de »Forviklinger« - som i hans Forslag var an
givne som den fornemste Grund til denne Sendelse -' efter hans
Mening skulde løses.

Norgaard udlalte, at hans Motiver havde været o ve rfo l' B e
styr elsen at faa gjenoprette Samarbeide og Enighed, endvidere at
kunne ski 11 e s i l' re d med Se kr etæ l' en, fremdeles at faa bort
skaffet det s ø l' g e li g e l' o l' h o ld som var o pst a a et m e 11 e m
Mis sionærern e indbyrdes, et Forhold, «som Satan har opar
beidet blandt os.» Endelig udtalte han med Hensyn til Spørgs
maalet om Maaden, hvorpaa Forviklingerne kunde løses, at dette
efter hans Mening· kunde ske derved, at Konferel'isen fik mere
Magt, at Hovedbestyrelsen ikke ansaa sig berettiget til at fatte en
Regel mod Flertallets Votum og Mening.

Jeg erklærede nu som Bestyrelsens Repræsentant og paa dens
Vegne, at jeg intet haV-de at tilbagekalde eller modificere i den
Holdning, Bestyrelsen havde indtaget, en Holdning, som den i et
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og alt fremdeles vilde opretholde. Bestyrelsen var sig bevidst, at
den kun havde stillet sig saglig til alle de forelagte Spørgsmaal, og
at den havde opfattet og behandlet dem fra det eneste SynspL1nkt,
under hvilket den kunde overtage Ansvaret for sin Gjerning, at
den havde den urokkelige Overbevisning, at den ligeoverfor Konf.
her repr<psenterede ikke blot den eneste rigtige, men ogsaa
den eneste mulige Opfatning af Missionsselskabets Administra
tionsorden. Forviklingerne, som var opstaaet mellem Hovedbesty
re1sen og Konf., kunde derfor kun løses paa den Maade, at Kont:
opgav en Holdning, der var grundløs i sig selv og absurd i sine
Konsekvenser. - Jeg gik dernæst over til at _udtale mig om den
Orden, hvori vi burde omhandle disse Ting, idet jeg, sluttende mig
til de af Norgaard nævnte Hovedpunkter, ønskede, at vi først om
handlede Forholdet mellem Hovedbestyrelsen og Konf.
og dernæst Forholdet mellemMissionærerne indbyrdes
og saa endelig, naar disse Forhandlinger var afsluttede, gik over
til at forhandle om andre for Gjerningen vigtige Spørgsmaal.

I.
Om Forholdet mellem Hovedbst. og Konferensen. I alminde

lige Træk angav jeg her, hvad der efter Bestyrelsens Overbevis
ning var Grunden til de opstaaede Forvildingf"r. Disse Grunde
blev angivne som følger:

I. P r in ei p ie 11 e. Disse bestod dels i modsatte Synsmaader med
Hensyn til Arbeidsmaade)1, dels i F orstaaelsen af Instruxens Ud
tale1ser om Forholdet mellem Konferens og Hovedbestyrelse.

2. Administrative. Her var det slet forberedte og utilfreds
stillende behandlede Sager fra Konferensens Side, manglende
væsentlige Oplysninger, Planløshed, selvmodsigende Beslutnin
ger fra det ene Aar til det andet, eller endog i samme Sam
ling, som havde vanskeliggjort Samarbeidet og den gjensidige
Forstaaelse.

3. En us øm m e li g T o ne, der altfor ofte havde præget Konfe
rensens Forhandlinger baade ligeoverfor Hovedbestyrelsen og
mellem Konferensens Medlemmer indbyrdes.

4. En beklagelig Mangel paa Følelse for det passende,
som havde gjort, at Missionærerne ikke havde betænkt sig paa
at omtale' disse Forholde for fremmede og uvedkommende;
en Mangel paa Takt og indbyrdes Brodersind, der havde kul
mineret i, at Svenska Kyrkans Missionssekretær Pastor,Tottie

og Missionær Witt under deres Besøg paa Umpumulo i Sep
tember 1886 var dragne ind i Missionærernes ,indbyrdesStrid,
den første endog indbudt til Missionærernes Møde der, og taget
med paa Raad
Vare F orhand1inger dreiede sig nu om hvert enkelt af de her

opstillede Punkter, først om Forstaaelsen af Instruxens Bestemmelser
om Myndighedsforholdet mellem Hovedbestyrelsen og Konferensen.
Dette Spørgsmaal var imidlertid, hvad Sagens Realitetangaar, paa
Forhaand saa udtømmende behandlet, at Diskussionenher intet nyt
frembragte. Hovedbestyre1sen: havde i sin Skrivelse af 21de Marts
87 givet en udførlig saglig Fremstilling af Forholdet, og paa Kon
ferensen samme Aar, hvor Sagen atter kom fore, havde Pastor
Stavem i et grundigt og alsidigt Foredrag saa alvorlig belyst det me
ningsløse i Konferensens Standpunkt, at den paafølgende Diskussion
kun bærer Vidnesbyrd om den F orlegenhed, hvori denne Opfat
nings Fader eller Fædre var geraadede. Senere havde Pastor L.
Dahle paa Missionærernes Opfordring udtalt sin og de øvrige Ma
dagaskannissionærers Mening om denne Sag., Og var der nogen 
hvad der er sandsynligt - som havde sat sit Haab til den nye
Sekretær i dette Spørgsmaal, saa var Skuffelsen stor. Som det
fremgaar af Dahles Skrivelse til Bestyrelsen, hav<:ie han udtalt sin fuld
stændige Tilslutning til Hovedbestyrelsens «grundige» Udredning,
havde erklæret, at ligesom der ikke fandtesn()get j\1issionsselskab, hvis
Centralstyre1se havde en saa illusorisk Myndighed som den, Konf.
vilde anvise Hovedbestyrelsen, saaledes vilde, han h~ller ikke en
Dag være Sekretær i en Hovedbestyrelse med et saadant Myndig
hedsomraade. Dettehavde nu nedstemt Modet hos Lederne
(begge Oftebroer med Pastor Norgaard som Pennefører). Doktoren
gjentog her fra sidste Konferens det tilsyneladende Argument,
at Hovedbestyrelsen i Striden med Schreuder ikke havde paabe
raabt Instruxens § 17. et Argument, hvortil jeg kun bemærkede,
at Bestyrelsen ved ikke dengang at benytte denne § selvfølgelig
ikke havde afskaaret sig Adgang til at gjøre Brug af den en anden
Gang, da jo §'n fremdeles stod der. Den ældre Oftebro gjentog
det af Lægen saa ofte brugte Argument: det' urimelige i, at Hoved
bestyrelsen i Stavanger skuIde sidde og afgjøre Sagerne I Jeg be
mærkede hertil, at det ligeoverfor denne Missionsmarks Konferenser
i den senere Tid havde vist sig ikke blot rimeligt, men ganske
nødvendigt at have en saadan Insitution som Hovedbestyrelsen i
Stavanger, og at det var en let Sag at paavise, som det vel ogsaa
nu erkjendtes herude, at naar Hovedbestyre1sens Afgjørelse var

",
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gaaen i modsat Retning af Konferensens, havde Erfaringen vist,
at Bestyrelsens var den rigtige, hvad vi senere skulde tale nærmere
om. Ligeoverfor Talen om Instruxens Uklarhed paa dette Punkt
og 0nskeligheden af at faa den forandret, udtalte jeg, at vistnok
var. Instruxen ikke affattet paa den klareste og mest gjennemsigtige
Maade; men hvad det omstridte Punkt angik, saa var den efter
min Mening dog saa klar, at naar man læste ordentlig, saa
vilde man ikke være i Tviv1. Af den Grund vilde jeg da
heller ikke for mit vedkommende love at arbeide for en Omredak
tion af Instruxen; jeg ansaa dette for unødvendigt og troede ikke,
at man burde forelægge Generalforsamlingerne den Slags Lovrevi
sioner, medmindre det var en virkelig Nødvendighed. Forøvrigt
indskrænkede jeg mig til at udtale, at det havde forbauset Hoved
bestyrelsen i høieste Grad, at Missionærerne paa Konf. i 1886 først
havde stillet en Række Spørgsmaal angaaende denne Sag og ud
bedt sig Bestyrelsens Svar paa disse og saa, tiden at afvente Svaret,
paa den i dobbelt Forstand extraordinære Konf. paa Ekjowe i
Februar 1887 selv havde svaret, og svaret i en Tone, som der var
brugt. Rigtignok, bemærkede jeg, var det ikke rart bevendt med
Spørgsmaalsformen paa Konferensen i 1886 heller; thi disse Spørgs
mual var stillede saaledes, at der kun kunde gives et Svar paa
dem; og Krmferensen havde jo ogsaa allerede da givet Svaret. Men
man havde da udbedt sig et Svar og burde vel saa ventet, indtil
dette kom. - De Oplysninger, jeg fik som Følge af disse Bemærk
ninger, var karakteristiske.' Af det Brev, man havde modtaget fra
Bestyrelsen som dens Afgjørels,e af Striden mellem Borgen og Mis
sionærerne om Skolen, havdeman faaet det Indtryk, at Bestyrelsen
vilde give efter ved ikke at svare paa dette for Missionærerne saa
brændende Spørgsmaa1. Hvad der staar i Bestyrelsens Skrivelse at
I3de December 1886, som kunde udlægges i denne Retning, er
rigtignok ufatteligt og kunde heller ikke af nogen paavises. Sagen
var vistnok her den, at Anførerne for Konferensstyrets Uafhængig
hed var bleven var, at Missionsselskabets Sekretær havde søgt
Embede hjemme, og havde udtagt dette som en Flugt over hele
Linjen: entetlj saaledes, at Bestyrelsens øvrige Medlemmer var blevne
forskrækkede over de Afveie, de var komne ind paa, og derfor
havde brudt Følge med Sekretæren - eller saaledes, at Sekretæren
selv havde indseet sine Daarskaber og derfor vilde liste sig fra
det (flygte, som der blev bemærket til Pastor Stavem, da han
kom tilbage fra Norge). Man vilde derfor ved denne «Protest» 
som det blev kaldt - tvinge Bestyrelsen til at svare, hvilket fra

. I
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de opponerendes Standpunkt vistnok vi1de sige til at erkjende sin
Uret og indrømme Konferensens Fordringer. Missionærerne havde
imidlertid snart erfaret, at de her havde gjort en unødig Gjerning.
Hovedbestyrelsens Redegjørelse i Sagen: kom en kort Tid efter deres
extrordinære Konferens, og havde vist dem, at deres Antagelse var
baade feilagtig og forhastet. Man erkjendte nu Daarskaben i dette
nye Indlæg, dets Usømmelighed i Form og Tone, saaledes som
nedenstaaende Resolution viser. Forøvrigt maa bemærkes, at flere
af Missonærerne udtalte, sig saaledes om dette Punkt, at det var
aabenbart, at de enten ikke havde overskuet Konsekvenserne,
eller ikke havde vovet at bryde Følge med Lederne af· Frygt
for den -yngre Oftebros Grovheder. Alene Braatvedthavde vist
sig stærk nok til at staa med sin Overbevisning, hvad der havde
medført en sørgelig Optræden mod ham fra Lægens Side. Jeg
udviklede, førend vi [or1od dette Punkt, at efter min Overbevis
ningskrev den, hele Ugreie sig fra, at man vilde lege Stats:
magter, skjønt her kun var Tale om administrative Myndigheder.
Denne barnslige Tankegang havde fundet sit Udtryk i, at man
altid talte om Konferens"tyre og Selvstyre, medens Forholdet
var det, .at vi her havde at hente vore Analogier fra vor kirke
lige Administration i Hjemmet og ikke fra det politisk-stats-bor
gerlige Felt. Jeg bemærkede videre, at det var sørgeligt at
høre, at Talmajestæten var paa Vei til at blive en Gud mellem
Arbeiderne her, og at man kunde have tænkt for Alvor, at Hoved
bestyrelsen vilde slaa sig tiIro med den Slags Flertalsstyre, hvis
Grundsætning var, at Tallet er alt, som Hr. Oftebro sagde. Kon
ferenserne paa Missionsmarkerne havde ganske vist Adgang til at
øve den største Indflydelse l?aa Gjerningen; men da maatte de og
saa behandle Sagerne sag li g og a lsid i g og ikke slaa om sig
med~g~ Ord. Kom deres Forslagvel
begrundede og alsidig forberedte, saa vidste man vel, at Hovedbe·
styrelsen ikke vilde finde nogen Fornøielse i at omgjøre dem. Men
man burde ogsaa paa den anden Side vide, at det var en For·
nærmeise mod denne Korporation at byde den denSlags Flerta1s
styre, ligesom enhver let maatte kunne indse, at samvittighedsfulde
Mænd ikke vilde finde sit Ansvar fyldestgjort ved at strø Sand paa
en Majoritets Beslutninger. Grundregler og Instrux forudsatte her
en saglig og broderlig Forhandling mellem Konferensen og Hoved
bestyrelsen; men hverken Sagligheden eller Broderligheden havde
været noget fremtrædende Moment i denne Missionsmarks Konfe-
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et ærefuldt Arbeide. Jeg tænker, at disse mine Explikationer tjente
til 'at fordrive Tankerne om nogen Martyrdom i denne Henseende
for vore Missionærer. Ialfald gav Doktoren mig Medhold i, 'at
Fordelene o,g Betryggelsen her var paa· Missionærernes Side. Jeg
tilføiede imidlertid ogsaa, at det efter min Mening var det rette, og
at jeg for min Del altid havde arbeidet for, at Missionæren i time
lig Henseende blev stillet saa godt, at man kunde fordre at ham, at
al hans Tid og Kraft skulde tilhøre Missionen, og han ikke blive
fristet til at indlade sig paa Handel eller andre Spekulationer.

Vi gik dernæst over til at forhandle om den anden princi
pielle Differens-Arbeidsmaaden i Missionen.. Jeg mindede
her om, at Bestyrelsen for flere Aar tilbage havde udtalt sig om Nød
vendigheden af at give Missionsarbeidet paa denne Arbeidsmark et
større Omfang, end det hidtil havde havt og kunnet have, ved
at arbeide hen til en ordnet regelmæssig Bistationsvirksomhed ude
i Distrikterne og søge at vinde indfødte Medhjælpere for denne
Gjerning. Dengang blev der af dem, der pleiede at føre det store
Ord paa Konferenserne, udtalt, at Bestyrelsen havde dømt Stations
virksomheden og vilde it}dføre et nyt Missionsprincip. Jeg reser·
verede Bestyrelsen og mig selv mod den Tanke, at vi skulde anse
alle Arbeidere for at have delt disse høiesttalendes Standpunkt.
Imidlertid h~vde Konferensen dog tiet til Dr. Oftebros se,nere stor·
stilede Udtalelser om et nyt Missionsprincip, som han ha\rde fundet
eller udtænkt, og som efter den Forklaring, han selv havde givet
af det, i Bestyrelsens Tanker, vilde reducere Missionsarbeidet til
en almindelig kolonisatorisk Virksomhed, hvor Plogen og ikke
Evangeliet 'blev det afgjørende. Paa dette Punkt kom Lægen
med en Redegjørelse saa ulig alt, hvad der var skrevet i Refera·
terne, at jeg fandt mig beføiet til at spørge, om disse Referater
var Virkelighed eller Fantasifostre. Missionærerne erklærede imid
lertid, at Referaterne var korrekte. Og Doktoren talte saa om;
at han altid blev misforstaaet, at han kun havde lagt an paa at tale
saaledes, at han blev forstaaet her u de, men ik k e h j e m m e Il
Dette sit nye Missionsprincip søgte han derpaa at reducere til noget
ganske uskyldigt naget, til kun at være den gamle Missionspraxis,
som altid havde været befulgt. Men dette kom atter i Strid dels
med den Ostentation, hvormed han tidligere havde forkyndt det
nye, dels med de gjentagne Udtalelser af ham, som jeg eiterede,
og som altid talte om Arbeidet, men aldrig om Undervisningen.
Hans Arb eid sprincip fik ogsQa en mistænkelig Stadfæstelse der
ved, at han ikke paa mine Spørgsmaal kunde erindre, hverken om
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.. Af forrige Konferensreferat vil det sees, at flere af de Missio·

na:rer (Dahle, Nilsen, Steenberg, Leisegang), der havde været med
paa den Komiteindstilling, der blevafgiven angaaende denne Sag
paa den extraordinære Konferens paa Ekjowe i Februar forrige
Aar, siden havde trukket sig tilbage; de tre' førstnævnte af
disse erklærede nu, at de delte Bestyrelsens - Opfatning fuldt ud.
Andre gjentog sin Erklæring fra sidste Konferens, at de

fJ vilde bøie sig for Bestyrelsens Opfatning og følge
/ den. Jeg bemærkede overfor dette Standpunkt - rigtignok i

mit eget Navn og for e gen Regning -, at jeg ikke vel kunde
./. forstaa det og endnu mindre tilegne mig det, da det i mine

"f- Tanker vanskelig kunde forenes med Mands Ære og Værdigh€d.
Hvis jeg nemlig i en Sag som denne havde brugt saa stærke
Ord og udtalt mig saa afgjørende som en Del af Missionærerne,
saa kunde jeg kun tænke mig, enten at jeg var bleven over
bevist af bedre Grunde, eller at jeg fremdeles stod paa samme
Standpunkt. I dette sidste Tilfælde vilde jeg da overfor mig
selv følt mig forpligtet til enten at appellere Sagen - om Appel
var mulig - eller til at gaa af. At staa med en saa udpræget
modsat Opfatning i et Spørgsmaal, som man herude havde tillagt
saa overordentlig en Vægt og gjort saa meget Staak af, og dog
bøie sig, dette ansaa jeg for en Umulighed for mig i Tilfælde at
kunne gjøre. Den yngre Oftebro svarede herpaa og med et vist
Pathos. Han henviste til den hjælpeløse Stilling, hvori en ved Mis
sionsskolen uddannet Missionær var isaadanne Tilfælde, og talte ud
fra det Standpunkt, at Missionen havde begaaet en stor Uret mod
sine Missionærer ved ikke at give dem en bedre Uddannelse. Jeg
kjendte denne Tankegang paa Forhaand, vidste ogsaa, at det havde
været et Yndlingsemne for Hr. Oftebro - den samme Mand, som
Missionen har sivet endog en dobbelt Uddannelse - at prædike
om den Uret, Missionærerne havde lidt i denne Henseende. Og
det var med Flid, jeg bragte Samtalen ind paa dette. Jeg efterviste
da ogsaa baade med Tal og med andre Kjendsgjerninger, at Mis
sionærerne i økonomisk Henseende. var bedre stillede end den Em
bedsklasse i Hjemmet, som de nærmest maatte sammenligne sig
med. Og at de havde en større Garanti mod ikke at blive nødte
til at udføre en Handling mod Guds Ord og sin Samvittighed end
nogen Prest hjemme. Jeg tilføiede, at denne Tale lød allermest
uforstaaelig, naar den kom fra en Mand, som Missionen havde givet
en dobbelt Uddannelse, en Uddannelse, hvoraf hver enkelt Del skulde
være tilstrækkelig til at skaffe Indehaveren en. ~g~ Livs.stilling: ?g
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eller hvormange Daabskandidater han havde, da han med' sine Folk
maatt~ flygte fra Emathlabatini til Ekjowe, eller kunde angive, om
nngen 'eller ingen af disse Folk kunde Bogstaverne eller kunde
læse, da de kom til sidstnævnte Station. Jeg gjorde opmærksom
paa det besynderlige i, at han havde talt som om en ny stor Op
dageise, hvis hans Missionsprincip kun var det gamle Zulumissions
princip, og det paaJaldende i, at han, hvis han paa Emathlabatini
i sin Missionspraxis havde sat Evangeliet foran Plogen - han havde
ialfald brugt denne i stor Stil -, da ikke skulde have Spor af Er
indring om, hvilke Resultater han havde sed af Evangeliet i Form
af Katekumener og Læsedygtighed, medens han vistnok erindrecie
sa-are vel, hvor langt han var kommen i ydre Arbeider. Havde han
imidlertid brugt Sproget paa denne forvildende Maade, maatte han
ikke forundre sig, om denn'e Misbrug' kunde faa visse Følger for
ham selv. Lægemissioi1ær Oftebro viste sig saavel her som llnder de
følgende Forhandlinger saare tilbøielig til at ville bortforklare tidligere
Udtalelser. Men dels var han heri meget uheldig, og dels blev han
saa alvorlig holdt fast til den Virkelighed, som existerede i Form
af Konferensreferat eller andre offieielleOplysninger, at han gjenta
gende maatte opgive F orsøget. Derimod fremhævede han stærkt, at
Beviset for hans Missionspraxis Rigtighed var leveret i den Kjends
gjerning, at en større Del, af de Folk, som flygtede med ham fra
Emathlabatini til Ekjowe under de sidste Uroligheder, var blevne
Kristne. Men hertil blev be111ærket, at dette Faktum ingen Bevis-

-/- kraft havde, eftersom Troen 'kommer ved at man hører, og dette .
a: høre havde .di~se Folk faaet først, efterat de kom til, Ekjowe oJ ~J:;:t:::J
gjennem de MIsslOnærer, som var stationerede der. - Lægemissio- td IP':.']

nær Oftebros høist tvetydige Udtalelse angaaende sit Missionsar-
beide som Stationsbestyrer paa Emathlabatini kunde ikke paa nogen
Maade tjene til at befri ham for den Mistanke, at han manglede det
evangeliske Syn og Forstaaelse af Missionsgjerningen, fordi han
manglede det personlige Kristenliv, og at hans Virksomhed der-
oppe havdeværet overveiende den store Arbeidsgiver - i hvilken
Egenskab han tog Vognlæs af Kjøbmandsvarer op fra Durban -
og den politiske Agitators - i hvilken Egenskab han selv havde
taget og overtalt Stedets Høvding til at tage Usibepus Parti mod
Kongepartiet og derfor ogsaa i den Grad paadraget sig dette sidstes
Fiendskab, at han skyndsomt maatte forla:de Stedet, medens Stedets
Høvding af det ved Hollændernes Hjælp senere seirende Sutuparti

blev levende lemlæstet som Straf.
2. Med Hensyn til det andet Punkt, Kon fe ren sen s Ud fø-
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reIse af sine administrative Gjøremaal, paaviste jeg i en
længereRedegjørelse, hvor meget den her havde ladet tilbage at ønske,
og hvor pinlig og vanskelig Hovedbestyrelsens Befatning med Sagerne
af denne Grund oftere var bleven. Jeg holdt her et Rundskue over
et længere Tidsrum, eJterviste, hvorledes Konferensen uden noget

'Varsel og uden nogen Forberedelse, ofte ,som »Bænkeforslag«, havde
taget for sig de vanskeligste Spørgsmaal, og hvorledes Diskussionen
som Følge heraf var gleden ind dels i Tilfældigheder,~ Vrøyl
og dels i personligt Kjævl. Man havde fattet vigtige Beslutninger
paa Grundlag af tænkte, men ikke virkelige F orudsætninger, man
havde til Ex. besluttet at kjøbe Jord til Missionsbrug der, hvor
ingen Jord var tilsalgs, besluttet med ~ Stemmeflerhed (altsaa uden
at afvente Bestyrelsens Samtykke) at optage Stationer og i denne
Anledning at anvende betydelige Pengesummer der, hvor der ingen
Udsigt var til at faaStationer, eller hvor man, om man havde faaet
dem, ikke vilde kunnet opnaa nogen Sikkerhed for at faa beholde
dem. Jeg omtalte Konferensens forunderlige Holdning og endnu
forunderligere Logik i Spørgsmaalet om Gageregulativets Revi
sion, efterviste, hvorledes man paa sidste Konferens i Spørgs
maalet om Industriskolen havde talt Vægge op <?,g_ Stolpe ned om
en Bestyrer uden at have bragt Sag;;:'etff~fjed vid~ - Jeg
fremhævede i Anledning af den samme Sag, hvorledes Bestyrelsen
med Hensyn til et enkelt Punkt i Ordningen af denne Arbeidsskole
var bleven siddende med en Følelse af, at Konferensen vilde gjøre '
Nar af den. Konferensen i 1886 havde nemlig i en Indstilling ud
talt sig for, at Bestyreren skulde være en Fagmand, men at en
Missionær stilledes i et »Konsulentforhold« til Skolen, og Hoved
bestyreisen havde erklæret intet at have derimod at indvende. Men
paa Konferensen i 1887 erklærer man saa, at ved»Konsulent« havde
man herude forstaaet en Mand, der sted i samme Forhold til Sko
lens Arbeidere som Missionæren til sine Tjenere paa Stationen 
en Brug af Ordet Konsulent, som ma~~E,~_n~et sEecifikt afri-
kansk. Jeg fremhævede videre, at det ikke kunde være meget,
skikket til at styrke Hovedbestyrelsens Tillid til Konferensens Sags
behandling og endnu mindre skikket til at overbevise den om Gavn
ligheden af Konferensens Selvstyre, at den for at missionere nede i
Tllgeladalen vilde kjøbe en Landeiendom til 36,000 Kr. oppe paa
Høilandet, langt borte fra Arbeidsmarken, og det en Landeiendom,
hvorpaa der sad kun ganske faa Folle Dette og mere, som blev
nævnt, havde ganske naturlig medført, at Hovedbestyrelsen sad med
en pinligFøle1se af Usikkerhed, naar disse Sager forelaa den til
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ning, som Hovedbestyrelsen allerede i 1886 havde givet ham, til
at undslaa sig. Dette var dog vistnok kun Følgen af det Pres, der
blev øvet paa ham, og vel tildels af den Betragtning, at hans Svi
gersøn fremdeles skulde blive paa Ekjowe, og han saaledes faa
Hjælp af denne, der i hans Tanker er et Indbegreb af al Dygtig
hed, saa han endog vilde været selvskreven Tilsynsmand, om han
havde været ordineret!

3· Om det Sprog og den Tone, som dels var benyttet i Ind
stillinger vedtagne af Konferensen, dels af enkelte brugte mod Be.
styrelsen, blev der paa dette Stadium ikke talt synderlig, da vi vilde
komme tilbage til dette under Forhandlingen om Forholdet mellem
Missionærerne indbyrdes. Dog var den oftere nævnte Komiteind
stilling fra den extraordinære Konferens paa Ekjowe flere Gange
bleven omtalt af Missionærerne og gjentagende beklaget.

4· Derimod udtalte jeg 111ig om det 4de Punkt: den for os
ubegribelige Taktløshed, som var bleven udvist overfor de svenske
Gjæster under deres Besøg paa Umpumulo i September 1886. I
de Erklæringer, som paa Hovedbestyrelsens Forlangende var blevne
afgivne af Braatvedt og den yngre Oftebro i Anledning af dennes
Beskyldninger mod hin, var nemlig Pastor Totties Tilstedeværelse som
Tilhører under Mødet paa Umpumulo i September 86 omtalt. Og
Tilsynsmanden havde i den Følgeskrivelse, hvormed han oversendte
de nævnte Erklæringel', udtalt, at det var efter Initiativ af ham, at
Tottie ,var bleven indbuden, og at Grunden skulde være den, at
begge de svenske Mænd af Borgens havde faaet en Fremstilling
af Sagen. Jeg udtalte mig uden nogetsomhelst Omsvøb om denne
Ting, henviste til Beskaf{enheden af det Referat, hvis Oplæsning
Hr. Tottie maatte paahøre, henviste videre til de ærekrænkende
Beskyldninger, som Doktoren ved samme Lf'ilighed havde ud
slynget mod Braatvedt, ligeledes i Hr. Totties Nærværelse. Jeg
udtalte Bestyrelsens og min egen dybeste Skamfuldhed over, at de
norske Missionærer havde behandlet en fremmed og en Gjæst paa
denne Maade; ligesaa Bestyrelsens dybeste Bedrøvelse over, at
Brodersindet og den indbyrdes Kjærlighed og Agtelse for deres
egen Gjerning havde været Saa liden, at de vilde lade disse For
holde blive bekjendte for fremmede og uvedkomn'lende. At Brø
drene vilde gaaet Hr. Tottie tilhaande, naar der spurgtes om de
Raad og Erfaringer, som vor ældre norske Mission havde gjort,
og som kunde komme den yngl'e svenske tilgode, det forstod vi.
Men at drage ham ind i disse indre Stridigheder og endog søge
hans Assistance og ovenikjøbet anbefale Hovedbestyrelsen at sætte
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Afgjørelse, at den dels maatte sende dem tilbage til fornyet Behand
ling, dels afslaa dem; men naar den paa Grund aJOmstændighe
derne ikke havde kunnet gjøre nogen af Delene, men maattet over
lade Sagen til Konferensen, da var det under megen Tvivl og Usik
kerhed.

Jeg anførte videre som Exempler paa Holdningsløshed i Kon
ferensens Administration, at den tidligere havde lagt saa stor Vegt
paa F orøgelsen af Missionsliteraturen, at den først havde bestemt
Stavem dertil og senere ogsaa foreslaaet at fritage den ældre Ofte
bro for Stillingen 'som Stationsbestyrer, for at han kunde anvende
en Del af sin Tid til Udarbeidelse af Bøger i Zulusproget. Nu
skulde imidlertid efter sidste Konferensbeslutning Stavem flytte til
Intlasakje, og Oftebro skulde være baade Stationsbestyrer og Til
synsmand, altsaa ingen arbeide for Literaturen, men denne hentes
fra - Amerikanerne I Jeg udtalte min store Forundring over, at
man havde fundet det saa forkjert, at Hovedbestyrelsen havde ved
taget Forslaget om Oftebros .Fritagelse for Stillingen som Stations
bestyrer med den Begrændsning, at dette kun skulde gjælde til Ud
løbet af' Tilsynsterminen, og at han midlertidig skulde arbeide for
Literaturens Forøgelse efter nærmere ;Konferense med Stavem. Jeg
fremhævede, at nogen \ anden Afgjørelse fra Hovedbestyrelsen ikke
engang var mulig, da den ved at approbere Konferensens Beslut
ning ligefrem vilde have slaaet fast, at Oftebro skulde være Tilsyns
mand for Levetiden imod Instruxens udtrykkelige Bud om Valg
hvert 5te Aar. Jeg erklærede, at den Maade, hvorpaaBestyrelsens
Afgjørelse her var optagen, ikke lignede noget mere end ~tBarE.L-_

som furter. Jeg fremhævede endelig, at en Administration som
~-

Konferensernes nødvendig krævede en dygtig Ledelse og en grun-
dig Forberedelse af Sagerne, for at den skulde svare til Hensigten,
og jeg henviste baade her og oftere til vor anden Missiollsmark
som Mønster baade i den ene og den anden Retning.

Pastor 'Oftebro var den eneste, sOm gjorde nogle Bemærknin
ger til disse Udtalelser; de gik ud paa dels at forklare, hvorledes
han som Tilsynsmand ikke havde gjort mere for Sagernes Forbe
redelse, dels paa at beklage sine manglende Kvalifikationer for
Gjerningen, og endelig gjorde han nogle intetsigende Bemærkninger
om, hvorfor han havde fundet Bestyrelsens Bestemmelse om hans
Arbeide for Literaturen ual1tagelig. Oftebro udtalte, at han bestan
dig havde følt sig uskikket for Tilsynshvervet og bestandig ønsket
sig fritaget for det, en Erklæring, som forøvrigt ikke stemmer paa
det bedste med, at han ikke ved sidste Valg benyttede den Anled·
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sig i Forbindelse med Hr. Tottie for at modtage Vink og Oplys
ninger af ham - saaledes som Tilsynsmanden havde tilskrevet
Bestyrelsen - dette var efter vor Mening noget saa kolossalt takt-

lløst og ubegribeligt, at vi ikke let kunde finde for stærke o-rd til
at udtrykke vor Bedrøvelse derover. Saa meget maatte jeg dog
sige, at slig Optræden ikke kunde tjene til at styrke Samarbeide
og Tillid mellem Hovedbestyrelsen og Konfereesen. Missonærerne,
med Undtagelse af Pastor Oftebro, taug til denne. Tale. Han vilde
forsvare Totties Indbydelse til Mødet med, at Borgens først havde
indviet dem i Sagen, Men Borgen oplyste paa Stedet, at Tottie
og Witt kom med de øvrige Missionærer fra Zululandet og var,
da de kom til Umpumulo, inde i hele Striden. Dr. Oftebro ud
talte da, at han fandt det ganske rimeligt, at de havde Kundskab
om Sagen, da der jo havde gaaet et Cirkulære om den blandt
Missionærerne! Sandheden var vel den,. at Hr. Oftebro har for
Vis at tale om alle saadanne Ting til alle mulige, sorte og hvide,
Englændere og andre uden Forskjel,og at det vistnok ogsaa var
ham, der havde indviet de fremmede Mænd i disse bedrøvelige
Forholde. Pastor Oftebro udtalte derpaa, at det forundrede ham,
at ikke Bestyr,elsen gav dem alle Afsked paa graat Papir, siden de
havde handlet saa galt, hvortil jeg ganske kort bemærkede, at Takt
løshed, saa galt det end kan være at vise den i forskjellige For
hold, dog ikke er en Afsættelsesgrund. - Men den gamle syntes,
de havde gjort rigtig, udtalte han, vistnok dog uden at tro paa det
selv. Pastor Norgaard afgav den Erklæring, at han ikke havde
været paa Mødet, og da han fik høre, at Tottie var indbuden, havde
erklæret, at han syntes ilde om det, men forøvrigt, tilføiede han,
at det godt kunde være muligt. at han, om han havde været til
stede, havde begaaet den samme Feil, som de andre. Steenberg
havde heller ikke været tilstede.

Il.
Om Forholdet melletu Missionærerne indbyrdes. Som Indled

ning gjorde jeg her nogle korte Bemærkninger. For det første
udtalte jeg, at Hovedbestyrelsen efter Konferensreferaterne havde
faaet et stærkt Indtryk af, at Agitation og Forsøg paa at tyrani
$ere og terrorisere havde gjort sig gjældende under Konferen'
serne, at disse Midler var brugte istedetfor rolig, lldenskabsJøs
broderlig Sagsbehandling, og at Følgen havde været dels den, at
mange havde tiet og gaaet med der; hvor de ikke var enige, dels
den, at de havde undladt at optræde med Protest og Tugt overfor
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dem, fra hvem Forargelsen kom, og dels endelig den, at de, der ikke
kunde gaa med Lederne, ~af disse var blevne behandlede paa en
Maade, som ikke kunde bestaa med god Tone eller sandt Brodersind
Jeg gjorde videre opmærksom paa, at af de Ting, som den mis
sionerende Menighed mindst kunde forstaa og tilgive, var dette den
ene, at Missionærerne optraadte mod hverandre paa en saadan
Maade. Og det var visselig ogsaa en billig Fordring, at de, naar
de samles paa sine Konferenser, skulde omgaaes som Brødre og
opbygge og glæde hverandre, istedenfor at gjøre disse Møder til
en Skræk for alle dem, der elskede Fred. Jeg udtalte mig, stærkt
for Nødvendigheden af, at det Slags Optrin strax ophørte, og
troede at burde forsikre, at Bestyrelsen vilde bruge de Midler,
der stod til dens Raadighed, for at rydde den Forargelse bort.
Jeg anmodede dernæst Brødrene om, naar dette Punkt skulde for
handles, at tale ud og ikke lægge Skjul paa noget, da en saadan
aaben Udtalelse visselig var nødvendig, slig som Stillingen her var
bleven.

Den yngre Oftebro, som her først tog Ordet, gik flere Aar til
bage i Tiden, idet han refererede til en Reise, som Leisegang og
Gundersen havde gjort til Ekjowe for at overtale den ældre Oftebro
til ikke at gaa med paa Forslaget om, at Anstalten for Missionæ
rernes Børn - paa hvilken man allerede var begyndt at bygge
paa Umpumulo -- skulde flyttes til Ekjowe. Det vil erindres fra Re
feratet fra den efterfølgende Konferens, at Tilsynsmanden afgav den
karakteristiske Erklæring, at Leisegangs og Gundersens Nærværelse
havde forandret hans Mening. Paa den anden Side søgte den yngre
Oftebro at paavise, at det var fra - Stavem, at den egentlige Ugreie
oprindelig skrev sig. Men han havde dermed det samme Uheld
som i saa mange andre Ting: den Optræden, som han vilde have
tillagt Stavem, blev ikke blot benegtet af denne, men flere af Mis
sionærerne erklærede paa Stedet, at Doktorens Fremstilling var
ufterrettelig, hvilket forsaavidt bragte denne til, Tau:'3hed. Stavem
p;a sin Side erklærede, at Vanskelighederne efter hans Mening var
begyndt fra den Tid af, at det kom for Dagen, at man ikke længere
havde en virkelig Tilsynsmand paa Missionsmarken, hvad der havde
været kjendeligt saa langt tilbage, som fra Konferensens Forhand
linger om Udflytning fra Zululandet før Krigen. . Forøvrigt kom
Forhandlingerne snart til at dreie sig om Forholdene fra den sidste
Tid. Det var her fornemmelig clen Maacle, hvorpaa man havde
optraadt mod Braatveclt, som blev Gjenstand for vor Drøftelse.
Jeg bemærkede, at der til Datum intet var oplyst, som paa nogen
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Maade kunde undskylde, endsige retfærdiggjøre, de voldsomme Be
skyldninger, der af den yngre Oftebro var reiste mod Pastor Braatvedt,
og' at jeg ventede, at man nu vilde paavise, hvade denne havde
syndet, hvis der forelaa noget. Kunde man det, var det en selv
sagt Ting, at Braatvedt skulde faa sin Straf; men i inodsat Fald
havde han en berettiget Fordring paa en fyldestgjørende Opreis
ning. Braatvedt gjorde nu paany rede for, hvad der var passeret

'baa,de i Mødet paa Umpumulo i September 1886 og paa den ex-
traordinære Konferens paa Ekjowe i Februar 1887. Denne Rede
gjørelse var flildstændig stemmende med den, der tidligere forelaa
skriftlig fra Braatvedt i Sagen. Men fra den anden Side blev der
ikke engang forsøgt paavist noget, som kunde bære de grove An
klager. Doktoren vilde have det til, at disse Anklager fra hans
Side var betingede: h v i s Braatvedt havde sagt det og det, saa
havde han faret med Uhumskhed etc, Men dertil blev af mig' be
mærket, at der i de foreliggende Erklæringer ingen Betingelse
fandtes hvilket jeg godtgjorde ved at oplæse en Del af Doktorens.. I'
paa Bestyrelsens Foranledning' afgivlle Redeg'jørelse. Braatvedts
Forseelse skulde jo være den, at han havde udtalt sig privat til
Borgen paa en utilbørlig Maade. Det blev i denne Forbindelse
oplyst, at Konferensen med den yngre Oftebro i Spidsen tidligere
havde afvist alle p d v at e Ytringer som uvedkommende og ube
rettigede, naar der forhandledes paa Konfel'enserne. Jeg 0l:ikastede
det Spørgsmaal, hvorledes det stemte med denne Gn111dsætning,
at man her formelig' havde gaaet paa Jagt efter saadanne private
Ddtajeiser, men fik intet Svar derpaa. Af Braatvedts Ddta
lelser fremgik det forøvrigt, at hans Optræden som Talsmand for
Fred og Kjærlighed og Forlig var' blevet' ham saa ilde optagen,
at Afsked var stillet ham i Udsigt, og at han for Alvor havde 0111

talt det for sin Hustru at' søge Plads enten i den svenske Mission
eller Schreudermissionen, samt at han ellers havde lidt meget un
der den Medfart, han havde faaet. Hans Hustru havde imidler:tid
overtilt ham til at forholde sig rolig og afvente Bestyrelsens Af
gjørelse. Af Braatvedts Udtale1ser fremgik tillige, at Pastor Tottie
ha-vde gjort et Udkast til et Ultimatum til Borgen;' uden at dog
dette var blevet vedtag:et! Paste,H' Norgaard opfordrede nu Dok
toren til at bede Braatvedt om Forladeise og rettede et Spørgsniaal
til mig, om ikke Sagen kunde udjevnes paa den Maade. hvortil
jeg maatte svare, at Sagen var bragt ind for Bestyrelsen og derfor
ikke længere kunde være Gjenstand for en privat Afgjørelse mellem
de to. Pastor Gundersen - der i de senere Aar jevnlig har været
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Konferensens Ordfører, - udtalte paa Foranledning af nagle Bemærk
ninger af mig om, hvad der var en Ordførers Pligt under saadarine
Omstændigheder, .at disse Pligter af' ham var blevne daarlig fyldest
gjorte, medens Doktor Oftebro paa Foranledning af Norgaards Op
fordring afgav den for hans Stilling noget besynderlige ErliJæring,
at han ikke vidste sig at have noget imod nogen af Missionærerne,
heller ikke Braatvedt. Naar det erindres, at Oftebro her var den
fornærmende Part, da kan en saadan Udtalelse vistnok ikke
undgaa Betegnelsen besynderlig. Den ældre Oftebro gjentog
sit oftere førte Forsvar for Svig'ersønnens Optræden: det var saa
hans Maade at tale paa, og «hver Fugl sang med sit Neb.» Jeg
gjorde opmærksom paa Bærevidden af denne Apologi ved at
udtale, at naar en Mand æreskjændte en anden, kaldte hamf. Ex. Tyv
eller Morder, saa kunde han altsaa bagefter undskylde sig og sige:
Det er saa min Maade at tale paal Samtlige Missionærer udtalte sig
under denne Sag, de fleste ytrende sin store Bedrøvelse over clen
og erkjendende, at de ikke kunde paavise nogen Forseelse hos
Braatvedt. Dette sidste erkjendte ogsaa den gamle Oftebro og
Titlestad, men erklærede dog samtidig, at de maatte lægge Skylden
paa Braatvedt, en Erklæring, hvortil jeg bemærkede, at den kun
kunde forsvares ved at paapege positive Fakta som Bevis, medens
den - forsaavidt dette ikke kunde gjøres -- kunde faa mindre be- %",,~fl(
hagelige Følger for dem, som afgav den, da den jo isaafald maatte
~somskumlenclt1J\1,~Al).J)k1ti~w.,er. Jeg søgte dernæst at belyse
Spørg'smaalet, hv6i'lecks Konferensens Medleinmer, om de skuide have
hævdet sin egen Værdigheel og opfylelt sit eg'et Ansvar, burde have
optraadt i et Tilfælde som dette, Ifølge Instruxens § 2 l tillaa elet
her nærmest Tilsynsmanden at skride lnd, men den nærværende
Tilsynsmand havde ifølge sin egen afgivne Erklæring ikke for-
staaet, at han her havde noget at gjøre. Da imic1lertidOftebros
Ytringer var faldne i et offentligt Møde, var, der Anledning, ja
Pligt for Missionærkomplexen som saadan til at optræde.Bortseet
fra, at Ordføreren øieblikkelig burde have grebet ind, var det
hver enkelt Missionærs Ret og Pligt at kræve undersøgt, hvor
Skylden var, og negte at arbeide sammen med de stridende Parter,
før Sagen var opklaret. Men nu havde man ikke blot tiet ved
Mødet paa Umpumulo og derved - indirekte og stiltiende ialfald
- taget Parti for Doktoren mod Braatvedt; men under den paaføl-
gende Konferens paa Ekjowe var Sagen atter kommen op, og
Doktoren havde stillet sine brutale Betingelser for Tilbagekaldelse,
uden at Konferensen havde fundet nogen Grund til at optræde.
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Tvertimod stod der iKonferensereferatet, at Konf. ikke kunde sige,
at Doktorens Ord .var uberettigede i den Forbindelse, hvori de var
brugte. (Det blev hertil oplyst, at nogen saadan Udtalelse ikke val'
falden fra Konf., men at dens Taushed var tydet paa denne lVIaade).
Jeg erklærede da, at Konferensen her ikke havde opfyldt sin al
mindelige kristelige Broderpligt eller sine instruxmæssige F orplig'
telser. Den skuide have holdt Forhør og Undersøgelse og skre
det ind mod den skyldige. Saaledes som det nu viste sig, havde
den forsyndet sig mod den uskyldige Braatvedt og ligeledes mod
den fomærmende Part ved at taale og tie til hans ærekrænkende
Ord. Ved en saa slap og dannede Mænd, - endsige kristelige
Brødre og Medarbeidere i samme Gjeming -- uværdig Optræden
var her syndet ikke blot af den enkelte, men af den hele Konferens.
Missionærerne gav disse Tanker Medhold og besluttede sig til i en
Fællesudtalelse at udtrykke sin Beklagelse herover og bede ved
kommende om Tilgivelse for sin Pligtforsømmelse (cfr. nedenstaaende
Resolution).

Vi var hermed tilende med dette Punkt. Her fandt jeg,
at det var den passende Anledning til at overlevere Læge
missionær Oftebro den Opsigelse, som jeg medbragte fra Hjem
met, men som jeg hidtil havde holdt tilbage, fordi jeg ønskede .
at give ham al Adgang til at forsvare sig og" give de Oplysninger
.angaaende sin Færd, som han kunde. Jeg anførte de væsent
ligste Ankeposter mod ham i Overensstemmelse med Opsigelses
skrivelsen; fremhævede, hvorledes der allerede under Opholdet
paa Missionssko1en havde gjort sig gjældende de alvorligste
Tvivl om hans Skikkethed for Missionstjenesten, og at disse
Tvivl desværre nu ved hans Optræden paa lVIissionsmarken kun
altfor megethavde stadfæstet sig. Jeg angav kortelig Hoved
trækkenei hans Optræden herude saavel overfor Hovedbestyre1sen
som overfor sine Medarbeidere og specielt Braatvedt, nævnte hans
ærekrænkende Beskyldninger og Insinuationer, fremhævede det util·
børlige for en Missionær i at indlade sig med Guldgraverkompag
nier, oplæste derpaa Konldusionen af Opsigelsesskdvelsen og
overrakte ham denne, medTilføiende,at jeg ikke troede, at Gjen
indtrædelsen i. Missionens Tjeneste derved for stedse· var ham af
skaaren, men at jeg paa den anden Side følte mig forvisset om, at
der maatte foregaa store Forandringer hos ham,førend dette
kunde skei Endelig tillagde jeg, at dersom. han endnu havde Op
lysninger at give eller !loget at frem:føre, da skulde Adgangen dertil
·staa ham fri. Hr. Oftebro udtalte derpaa, at han syntes, de 4 Maa-
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neeler,som i Skrivelsen var) nævnte, var en kort Tid for ham til ;xt
afslutte sin forskjelligartede Virksomhed, hvortil jeg bemærkede, at

.de 4 Maaneder gjaldt hans Gage, men at jeg ikke tvivleele om, at
naar han indgav Andragende om at faa en l<orterslHenstand med
sin Flytning, dette ela vi1cle blive imødekommet. Demæst ytrede
han nogle Ord om, at det var en Feiltagelse, at han nogensinde
skulde have talt om at faa Erstatnin'g for Tabene ved de sielstc
Stationsplyndringer, hvortil jeg svarede ved at citere hans egne
Ord om denne Sag, hvor netop Erstatning og en Beklagelse over
dennes Lidenhed var Ordene. Doktoren ytrede saa, at han havde
faaet denne Erstatning bevilget i saadanne Ord, at En havde sagt
til ham, at han burde betænke sig paa at modtage deri, hvortil jeg
svarede ved at citere Brevet fra Bestyrelsen, der bestod af 3-'-4
Linjer, som kun udtalte, hvormeget hver af de skadelidte Missio
nærer skulde have, og intet mere. Rigtignok havde jeg i et privat
Brev til Tilsynsmanden senere udtalt min Forundring over hans
store Utilfredshed med, at han ikke fik bygge nyt Hus paa Emath
labatini umiddelbart før de sidsteStorme. Men dette var mine Ord
og skrevne senere, og forresten viste de senere Begivenheder, at
havde I-luset væretopført, saa havde der ikke nu Været en Sten
igjen af det, saa Hovedbestyrelsen havdekun altfor megen Grund
til at negte den Bevilgning. Da Doktoren saa spurgte, om han da
skuide sidde deroppe uden Hus i Ventetiden, mindede jeg ham om,
at Hovedbestyrelsen ved samme Leilighed havde erklæret, at der

. skulde staaet passende Beløb til Disposition' for en midlertidig
12'oranstaltning i denne Henseende, saa han intet havde at beklage
sig ov.er. Dermed var Forhandlingeme om dette Punkt afsluttede.
Idet Hr. Oftebro fOl'lod Lokalet, holdt Pastor Titlestad en 'Hden
Tale til ham, hvori han sagde, at om deres Veie skiltes, saa skiltes
dog ikke Hjerterne. Doktoren forsøgte at svare herpaa, men kunde
ikke for Sinclsbevægelse, en Sindsbevægelse, hvortil det ogsaa under
de foregaaencle Dages Forhandlinget oftere havde været Spor, vis
selig væsentlig som Følge af den prekære Stilling, hvori han nu i
Modsætning til tidligere følte sig.

Til Lægemissionær Oftebros Afskedigelse knyttede det sig
imidlertid nogle Episoder, eler dels karakteriseter ham selv, dels
Forholdene paa Ekjowe i en saadan Grad, at de ikke kan forbi
gaaes i en udførlig Beretning og heller ikke bør lades ude afSigte
for Fremtiden. Da dette Efterspil staar i den nøieste Forbindelse
med hans Sag, omhandler jeg det her, skjønt det faldt i Tid noget
senere.

f= Y1~ r~41 ~ ~ .~
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L Det første var, at der gjordes - om end et svagt - For
søg paa at faa Oftebro ind igjen i Missionen gjennem en Bagdør;
Under Forhandlingerne om Industriskolen fremkom nemlig Pastor
Gundersen med den Tanke, om ikke Oftebro kunde stilles i Spidsen
for denne, uden forøvrigt at have noget med den øvrige Missions
gjerning at gjøre. Jeg afviste denne Tanke med den Bemærkning,
at en Ma!1d, der havde optraadt som Hr. Oftebro, jo maatte tage
denne Optræden tilbage paa en tilfredsstillende Maade, førend der
kunde være Spørgsmaa1 0111 at give hain no gen Gjerning i Mis
sionen. Dernæst vilde Betingelsen for Doktorens Gjenindtræden i
Missionstjenesten være den, at han fandtes skikket og villig til at
gjøre en Mis s io nær s Gjerning fu1dt ud. Og endelig sku1de
Arbeids-skolen have en Fagmand til Bestyrer.

2. En Dag senere kom Pastorerne Norgaard og Titlestad som
en Slags Deputation til mig, for, som de sagde, at 1ægge et godt
Ord ind for Doktoren. De udta1te imidlertid begge, at Doktoren
først maatte bede om Forladelse og erklære sig villig til at gjøre
en hvilkensomhelst Missionsgjerning, som maatte blive ham anvist,
ligesom de ogsaa udtalte som sin Forvisning, at han personlig kun
vilde have godt af, hvad der nu var gaaet over ham. Hans Dygtighed
i forskjellige Retninger blev ogsaa fremhævet. Jeg svarede vec;l
at gjentage væsentlig, hvad jeg før havde sagt, at naar Hr. Oftebro
leverede fyldestgjørende Beviser for, at han erkjendte det syndige
og forargelige i sin Optræden, og viste sig som en Mand, der havde
det rette Syn og det rette Hjerte for Gjerningen, saa troede jeg
ikke, at Bestyrelsen vilde afs1aa en Ansøgning fra ham om at blive
antagen paany. Nogen særdeles Dygtighed havde der efter min
Mening aldrig va:ret at spore hos ham, saa af denne Grund vilde
Tabet ikke være stort. Men kunde han faa det rette Syn paa Gjer
ningenog lære at opføre sig, som det sømmer sig for en kristelig
Missionær, kunde man vel haabe, at han vilde udrette noget.

.f-' 3· End mere karakteristisk for Stillingen var det, at de indfødte
Kristne paa Ekjowe ogsaa sku1de gaa hans Ærinder. Dagen efter-
at vore Forhandlinger var af.s1uttede, indfinder nemlig Stationsbesty
reren og Pastor Gundersen sig hos den fungerende Tilsynsmancl,
Pastor Stavem, for at meddele, at der var· megenUvilje og Mis
fornøie1se inden Menigheden paa Ekjowe over, hvad der var
skeet. De .kristne Mænd var komne til Stationsbestyreren .
gamle Oftebro -, fortalte denne, og havde erldæret, at de var
»sorte i Hjertet« over, at de ikke fik engelsk Skole for sine
~ørn\ a.t Doktoren skulde. tages fra dem, at Stavem sku1de være TUe
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synsmand - han, som de ikke kjendte - og ikke Gundersen eller
Leisegang, som de kjendte J - De (de indfødte) forlangte nu at faa
fremføre sine Ord og svare paa den Hilsen, jeg havde bragt dem
den foregaaende Søndag, men i alle Missionærers Nærværelse.
Jeg erklærede, at de indfødte sku1de faa Anledning til at tale, om
ønskedes, allerede samme Eftermiddag, hvilket nok ikke fandtes
raadeligt, eftersom de havde kombineret Kjød- og 0llag da.
Mødet sku1de a1tsaa være .... den følgende Dags Morgen efter
Morgenandagten. -'- Det fa1dt mig ikke vanskeligt at se, at de
indfødte her gik andres Ærinder, omendskj"ønt det fa1dt mig haardt
at tro, at andre kunde have Hjerte til at benytte dem paa denne
Maade. Dette var nu imidlertid et Faktum, og paa en eller anden
Maade havde vedkommende. troet, at de skuIde kunne gavne sin
Sag ved dette! Jeg havde nil ogsaa under Opho1det paa Ekjowe
erfaret saa meget om Tilstanden inden Menigheden der og om
Mangelen paa Discjiplin, at jeg fandt det nødvendigt at give disse
Folk en grei og ligefrem Besked. Ved Mødet den følgende Dag ud
talte da Repræsentanter for Mændene, men nu paa en høflig fin Zu1u
maner (vistnok fordi de var b1evne advarede) sit 0nske om »mere
Skole for Børnene end den, de havde faaet«, sin Bedrøvelse over,
at Doktoren sku1de tages fra dem, men ikke noget om Tilsyns
mandsva1get, og alt dette indflettet i Udta1e1ser af G1æde over at se
mig og over Ordene, jeg bragte fra Menigheden hinsides, at de
var Børn, intet havde at forlange o. s. v, Jeg honorerede dog ikke
disse Ta1emaader, men begyndte med at sige, at af alt var HYk.j

l.

1eriet den daarligste Hilsen, de kunde sende Menigheden hinsides.
Og saa fortalte jeg dem, hvad de igaar havde sagt til sin »Fader«
og denne igjen fortalt mig, og jeg anmodede Oftebro om at be
kræfte dette, hvilket skede. Jeg gav dem derpaa ren Besked: at
Menigheden hinsides havde sendt Lærere til dem for at lære dem

r (Salighedsve.ien,· men a: man ikke behøv~de at kunne Engelsk for
at blive -®-hg; at det 111genlunde var Mel1lngen, CJ,t Doktoren sku1de
være til alene for deres Skyld, men de kunde jo nu faa ham, naar
de betalte ham med 150 r om Aaret. Derpaa præsenterede jeg I

dem deres nye Tilsynsmand og forsikrede dem, at Menigh~.!_.!,lin-;rp->.-;J "~e.- .

sides sku1de vide at finde den, som nægtede ham Lydighed. Jeg
mindede dem om de ti sped~~lske i Evangeliet og dere~ræden
og spurgte, om jeg sku1de bringe denne Hilsen hjem fra dem og
gav dem en Betænkningsticl i saa Maade. Efter nogen yderligere
Talen frem og tilbage 10d jeg dem gaa og holdt derpaa et temme-
lig a1vorligt Foredrag for Missionærerne over det FakttlID, at man
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kunde have Hjerte til at drage de stakkels indfødte ind i de Vider
værdigheder, som havde været mellem dem selv. Jeg ueltalte det
stærkt, at jeg vel forstod, at det var andre, som stod bag de ind
fødte her. For disse kunde det have ligget nær at sende den Hilsen
hjem, at Menigheden maatte sende dem Hjælp til at kjøbe sig flere
Koner, men ingenlunde var det deres eget Paafu!!9 at komme med
saadanne Fårlangel:;:Jer som disse. Den gamle Oftebro erklærede,
at han ikke havde sagt naget til dem, at han tvertimod havde holdt
dem tilbage med den - ellers karakteristiske - Ytring, at Missio
nærerne ikke engang havde noget at sige, hvor langt mindre de
indfødte, og han henvendte til mig nagle af sine i Formen blide
Ord om, at jeg tog aIting saa strengt, hvilket gav mig Anledning til
at udtale mig om den Mangel paa Orden og Sømmelighed, S0111 jeg

I
hav.de forefundet paa denne Station,. en Mangel, der clesværre h.avde
karakteriseret ogsaa hans egel~_OP~l i det sidste. Pastor Nor-I
gaat'd tog Ordet for en~g Oprydningi Menigheden og talte, I
sagde han, af Erfaring. - Jeg kan ikke sige, om denne Tilstelning
skulde sigte til· at overbevise mig om Doktorens Popularitet eller
gjøre det betænkeligt for Bestyrelsen at røre ved ham og at ind
sætte en anden Tilsynsmand, end han syntes om - det ene
eller andet maatte være Meningen. Derfor troecte Jeg ogsaa
at burde vise, at jeg ikke var raadløs for det Tilfælde, at det
skulde blive nødvendigt at handle. Jeg lod nemlig senere paa

IDagen en Ytring falde til Pastor Norgaard, at det kunde hænde, at
han med korteste Varsel maa,tte fly~ tilbage til Ek~jQr at rydde
.Q.2..-der, en Ytring, som strax kom til Oftebroernes Kundskab og
vist vakte ikke liden Forskrækkelse hos dem; thi Norgaard er en
Mand, der ikke vi1cle lægge Fingrene imellem i et saadant Tilfælde.
Hvorom alting er, saa fik Gundersen det siden meget travelt med
at overbevise mig om, at Norgaards økonømiske Stilling ikke vilde
taale, at han flyttede tilbage til Ekjowe. Jeg svarede intet dertil,
da det nærmest var mig om at gjøre at vise, at jeg, om fornødiges,
troede at vide Udvei til at bringe Forholdene paa Ekjowe i Orden.
Til disse Forholde vil jeg forresten komme tilbage senere og skal
derfor ikke her gaa nærmere ind paa dem.

4. Efter disse Forløbere kom saa en Dag Doktoren selv for at
tale med mig. Han ønskede en Samtale, sagde 'han, for at erfare
nærmere, hvad Meningen var med den Ytring, at han under visse
Forudsætninger atter kunde illdtræde i Missionens Tjeneste. Hr.
Oftebro holdt i denne Anledning et langt, langt Foredrag, der be
gyndte med, at hau Var opvoxet i et Hus, som havde fulgt Missio-

nen fra først af, og dernæst fremstillede han sin Livsføreise, sit
Ophold paa Missionsskolen, at han der kun havde hørt Tilfredshed
med sig af alle, undtagen en enkelt Gang af Roll, at han lydig
havde gaaet til Skotland for sin videre Uddannelse, omtalte dernæst
den Instrux, han havde faaet, og som bl. m. indeholdt, at han ikke
skuIde være St<JJionsbestyrer paa Missionsmarken, at han derfor ikke
begreb, at Bestyrelen nu fordrede, at han skulde være det m. m.
Jeg lad ham tale ud og mærkede mig imidlertid, hvor gjennem
gaaende skjævt og usandt han var istand til at fremstille Sagen.
Da han var færdig og Turen kom til mig, sagde jeg, at Spørgsmaalet
om, paa hvilke Betingelser han atter kunde indtræde i Missionstje
nesten, maatte besvares saaledes, at han først og fremst maatte
gjøre en grundig og retskaffen Omvendelse og som
Følge deraf komme til at staa i en anden Hjertestilling
til Mis s ians g j er n ing e n en cl hi d til: Jeg udviklede dernæst for >,æIX~<-0J~'

ham de samme Ting, som han havde omtalt: at det var kristeligt i?0-1'~

Alvor og' kristeligt Liv, som altid havde været savnet hos ham, at
det var dette, som satte Bestyrelsen i saa stor Tvivl om hans Ud-
sendelse og dette, som var Gninden til, at han blev sendt til Skot-
lal1d - i Forening med et mindre godt Forhold mellem den da-
værende Forstander og Sekretær; at Oftebro naarsomhelst vilde
kunne faa den Attest hos sine samtidige fra Skolen, at han dengang
var en brautende verdslig Mand, der ligesom senere forsøgte at
dupere med store Talemaader; at navngivne Mænd i Stavanger
endnu kunde fortælle om Udskeielser, han havde været med paa
under Opholdet paa Skolen; at han under sit Ophold paa Mis
sionsmarken havde erklæret om sig selv, at han ikke gjorde For-
dring paa at anerkjendes eller anerkjendte sig selv som en Kristen,
at de engelske hen)de nok fandt, at han var en »hyggelig Karl, men
ikke en Smule af en Missionær«, og at hans Optræden her ogsaa
havde bevist dette; thi han havde været Foregangsmand i at bringe
vor norske Mission i et mindre godt Ry inden vide Kredse her i Syd-
afrika. Da han til dette sidste. gjorde den Bemærkning, at jeg nok
tillagde ham for megen Indflydelse paa MissionæJ'erne, at hatl ikke
var en saa mægtig Mand, erklærede jeg, at det var han ganske vis~

ikke, og jeg for min Del kunde ikke fatte, at han havde faaet en
saadan Indflydelse; men dette var imidlertid en Kjendsgjerning, som
det var en Kjendsgjerning, at de bedrøvelige Forholde inden Missio
nærkomplexen var kjendte af baade norske og engelske herude, og
at Skylden herfor hovedsagelig faldt paa ham. - Dette, at hal~ kom
til en Sindsforandring, var fIovedsagen; ·men dernæst maatte han selv-



- <>~--...--..----- ~-- ----,-- .'- ._-------

ri

II
Il
.'I'!!···li'
I

I
I
Il
l'il
:1

i

I
il

I
i'

///?<-/~- ~'~/'~~~ ~~i;:~.
ØC- dvC v-~ ~:f~~~ d-L~;t.
~V'e...J...- .-:z-u-<--(..,'" ~(!'~/ ,...,-<--I''''''i.- ,/1,-....--<:2-1.- / ~ I~'/;U

følgelig ogsaa erkjende den Optræelen, eler var en væsentlig Grunel
til hans Afskedigelse, for Synd, og tilbagekalde den. Doktoren talte
her om sine Skrøbeligheder, sin Heftighed I)g Voldsomhed i Ud-
tryk Det var Skrøbelighedssynder, mente han, som han derfor og-
saa baade kunde erkjende og tilbagekalde. Værre var det, naar
Bestyrelsen betragtede ham som et uomvendt Menneske, medens
han i mange Aar - havde troet paa Gud som sin himmelske Fader·
Jeg bemærkede til denne Bekjendelse, at den ogsaa kunde aflægges
af en Deist, og han skyndte sig da at tilføie, at han troede sig frelst.
Til Talen om hans Skrøbelighedssynder bemærkede jeg, at han vist-
nok gjorde rettest i at betragte dem som..sk!1 pure Ol~; thi

I
Skrøbelighedssynden kjendes bl. a. derpaa, at .9~n strax ...an~, /I

§ han havde derimod opretholdt og forsvaret disse Synder i lange
Tider, saaledes som hans Erklæringer udviste. Det var jo bekvemt
for os Mennesket.:. at skyde· os ind under Skrøbelighedssynden, men
om det altid var sandt og ikke meget mere et Selvbedrag, var en
anden Sag. Jeg fremholdt derefter, at medens hans Hjertetilstand
og dens Forandring maatte blive en Sag mellem ham og Gud, vilde
Betingelserne for hans Gjenindtræden i Missionen være, at han
kunde erklære det for enHjedesag for sig at faa ar
beide med Evangeliet blandt Folket paa et hvilketsom
helst Sted og i hvilkensomhelst Gjerning, der blev ham
an v i 13 t. Naar en saadan Erklæring havde den fornødne Garanti i
hans Liv, antog -jeg, at Bestyrelsen atter vilde give ham en Plads
i Missionens Tjeneste. Det var øiensynligt, at Oftebro ikke fandt
sig vel under denne Samtale. Da jeg fremholdt for ham, hvad
der fortaltes fra hans Ophold ved Missionsskolen, og hvad der
sagdes om ham 130111 Missionsarbeider herude, havde han kun
et »Ja saa« at svare. Og der var intet igjen af denne store
overlegne Mand, som vilde appellere til »det norske Missions
follo , 130111 havde de mange langt fordelagtigere Tllbud derude,
og som 'i det hele havde været saa ovenpaa. .Det varnæsten

I ~~~K~_~iJskelse, han sad der med
sit Lommetørldæcle for Munclen. Jeg vil dog bemærke, at vor
Samtale havde en fulclstændig fredelig og sagtmodjg Karakter; jeg (/
uclviklede disse Sandheder for ham med l~og jYlildhed og gjorde
det, fordi jeg følte, at jeg skyldte ham fuld Sandhed og Oprigtighed,
noget, som Oftebro i de senere Aar visselig har faaet altfor lidet af.

5. Endelig maa jeg her nævne, at Dagen førend jeg forlod
Ekjowe, oplyste Doktoren, da jeg skulde sige ham Farvel, at der
!Stod en Notis i »NatC),1 Mercury« i Anledningaf, hvad der VcJ,r pas-

f 2'vL <',,- "ÆÆ<.. fl-Jv~y~ //A<.....,~~ er<--._ ±:j;'
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seret paa Ekjowe. Notisen bar Overskriften »The Oftebros« og
var af følgende lndhold: «En Korresp0l1dent skriver bitterlig lda
gende over, at Rev. Oftebro og Dr. Oftebro er fjernede fra deres
ivrige og dygtige Arbeide som Missionærer i Zululand. Det synes, at
Sekretæren for den norske Mission er kommen herud og efter at
have været en 14 Dages Tid i Zululand af en eller anden Grund
har fundet det passende at suspendere de to Missionærer og at
sætte en anden i den ældre Oftebros Sted som Hovedmand for
Missionen. Sikkerlig, de tvende Missionærer kan ikke beskyldes fal'
at have forsømt sin Gjerning, for i alle de Aar, de har været i
Zululand, .har de vundet Agtelse hos hver og en og hjertelig Kjær
lighed og Agtelse hos de indfødte. Vor Korrespondent skriver i
stærke Ord om Sagen og dømmer Sekretæren for Missionen for
vilkaarlig Fremfærd, som, siger han, er fuldstænclig uretfærdig.
Brevet er imidlertid for personligt til at optages i vore Spalter. Vi_
beklager dybt, at den gamle Missionær efter sit lange Arbeide i
Zululand er bleven nødt til at opgive sit Arbeide, og det er at
haabe, at der gjøres Skridt ved Henvendelse til Selskabet i Hjemmet
for at faa det fastslaaet, hvor loyal han altid har været. Imidlertid
er det at haabe, at hans Efterfølger vil blive ligesaa populær og
nidkjær, som han har været.«

Denne Korrespondent var aabenbart en af 0.13 engelske eller
norske Venner i Nærheden, medens man jo kjender igjen visse afDok
torens Tanker, som den om Appellen til Modermenigheden. Om den

,v~r for~nl~diget afD.okt~.ren direkte" l~an jeg ikke vrde, men at den}h ~6
{~~kte, h~g Ikke nogen 1 vIvlom. Efterat -have læst NoJ~

tisen henvendte jeg mig derfor' -~bro med Spørgsmaal, 0111
han ikke helst ønskede selv at korrigere den? I 1110dsat Fald maatte
jeg gjøre det, men jeg antog det lempeligste fo l' ham vilde være
om han selv gjorde det. Jeg forbeholdt mig imidlertid at faa mig han~
Artikel forelagt til Godkjendelse, da jeg ikke vilde være tilfreds med
en hvilkensomhelst Korrektion. Jeg nævnte for ham, hvad Erklæ-
ringen nødvendig maatte indeholde, og gav ham forøvrigt frie Hæn-
der. Han var visselig ikke forberedt paa, at jeg skulde gjøre ham
et saadant Forslag, gjorde nagle Indvendinger, men erklærecle saa, at
han vilde skrive. Og den følgende Morgen sendte han mig Arti:
kelen, som jeg fandt for 0iemedet tilstrækkelig. Hans Artikel
lyder saaledes: .

»Sir, Mercury af 21 d. M. incleholder en Notis, betitlet »The
Qftebros». N~vnte Notis giver nogle meget feilagtige og falsk~
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kommende indskrænke mig til at henvise til. dette Referat, medens
der er andre Sager, som jeg skal omtale udførligere. Vi fulgte den
Orden, hvori forrige Konferens havde behandlet ele foreliggende
Sager og begyndte med Spørgsmaalet om Flytning af Opdra
gelsesans talten for Missionærernes Børn.

Som det sees af den Resolution, Konferensen veeltog om denne
Sag, var den tilsynelaelenele overbevisningsstærke Tone fra elen
foregaaende Konferens vegen, Dengang var eler ingen, som talte
for Anstaltens Flytning, hvorimoel man meget mere ueltalte sig for,
at ogsaa Madagaskarmissionærernes Børnburde optages paa denne
Anstalt. Nu havde man derimoel_ faaet 0inene op for de Vanske- /
ligheder, som en tilfredsstillende Ordning af dette Spørgsmaalmed
fører. Jeg fremhævede for Brødrene, at i mine Tanker var denne
Sag den vanskeligste, som for Tiden forelaa i vor Mission, og paa·
viste nærmere, at enten disse Anstalter laa i Hjemmet eller paa
Missionsmarken, vilele eler blive mange 1.Jlemper, som man ikke
kunde raade med. Foreløbig troeele jeg dog at burele tilraade
dem at se Tielen an og imidlertid andrage om, at Hoveelbestyrel
sen havde Muligheden af deres Børns Hjemsendelse Jar 0ie, naar
den traf de nødvendige Foranstaltninger til at modtage Bø~'nene

fra den anden Missionsmark. Dette er, som det vil. sees, udtrykt
i Konferensens Resolution. Jeg skal senere udtale mig nærmere
om Anstalten paa Umpumulo og det Indtryk, jeg fik af den. - Det
gamle Spørgsrnaal om Opførelse af en hensigtsmæssig Husbekvemme
lighed for Missionæren paa Umpumulo - et Spørgsmaal, som staar i
nær Forbindelse meel Anstaltens Nedlæggelse, - var det forsaavidt
blevetlettere for mig at se en tilfredsstillende Ordning paa, da jeg i
Forveien havde været paa denne Station og forvisset mig om, at af
alle Alternativer var Nybygning nu det sidste. En Udvidelse af
det ene Vaaningshus paa Stedet vilde ligge nærmere; der var alle
l"ede altfor mange I-luse paa denne Station. Jeg anmodede Bygge
komiteen om at gjøre en Kalkule over, hvad en Udvidelse vilde
koste, hvilket ogsaa skede. Imidlertid afgik Fru Udland ved
Døden, og hendes Hus, der støder næsten umiddelbart til Stations.
bestyrerens, staar nu til hans Disposition, saa der formentlig ikke
bliver Spørgsmaal om nogen større Udgift for det første. Skulde
Tanken om et Pigehjem blive realiseret,vilde disse to Huse være

tilstrækkelige for 0iemedet.
Vi forhandlede dernæst om den A l' be i ds sko 1e, til hvilken

.Svend Foyn for over et Aar siden har 'indsendt Midlerne. Jeg
paavist.e først for Brødrene, at den Maade, hvorpaa Konferensenl

l

Chr. T. Oftebro.«

- 28--

Efterat Forhandlingerne om ele i elet foregaaende angivne For
holde var afsluttecle, gik vi over til at behanelle forskjellige denne
Missionsmark vedkommende Sager. Da der inden min Afreise
fra Hjemmet ikke havde været Tid for Bestyrelsen til at behandle
og expeelere de Sager, som forelaa fra Konferensen i I887, blev
der givet mig Bemyndigelse til for el ø b ig at afgjøre saa mange
af dem, som det maatte være ønskeligt eller nøelvendigt for Gjer
ningen. Der blev under Mødet optaget et kort Referat af dis$e
Forhandlinger, og jeg kan saaJedes for ele fleste Spørgsmaals veel-

Oplysninger, 80m jeg beder at faa korrigere. Rev. Mr. Oftebro
har ikke foriadt den norske Mission, Bestyrelsen i Hjemmet har kun,
paa hans egen gjentagne Bøn, ft'itaget ham for hans Virksomhed som
Superintendent for Missionen, medens han fremdeles fortsætter sit
Missionsarbeide paa Ekjowe i Selskabets Tjeneste. Med Hensyn til
mig selv, da er Grunden til min Udtrædelse af Selskabets Tjeneste
ikke, seim nævnt, riogen »vilkaarlig« Optræden af Sekretæren under
hans Ophold i Zululand, men »Differenser«, som jeg i nogen Tid
har havt med Bestyrelsen i Hjemmet. I det Haab, at :De vil finde
Plads for ovenstaaende, er jeg etc.

Redaktionen tilføier: »Vi oplyste,at Underretningen var fra
en Korrespondent og offentliggjorde ikke hans Brev paa Grunct af
de stærke Udtryk, i hvilke det var skrevet.«

I-lans Ven, som havde skrevet Angrebet paa mig, (et Angreb,
del' efter Redaktørens Udtatelser til Stavem vilde været strafbart,)
vil vel ikke takke ham for dette. Muligens Tanken var, at Artikelen
skulde give et Udtryk for, hvor populære Oftebroerne var som Mis.
sionærer blandt de engelske. Jeg skal med Hensyn til denne Po
pularitet og Loyalitet bemærke, at den fOl' en ikke liden Del har
sin Grund i, at Oftebroerne har stillet sig exklusivt paa de engelske
Natalkolonisters Side i Spørgsmaalet om Ordningen af Forholdene
i Zululand, et Standpunkt, om hvis Berettigelse der vistnQk kan
være delte Meninger, men om hvis Klogskab· der visselig ingen
delte Meninger kan -være, naar man anskuer Sagen fra Missions
gjerningens Formaal. Traktemel}t, Deltagelse i engelsk Sport
(Doktoren har fungeret som Prisdommel' ved Væddeløb) m. m. har
ogsaa bidraget til Populariteten, uden at de samme Ting kan siges
i samme Grad at have gavnet Missionen.
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de Betingelser, som der var opstillede. Under Nedreisen mødte
han mig igjen paa New Gelderland, hvor vi drøftede Sagen yder
ligere og aftalte, at han skulde sætte sig- ind i Hjulmagerprofessio
nen; inden han flyttede til Ekjowe. Paa dette Sted skuide det Hus,
Stavem nu bebor, gaa over til Bolig for Bestyreren og Værkstedet
opføres i Nærheden, medens det for Kateketskolen i sin Tid op
førte Lokale skulde tjene som Bolig for Arbeideme. Gjeraker
skulde flytte til Ekjowe i Slutningen af April eller Begyndelsen af
Mai. Jeg har, som det vil sees af Statuteme, givet Arbeidsskolen
Navnet Svend Foyns Gave. En dygtig Smed mangler der nu,
han maa søges i 'Hjemmet, og naar han er funden, haaber jeg, at
denll.e Sag vil være bragt i den bedst mulige Orden Maatte det
blot lykkes at at vinde fas teL æ ri ing e blandt de indfødte, unge
Mænd, som vilde og kunde udholde en Læretids Besværligheder I
For det første tør det vel være, at man maa nøie sig med lø 13 e
Arb eid ere, ligesom man jo i det hele maa gaa forsigtig og
økonomisk tilværks, hvad jeg føler mig forvisset om, at den antagne
Bestyres vil kunne gjøre. Han er visselig langt fra at ville opst'ille
den Slags Kalkuler, som den, Hr. Oftebro gjorde paa forrige Kon
ferens, at naar Bestyreren toges blandt Missionæreme, vilde man

.spare r 150 om Aaret paa Skolens Budget!
Det Spørgsmaal, som det fremfor alle andre laa mig paa

Hjerte at kunne drøfte med Missionæreme, var Spurgsmaalet om
at kunne udvide Arbeidet og drage de indfødte med ind i det. Vi
havde Anledning til at drøfte disse Ting, da vi kom til sidste Kon
feren~ Forhandlinger om Opførelse af Forsamlingshuse i
Distrikterne, Aflønning- af indfødte Lærere m; m. For
skjellige O~nsta'ndig-heder havde bragt mig til at lægge den største
Vegt netop paa denne Sag. I og for sig er den jo det store
Livsspørgsmaal i Zulumissionen soin paa enhver Missionsmark.
Men jeg havd~ paa Forhaand et lndtryk af, at Sagen ikke var
forstaaet, ialfald ikke fuldt forstaaet, af flere afZulumissionærerne,
og at der derfor heller ikke var gjort, hvad gjøres skulde, for dens
Fremme. Dertil kom nu, at man under den yngre Oftebros An- ,
førsel i sin Tid havde udkastet de mest høitflyvende Planer om"

• at et.ablere Almuskoler, høiere og lavere, blandt Zulufolket, i Høide
med det mest udvildede 1"olkeskolevæsen i den gamle Verden.
Der skulde jo sendes ud Seminarister fra Hjemmet, som ved Hjælp
af sin Methodik, Didaktik og Pædagogik som ved et Trylleri skulde
ophjælpe Gjemingen og give den Fart, endog førend Læreme
havde tilegnet sig Sproget. Jeg fik paa dette Punkt det Indtryk,

hav de behandlet dette Spørgsmaal, ikke var skikket til at vække
ilogen Beundring, være sig for dens administrative Dygtighed eller
dens praktiske Greb. Det var imidlertid under disse Forhandlinger,
at Pastor Gundersen nævnte Doktoren som Bestyrer, hvilket foran
er omtalt. Grunden til, at det er gaa,et saa sent mf'd at bringe
denne Sag i Gang, er, vistnok væsentlig den, at Hr. Oftebro
har ønsket at .blive stillet i Spidsen for dette »Arbeide«, en
Stilling, hvortil han visselig ingenl30mhelst Skikkethed har. De
praktiske Arbeider, som det har været ham overladt at udføre,
udmærkede sig alle ved Usoliditet og Tankeløshed i Udførelsen.
Dette var Tilfældet med det nye Vaaningshus paa Ekjowe, endnu
mere med Kirken, der er daarlig bygget og uskjøn til Overmaal,
og endelig med det for Gjordemoderen opførte lille' Hus, som han
fortiden bebor, men som et Tordenveil' tog Taget af den samme
Dag, han havde modtaget sin Opsigelse. Taget (som almindelig i
Sydafrika af Jemplader) var nemlig ikke fæstet ordentlig til Murene.
--:- Jeg forespurgte om, hvilke Norchnænd, bosatte i Kolonien, der
kunde være Tale om som Bestyrere. Der blev nævnt I) Bygflings
mand og Snedker N. Gjeraker, 2) Mekanikus Meeg, en Broder af
Missonæren. Jeg .~krev da stra:x til Hr. Gjeraker,i hvis Hus jeg
havde ovemattet paa Opreisen, og bad ham træffe mig 'paa Stanger
paa Nedreisen, Jeg' gav ham foreløbig alle nødvendige Oplysninger,
deriblandt ogsaa den, at han ingenlunde maatte regne paa at tjene
synderlig ovel' Halvdelen af,hvad han nu gjorde, om han overtog
P9sten. Gjeraker kom imidlertid ridende op til Ekjowe paa For-

(

anledning af Brevet (paa Nedveien døde hans I-lest for ham) og
f det viste sig nu, at han. ha:de. megel: Interesse for denne Gjeming,

I og at han, treds han vlssehg tjener Sl11e f 200 om Aaret ved sit

(

I Arbeid.e (der mestendels bestaar i Opførelse af I-luse efter Akkord),
dog vllde overtage Anstalten med en Løn af f 100, som der
var foresIaaet. Efter alt, hvad jeg- havde Anledning til at erfare,
er Hr. Gjeraker en oplyst, alvorlig kristeligsindet Mand, vant til at
føre en streng Økonomi, og en særdeles dygtig Arbeider. Han har
i mange Aar ved sine Arbeider anvendt indfødte som Haandlangere
og Hjælpere, har saaledes Erfaring for, hvorledes de skal behandles,
taler deres Sprog og er, saavidt, jeg kunde se, et velskikket Emne
til Bestyrer. Jeg forhandlede nu Sagen med ham i Tilsynsmandens
og Byggekomiteens Nærværelse, omarbeiclede og ordnede det
Forslag til Reglement for Anstalten, som var foreslaaet afKonfe
rensen, men som efter 'min Mening var ubrugbart, og Gjeraker
modtog ,det,Tilbud, jeg gjorde hamh om at ov;rtage Anstalten paa,
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rensen til at tro, at en Kateketskole ikke vilde gaa, medens en
høiere Almuskole skulde have Udsigt til at trives. Der blev ogsaa
gjort opmærksorri paa det uefterrettelige i den Paastand, at Kon
ferensen havde foreslaaet en hølere Almuskole, men at Bestyrelsen
havde omgjort den til· en Kateketgimle. Konferensen havde
tvertimod foreslaaet en Kateketskole, hvor der undtagelsesvis kunde
optages ogsaa saadanne, som ikke fra først afhavde bestemt
sig til at blive'Lærere. Man var imidlertid nu kammen til at tvivie
ligesaa meget om at faa. en høiere Almuskole til at gaa som
Kateketskolen. Og man kunde' til Fordel for den første ikke an
føre andet, end at den muligens vilde styrke Missionens Kredit
i de styrendes Øine.

Med Hensyn til Uddannelsen af de indfødte Lærere og Evan·
gelister fremholdt jeg med al den Styrke, jeg formaaede, at hvad
der her kom an paa, var at faa Mænd, der ikke havde lært mange
Fag, men havde tilegnet sig Kristendommens Grundsandheder en·
foldig, men levende og konkret og eiede Evnen til igjen at frem
bære disse Sandheder for sit Folk paa en saadan Maade og i' en
saadan Form, at Folket forstod dem. Jeg mindede oin, hvor van
skeligt, ja umuligt det var for Missionæren at stige saa dybt ned,
som det her trængtes, og at han derfor vilde kunne paaregne ganske
anden Frugt, om det lykkedes at vinde enfoldige, hjertevarme Guds
Ords Forkyndere af og blandt de indfødte. Jeg advarede derfor af
al min Evne mod at fylde disse indfødte med dogmatiske termini
og abstrakte Læresætninger, Ting, som vi selv havde havt van·
skeligt nok for at fordøie, ja, som de færreste af os havde tilegnet
sig ordentlig, end sige da en indfødt.

Hvad nu Uddannelsen af saadanne indfødte Medhjælpere an·
gik, da vilde det ideale være, at de kunde faa sin Opdragelse i det
Distrikt, hvor de hørte hjemme, og af dette Distrikts Missionær.
Herved slap man jo at rykke dem ud af deres hjemlige Forholde,
ligesom man derved kunde anlægge Sagen paa den mest praktiske
Maade, saaledes nemlig, at de fik sine Kundskaber draabevisog
havde Anledning til at praktisere dem draabevis. Men dette forud
satte nu rigtignok ogsaa, at Missi~nærerne .var gode Pædagoger
alle, en F orudsætning, der ikke holdt stik hverken hos os eller andre.
Imidlertid, det var jo denne Vei, som nu efter Konferensens eget
Forslag skulde forsøges, og det gjaldt da for hver enkelt Arbeider
her at gjøre sit yderste. Naar man havde fundet saadanne Mænd
.og prøvet dem en Tid, saa maatte man lade dem faa Anledning
til at besøge Kateketskolen og faa sine Kundskaber udvidede og

3

- 32 -

~~~~..~~._- ~~------,- "O'~==-~ ... _

l'
l
i

i
I

...L

at Traditionen fra Schreuders Dage saavelsom Frygten for og
Mistilliden til Kaffernaturen havde ledet til, at der ikke af alle
Missionærer var arbeidet saa alvorlig som muligt paa at drage
saadanne indfødte, der havde de naturlige Betingelser derfor, ind i
Arbeidet. - Hvad der 'blev forhandlet under disse Spørgsmaal, var
da væsentlig følgende: I) Hvad Maal man bør opstille for Under
visningen i Missionens Skoler. 2. Hvacl der bør være det væsent
lige i den Undervisning, dergives dem, som benyttes som Evan
gelister og Lærere. 3) Hvorledes man for nærværende med størst
Udsigt til Held kan arbeide hen til dette Maal.

Jeg forsøgte nu at udvikle for Missionærerne de Tanker, som
havde været raadende inden Bestyrelsen om disse Ting: at en Skole
plan som den, der i sin Tid var foreslaaet af Konferensen, paa Grund
af Folkets Stilling vilde være den rene DaarskaE-.; at derimod Zulu-

. folket endnu vilde trænge minelst et AarhunCIrede til at tilegne sig
og fordøie de elementæreste Elementer af den almenmenneskelige
Dannelse; at vore Skoler paa Missionsmarken først og sidst maatte
,~ære Religionsskoler, Plantesteder for Evangelisationen af den yngre
'opvoxende Slægt, og at det derfor heller ikke havde taget sig
videre ud i Bestyrelsens Øine, naar det i sin Tid var sagt, at til
siig Skolegjerning var ikke Missionærerne uddannede eller skikkede,
og at del'es Uddannelse var for kostbar til at nedlægges i den Slags
Arbeidel Jeg udtalte, at mere lovende og frugtbart Arbeide end
at nedlægge Kristendommens Grundsandheder i den opvoxende
Slægts Sind kunde en Missionær ligesaa lidt som nogen anden Ar-

)
b:i~er i G..uds Rige faa at udføre. Naar m~n til Kristend~ms.under- .

t vlSn1l1gen l vore Skoler saa fik megen Læsmng, nogen Sknvn1l1g og
lidt Regnil~g', saa havde man, som sagt, vistnok givet dette Folk
nok i hundrede Aar; gav man Uilgdommen mere, vilde den nær
meste og uudeblivelige Følge demf blive, at de unge kom til at
staa rodløse, fremmede og fjernede fra det nationale Folkeliv i dets
Primitivitet, og at det derfor vilde gaa i vor Mission som i saa
mange andre sydafrikanske, at man opdrog en Klasse unge Men
nesker, der ingensteds passede, .som selv ikke kunde fordøie Lær
dommen, men blev halvciviliserecie i'rarre og malkontente Subjekter.
Jeg erfarede nu, at de høitflyvende Skoleplaner, der i sin Tid
fremkom som et Bænkeforslag af Doktoren, ikke havde 110gen •
Sympathi hos Flerheden af Missionærerne, der meget mere
erklærede sig enige i de Tanker, jeg havde udtalt. Jeg spurgte
i denne Forbindelse efter de Grunde, som havde bpv'j!etI~
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saa her maatte voves for at vindes. Skulele Missionæren hige
hver vunden indfødt, som' en Høne tager Kyllingerne under sine
Vinger, saa kom man jo ikke videre. Han fik være fornøiet .med,
naar han under Bøn og Formaning havde gjort sit yderste for at
staalsætte dem mod Farerne. Saa maatte han lade dem gaa uel
i Zulugaardene for at bosætte sig eller virke - der var over
hoveelet ikke nogen anden Vei for Guds Rige til at vinde fremover
paa. Det var elesuden synligt 110k, at de Kristnes Opbevaring
paa Stationen heller ikke var saa særdeles betryggende eller havde
frembragt noget betragteligt Resultat i kristelig Henseenele. - Det
gamle Isolationssystem, der fra først af var en Nødvendighed paa
denne Missionsmark, har vistnok hos flere af de ælelre Zulumis
sionærer faaet et altfor stærkt Fæste. "Den ældre Oftebro gjorde
det gjældende som en Erfaringssag, at man alene havde vundet

. noget ved Arbeide paa selve Stationen, en Paastanel, hvortil jeg
bemærkeele, at man enelnu ikke havde havt Anledning til at prøve
en mere udadgaaende Virksomhed, at Zulumissionen var dømt, hvis
elette skulele være elen ene mulige Arbeidsmaaele, at Guds Ord
maatte kunne bane sig Indgang ogsaa i Zulugaardene, medmindre
elisse vare ligesaa mange Annexer af Helvede - hvael ingen kunde
ville paastaa - eller maatte stemples som liggende uneler elen absolute
Forhærelelses Dom. Forøvrigt er jo nævnte Paastanelallereele mod
bevist af Erfaringe11, ela eler paa nogle af vore Stationer er Kristne,
der er blevne det ude i Zulugaardene, som altsaa ikke har opholdt
sig anderledes paa Stationen, end at ele er komne der for at del-
tage' i Daabsforberedelse og Læseundervisning; .

Jeg har det Haab, at saavel elisse fornyeele Overveleiser,
som elen Drøftelse, der var givet elette samme Hovedpunkt
under Missionærernes Møde med Dahle, vil bidrage i naget Mon
til at drive Arbeidet fremad. Dahles Udtalelser saavel om Vigtig
heelen af indføelte Medhjælpere (og det meningsløse i Uelsendelse af
Seminarister) som afNøelvendigheelen af at strække Arbeidet uelover
en større Kreels, falelt, efter hvael jeg erfarede, ganske sammen med
mine. Og blandt Missionærerne selv har jo ele fleste forstaaet, at en
større Expansion af Arbeidet er en Livsbetingelse for, at der skal blive
naget af det. Den Omstændighed, at Stavem, der altid har været
en i Orel og Gjerning ivrig Talsmand for denne Virksomhed, nu
som Tilsynsmanel har Anledning til at virke for den paa bedste
Maade, ma~ jeg tillægge stor Vægt. Der. blev under disse For
handlinger ogsaa gjort gjældencle, at dette udadgaaende Arbeide
alle Dage var blevet drevet ogsaa paa denne Missionsmark. Men
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befæstede under en dygtig Lærers Veiledning. Saa kunde man
med Tiden ordinere dem.

Med Hensyn til Midler, der burde komme i Anvendelse for
dette 0iemed, nævnte jeg en Ledetraad i Kristendommens Grund
sa,ndheder, beregnet paa at være en Veiledning til Selvstudium og
Selvtænkning for de indfødte Lærere og en Hjælpfor dem under
deres Arbeide med Prædiken og kristelige Foredrag. Jeg forsøgte
at paavise, hvorledes denne Ledetraad maatte være indrettet : enfol
dig, frisk, konkret og kjærnesund i Form og Indhold, at den Op
gave' at udarbeide den hørte til de v:anskeligste, men ogsaa til de
største og mest begeistrende. Som Konferensreferafet viser, blev
det besluttet, at Pastor Stavem skulde anmodes om at gjøre et
Forsøg i denne Retning.

I
Under Behandlingen af disse Spørgsmaal udtalte jeg min For

undring over, at ved de indfødte Gudstjenester, jeg havde over
været, enten Missionæren selv fOl'rettede baade' som Prest og

. Klokker, eller at en anden Missionær udførte Klokkertjenesten.
Jeg udtalte, at for mig stod dette som en mindre god Pædagogik,
og at jeg vilde lade de indfødte - om der fandtes et antageligt
Subjekt i Flokken - forrette som Klokker i Kirken, ja, at jeg
ogsaa vilde sende ham op paa Prædikestolen at prædike, saasnart
jeg fandt dette raadeligt ::>: følte mig forvisset om, at han vilde
udføre Forretningen sømmelig. Blandt de flere Midler antog
jeg dette var det ene til praktisk at fremstille for de indfødte, at
Maalet var, at de skulde hjælpe sig selv, medens omvendt dette,- at
de indfødte ikke maatte gjøre selv den mest underordnede Tjeneste,
kun tjente til at befæste dem i den Tanke, at alle slige Ting'
blot kunde udføres af den hvide Mand. Pastor Oftebro svarede

j{tA-q ~~{rJ.-/ hertil, at Missionærerne var _opdragne til denne F orsi[tighed ~ls
le, (fl.p'" ~, af Schreiider og dels derved, at de selv ikke maatte bestige Præ

dikestolene hjemme I Han udtaHe videre, at naar de ikke anvendtes
som Klokkere i de faa Kirker, vi havde, saa var dt;tte dels grundet
i deres Undseelse for at udføre slige Forretninger, dels i deres -ydre
Ubehjælpelighed - Grunde, som jo ikke har meget at sige. Mere

(
Var der vel i den gjennemgaaende Mistillid, som mange afBrødrene
havde til Kaffernaturen og deres deraf følgende Frygt for at lade
de indfød;;gjø~7';oget, der kunde blive dem en Snare og en Fri-
stelse. Jeg søgte imidlertid at paavise det uholdbare i dette Stand
purikt. Lod man sig holde tilbage af en saadan Mistillid, kom man
aldrig videre; at det meget mere gjaldt for Misssionæren at lade
det staa til, at det fik falele det,. som ikke kunde staa, at der og-
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derlige Fordele for Missionen ved at indgaa paa at undervise efter
den Skoleplan, der af Governementet er opstillet for Natalkolo-

'----- nien. Jeg tænkte derved ikke saa meget paa den Pengebe
vilgning, som gaves, som paa andre Ting, som f. Ex. Indførelse
af almindelig Skolepligt og Paalæg til Folket om at «sonda.» Mis
sionærerne udtalte imidlertid, at der for Tiden ingen Udsigt var

i til at opnaa noget i disse Retninger. Ligeoverfor Talen om Nød
vendigheden af den høiere Almuskole - hvorom Meningerne blandt
Missionærerne forøvrigt var meget delte - bemærkede jeg, at hvis
der kunde angives fyldestgjørende Grunde og paavises praktiske
Krav, saa antog jeg, at Bestyrelsen ikke vilde modsætte sig en
saadan Foranstaltning, Fortiden er det dog vistnok meget faa,
som spørger efter en saadan Ting som en høiere Almuskole paa
denne Missionsmark. Naar der har været talt saa meget om en
saadan og om andre store Foranstaltninger, da har Motivet nok
oftest været en Tendens til at efterligne andre Missioner, en Tendens,
som navnlig oftere har fundet en ivrig Talsmand i den yngre
Oftebrd; der nærer en stærk Beundring for 'alt engelsk og saaledes
ogsaa for de engelske Missionærers Praxis.

Af forrige Aars Konferens var der foreslaaet bevilget til He
stehold for de af Mic:sionærerne, der for sin Gjernings Ud·
føreise trængte et saadant TransportmiddeL Sagen var kommet
op paa Foranledning af en Ansøgning fra Missionær Norgaard,
der for Betjeningen af sine mange Biforsa;mlinger maa reise meget,
Men den Diskussion, som denne Sag haVde foranlediget, var 
som Referatet viser - mindre tilfredsstillende. Man havde fra enkelt
Hold udtalt sig halvt frydefuldt over, at man her havde et Exempel
paa det mislige i det nylig indførte Gagere_gulativ, at nu vilde alle
Extraregninger vende tilbage m. m. Jeg fandt mig af denne Grund
foranlediget til at gjøre nogle Bemærkninger dels om Sagen i Al
mindelighed, dels om den Maade, hvorpaa den var bleven disku
teret. Jeg udtalte da først, at Bevilgningen ikke kunde gives i Form
af Bevilgning til Hestehold; thi Missionsselskabet holdt hverken
Heste eller Oxer eller Asener. Derimod var der al Grund for Mis
sionen til at tilstaa de af Missionærerne, der havde lange Reiser at
gjøre i Missionens Tjeneste, en Reisego dtgjørelse. I modsat
Fald kunde der let øves Ubillighed mod dem af Arbeiderne, der for
Gjerningens Skyld maatte reise meget, naar nemlig de skulde be
stride sine Reiseu~gifter af sin Gage, medens andre Arbeidere kunde
være stillede slig, at de ingen Udgifter havde i denne Retning.
De~n<1 I<.eisegod~gjør~~se maat~e ela, regulert;s eft;er 9mstp;;ndi~h~.
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det har hidtil hverken været eller kunnet være Plan eller Kraft i
denne udadgaaende Virksomhed. Om. 'en Missionær har været borte
i en Hedningegaard nogle faa Gange i Løbet af et Aar, da indsees
det let, at dette ikke kan ventes ordentligvis at ville bære nogen
Frugt. At »skvætte lidt Guds Ord« nu og da paa Zuluerne nytter
tilvisse lidet; der maa arbeides stadig og ihærdig med Prædiken
og med Skole, og endda kan det tage Tid, førend Zuluens «fede
Hjerte» kan faa Udløb for Menneskelivets dybe Spørgsmaal om
Dom og Død, Naade og Frelse, Spørgsmaal, som nu ligger be
gravne under Sorgerne og Glæderne over Koner og Kvæg m. m.

Efter den Vegt, vi hjemme i Bestyrelsen altid har lagt paa
dette udgaaende Arbeide, fandt jeg at burde samtykke i Op
føreisen af alle de foreslaaede Biforsamlingshuse, ligesom jeg for
den Station, hvor endnu intet er gjort i denne Retning, Ekjowe
nemlig, stillede til Stavems Disposition et Beløb tilstrækkeligt
til Opførelse af 1-3 saadanne Huse. Jeg gjorde kun forsaavidt
nogen Forandring i de foreliggende Forslag fra Konferensen,
som jeg etklærede, at det særskilte Opdrag, Pastor Leisegang
havde faaet med Hensyn bl Opførelse af Skolehuse i Dahles
Missionsdistrikt, skuIde stryges. Denne Bestemmelse, der var en
Gjenganger fra Bestræbelserne for at gjøre Leisegang til en Slags
Lille-Tilsynsmand over Stationerne paa Natalsiden - et Ben, man
vistnok havde ivet ham, forat han skulde aa med Oftebroerneyaa
\Jondre Ting - maatte, erklærede jeg, stryges, da det udtry <kelig
var udtalt, at det ikke var som Medlem af Byggekomiteen, Leise
gang skulde udføre dette. Og selv om det havde været som Med
lem af Byggekomiteen, han skulde gjøre det, kunde Bestemmelsen
ikke opretholdes, eftersom Konferensen, naar den havde valgt en
Byggekomite, fik lade det være overladt til denne selv at fordele
Arbeidet mellem sine Medlemmer, under fælles Ansvar naturligvis.
Forøvrigt burde det være Tilsynsmandens Sag at befare Distriktet
sammen med vedkommende lVIissionær og udpege Byggestederne.
Selvfølgelig var den hele Bestemmelse kun et Udslag af den samme
barnagtige Optræden, der paa et andet Punkt havde bevirket, at
Leisegang ikke skulde være Medlem af Skoleraadet for Opdragel
sesanstalten, siden han ikke alene maatte være det suveræne Til
syn med Skolen. Jeg sagde ogsaa saa meget om disse Ting
til Brødrene, at de forstod, at Bestyrelsen betragtede og behand
lede det som Udslag af en saadan~

Jeg forelagde endelig Missionærerne det Spørgsmaal, om der
var nogen Udsigt til ligeoverfor Landets Styrelse at opnaa syn-



eterne saaledes, at der blev taget Hensyn til Distriktets Beskaffen
hed, Biforsamlingernes Antctl m. m. For at den forsvarlige An
vendelse af dette Reisebidrag til enhver Tid kunde kontrolleres, og

. forat vedkommende Mynqigheder i det hele til enhver Tid kunde
forsikre sig om, hvorledes Missionæren brugte sin Tid, skulde der
paa hver Station føres et Dagsregister over Reiser, udførte For
retninger m. m.

, Med Hensyn til den om dette Spørgsmaal førte Diskussion
tilstod jeg aabent for Brødrene, at den paa mig havde gjort tnd
tryk af en meget fremtrædende Hjælpeløshed, ja at der var frem

S:~ }mmne Udtalelser, som jeg vilcle kalde ligefrem hovedløse. Naar
man havde villet bruge denne Sag til af paavise d~ensigts-

. mæssige i det nye Gageregulativ, da ve,r dette spildt Møie, for ikke
at sige noget mere. Thi Regulativet viste sig istand til at fjerne
de Ubilligheder, som laa i Dagen, hvis der, som Missionærerne havde
villet, ikke var taget Hensyn til denne Side af Sagen. Det var
let at forstaa, at Pastor Norgaard paa Empangeni f. Ex vilde have
adskillige Udgifter til . Reisemidler, medens derimod Stationsbe
styreren paa Ekjowe, der ingen Biforsamlinger havde, helle~ ikke
havde p.ogen Reiseudgifter. Var det da Retfærdighed, at den ene
skulde tage Reiseudgifterne af den Løn, han skulde leve af, medens
den anden kunde stikke hele Gagen i Lommen? - Der var ingen,
som havde noget at bemærke hertil.

Endelig bemærkede jeg, at en saaclan summarisk Fremgangs-
'maade, som Konferensen .havde brugt, naar den foruden en bestemt
Bevilgning til enkelte Distri1der (Empangeni, Imfule, Bøffel Hoek
og Eotimati) havde stillet et Beløb til Disposition for andre, som
senere maatte ville forlange Reisegodtgjørelse, ikke kunde bifaldes.
Reisegodtgjørels~n skulde budgetteres paa Forhaand for hvert Di
strikt. Det var saa Missionærens Sag at bestemme, hvad Befor
dringsmiddel han vilcle bruge. Holdt han f. Ex. Hest og denne
døde, var Risikoen' hans, og Reisegodtgjørelsen førtes ikke til Ud·
gift for Missionen, dersom han ikke havde udført de Reiser, til
hvilke den var bevilget. Paa dette Aars Budget kunde derfor kun
staa Bevilgningerne til de Missionærer, der for forrige Konferens
havde ansøgt om Reisegodtgjørelse. Og det blev Tilsynsmandens
Sag at forvisse sig om, at Bevilgningerne var anvendte i det Øie-
med, for hvilke de var givne. I

Vi kom dernæst til de af forrige Konferens fattede Beslutninger om
Forflytning afMissionspersonalet, Optagelse afnye Stationer
m. m, Pa. BOVGdbestyrelsen her paSt Forhaand havde bestemt, at
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Pastor Stavem skulde fOl"blive paa Ekjo~t"var Spørgsmaalet om
hans Flytning forsaavidt faldet bort. Jeg bemærkede i Anledning
af denne Konferensbeslutning, at den havcle været meget paafal
dende for Bestyrelsen. At Stavem som en af de ældre og dyg
tigste Arbeidere paa denne Missionsmark skulde sendes ap til
lntlasakje sOt11 en Slags personel Kapellan for gamle Larsen, lig
nede .ikke en forsvarlig og samvittighedsfuld Anvendelse af Kræf
terne, saameget mere som Stedet endnu var meget tyndt befolket
og Stavems vigtigste Gjøremaal saaledes vilde blevet - at tilse
de gamle Larsens. Et Forsøg, gamle Oftebro gjorde paa at for
svare denne Beslutning, mislykkedes - som venteligt - totalt
for ham. Jeg kan i Forslaget om Stavems Forflytning ikke se
naget andet end et Udslag af det herskende Partivæsen, og lige
overfor Stavem personlig en Chikane, en Straf for hans. altid ud
viste Selvstændigheel og saglige Holdning, maaske ogsaa en vel
forklarlig Frygt for ham fra elen yngre Oftebros Siele. Jeg \.ldtalte
dog forsætlig ikke mine Tanker om disse Ting; jeg ønskede først at
se Stemmegivningen, naar nyt Valg paa TilSy.n.smand var. ~oregaaet. fe;: Yl:.

Spørgsmaalet blev dernæst om Optagelse af ~hl~_a somL;t:d~~t'(-""
ny Missionsstation, et Spørgsmaal, der af fornge Aars Kon- . -
ferens med 213 Stemmeflerhed var besluttet realiseret strax, hvorfor
eler ogsaa var inclkjøbt Materialier til midlertidigt Hus for Pastor
Berge, der skulde optage dette Sted. Dette Hastværk havde imid-
lertiel vist sig umotiveret, som jo heller ikke Konferensen havde
kunnet angive nogen Grunel for det. Pastor Berge havele med
Hustru og Børn gjort en Reise deropfor at undersøge Forholdene,
men var bleven mødt med Modstand og Mistænkelighed af Sutu-
partiet, hvilket naturligvis havde gjort et stærkt Intryk paa Berges
sygelige nervøse Hustru. Man var saaledes bleven nødt til at se
Tielen an, noget, vi hjemme paa Forhaand havde forudseet.
Jeg bemærkede overfor denne Konferensbeslutning, at det havde
i vare Tanker været fornuftigere, om Konferensen havde indskræn-
ket sig til at paalægge Tilsynsmanden at hævde Missionens
Ret til clette Sted (Pastor Stavem havde i Syttiaarene virket der
en kortere Tid), fornuftigere baade forsaavidt som man kunde vide,
at en Mission mellem Sutuerne ikke kunde iværksættes umiddel-
bart efter at alle deres nationale Forhaabninger var knuste ved
Proklamationen af engelsk Protektorat over hele Zululand, og
fornuftigere forsaavidt som man jo ikke havde en Missionær at
sætte der for nærværende. Det var nemlig let at se, at hverken
pa,stor l3~rge eller hans Hustru Var skikkede til at gaa derop.
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Jeg bemærkede i Anledning af disse 21 3 Stemmers Beslutninger,
at man burde kunne angive gode og stærke Grunde for dem,
hvad der i dette Tilfælde ikke var gjort.

Med Hensyn til Pastor Berges Stationering var der paa Grund
af Omstændighederne saaledes intet andet at gjøre end at lade ham

i,' _ f J gaa tilbage. til Intlasakje. . Som senere nærmere skal omtales, er det
-j,! Itw"-~ j' desværre hden Sandsynhghed for, at han og hans Hustru her
il (l~~. efter vil kunne blive skikkede til at udrettc::. noget, være sig paa
!I (\)~ / Intlasakje eller noget andet Sted paa Missionsmarken.
l,: Endelig blev Spørgsmaalet om Ekjowe. Her fremhævede jeg
111 det for Hovedbestyrelsen uforsvarlige i den Beslutning, Konferensen
ii havde fattet: at den gamle Oftebro skulde være alene om denne

Station og dertil være Tilsynsmand. Jeg fremhævede videre, at
Stavern - der jo skulde blive der - foruden andre Arbeider som
literære blev at anvise sit hovedsagelige Arbeide ude i Gaardene
i det store Distrikt, og at der muligens ogsaa burde blive Tale om,
at han paa Grund af Stationsbestyrerens Alder deltog i visse For
retninger paa selve Stationen, da der, saavidt jeg forstod, trængtes
mere her end Pastor Oftebro kunde yde. Jeg pegte j denne Hen
seende paa, at de tvende Missionærer kunde prædike vexelvis, at
Stavern kunde føre Tilsyn med Skolen. Jeg mødte - som jeg og
saa ventede - paa dette sidste Punkt den Indvending, at dette ikke
lad sig gjøre, at der vilde opstaa Kollisioner o. s. v. Jeg bemær
kede imidlertid hertil, at jeg ikke forstod, hvorfor der skulde komme
Kollisioner deraf, aldenstund den ene stod som den ansvarlige Sta
tionsbestyrer og Menighedens Prest, medens den anden udførte visse
paa Forhaand fastsatte Gjøremaal. Jeg kunde ikke tænke mig Mis
sionærerne som Folk, der skinsygt vogtede paa sin Eneret til at
arbeide paa et Sted. Imidlertid kunde nu Tingen ordnes saaledes,
at Distriktet udenfor Stationen - hvad alle var enige om - anvistes
Stavern, og at han forøvrigt efter gjensidig Overenskomst udførte,
hvad Stationsbestyreren amriodede ham om paa selve Stationen.
Under disse Forhandlinger udtalte den gamle Oftebro - der.syntes

I ~e sig fornærmet -, at han gjerne vilde gaaet af nu, hv];han
ikke endnu havde Gjæld at betale. Jeg svarede hertil, at jeg antog
Bestyrelsen vilde tage alt tilbørligt Hensyn til et udtalt Ønske fra
de to ældste Missionærer her ,om at blive fritagne for Arbeide
og lade dem faa en passende Pension. Imidlertid forstod' jeg
ikke, at Pastor Oftebro, der jo for nagle Maaneder tilbage havde
havt Frimodighed til at paatage sig baade Stationsbestyrerens og
Tjlsvnsma!;!dens tIverv, nu følte sig udygtig endog til slet ene, og

f fr~J!:~~~~~
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at jeg i ethvert Tilfælde gik ud fra, at han blev staaende, saalænge
der ikke var tilstrækkeligt af disponible Kræfter.

Førend vi afsluttede Forhandlingen om disse Sager, ønskede jeg,
at det nye Varg paa Tilsynsmand skulde foregaa, da jo Udfaldet af
dette vilde kunne faa Betydning for den endelige Ordning. Jeg gjentog
for Missionærerne, hvad jeg tidligere havde ytret, at den vordende Til
synsmand efter min Mening ikke burde være bunden som Stations- \
bestyrer, da disse to Gjøremaal umulig kunde skjøttes tilfredsstiJ- f
lende, naar de indehavdes af samme Person.f Valget blev saa fast- '
sat til Begyndelsen af det følgende Møde og blev foretaget i fuld
Overensstemmelse med Instruxen. Jeg anmodede de stemmende
om at skrive sit Navn ~1..St~~.e.cldel, hvilket ikke havde\?r-rUÆjs
været gjort...1let. før, uagtet dette vistnok er krævet i Instruxen.[~.
Dette skede, og Udfaldet af Valget var, at Pastor Leisegalig fik 6
Stemmer til Tilsynsmand (Oftebro, Gundersen, Titlestad, Eriksen,
Berge og Stavern), medens Stavern fik 5 Stemmer (Steenberg, Dahle,
Nilsen, Braatvedt, Borgen); Norgaard stemte paa Titlestad.
(Leisegang og Larsen var ikke tilstede.)

Stemmegivningen havde saaledes truffet de to ældre Missio
nærer paa denne Missionsmark, hvorom der efter min Overbevis-
ning alene kun.de være Tale. Naar der imidle.rti~ skulde gjøres et ~ t ,~ _
Valg mellem dlsse, der, Staverns egen StemrneO"lV fraseet, havde ~ J ~
lige mange Stemmer, da kunde jeg for min Del ikke noget Øieblik '!o~ .v---j
--- - ~~0'5~ l
være i Tvivl om, hvem der burde overdrages dette vigtige Hverv'f dS'-t- ifO'-~:k

Jeg erldærede da ogsaa paa Stedet, at jeg i Kraft af den Bemyn-~orL) I/J.h.
digelse, Hovedbestyrelsen havde givet mig, overdrog Tilsynsembe-~~

dets Funktioner til Pastor Stavern, indtil Sagen var behandlet ';CrrVf!.A-., '1ov;!:
og endelig afgjort af Bestyrelsen. Mine Grunde skal jeg her ~::-Z:;:~'~Vt._-
angive: VL«., J!i.\. v ch.-

I
I. Pastor Stavem har i de tvende foregaaende Tilsynsperioder været t?1 Q..5"'c : ITV',,(,-

Il) udkaaret til Vikar paa denne Missionsmark. Han er derved /Vl.o1A>1"
#'1 ')~ af Missionærerne selv erkjendt og erklæret for at være den,

der i Tilfælde. burde rykke op til Tilsynsmand.
2. Pastor Stavem er utvivlsomt den af Arbeiderne, der med Hensyn

~ til Evner og Kundskaber staar høiest paa denne Missionsmark.
3. Pastor Stavern har altid udvist en ~ter i. Forbindelse

::/: med Sindighed OK Visdom i sin Optræden. Det viste sig og
saa, at disse Egenskaber i Tiden før hans Hjemreise var istand
til, om ikke at hindre, saa dog begrændse og moderere den
yngre Oftebros uheldige Indflydelse, medens det netop var i'
9.en Tiq, han va,r hjemme, a:t eIe stor~ F ordring;er ble,:,: r~is,t~. r ~_t l(~~~ ~~~. ~c~- ?-<_'-~~. 2,.
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f ene Stemmes Overyægt for Leisegang kunde jeg, da c1et tilmed var
Stavems Stemme, ikke tage noget Hensyn. Det vikle i mine Tan-
ker være latterligt at tillægge denne Stemmeflerhec1 nogen Vægt
i et Tilfælde som dette. F orøvrigt er c1et min personlige Over
bevisning, at det Stemmetal, der faldt paa Leisegang, ikke var
noget virkeligt Uc1tryk for de stemmendes Mening om, hvem der
b u l' d e være Tilsynsmand. Det er i denne Henseende at mærke,

I
at under Konferensen f. A:J1k_Leisegang kun to Stemmer til Til
~nsmand, mec1ens Stavem fik 4. Majoriteten forkastede rigtignok
bagefter Stavem endog som Vika.rog satte Gundersen istedet. Der
har, som bekjendt, tidligere ikke manglet paa Anerkjendelse af
Pastor Stavems Dygtighed blandt hans Medarbeidere; først da han
med saa .meget Alvor traadte, op mod det hele Partivæsen og
blottede Overfladiskheden og Meningsløshec1en i Konferensens F 01'

dringer paa uindskrænket Selvstyre, fik Piben en anden Lyd. Pastor
Sta.vems Evner i en mere fremtrædende administrativ Opgave er jo
ikke prøvede, ligesaalidt som Pastor Leisegangs. Men efter det
Kjendskab, jeg har til begge, har jeg ingen .Tvivl om, at Stavem
vil udføre Tilsynshvervets Opgaver med Fasthed, Alvor, Sindighed
og Visdom, mec1ens jeg ikke tør tro, at Leisegang sidder inde med
de nødvendige Betingelser, selv om jeg kan tænke mig, at ogsaa
han vilde skjøtte disse Opgaver ulige bedre, end hidtil har været
Tilfældet paa denne Missio~ark.<--O------ ,d.e~- dcJ-O-<--~-c

I-~~r?' ~.v<-,te;=.~~ ~ ~rt?~ ?5j ..-e~c/~<.-~f?(),~
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Endelig har jeg at gjøre rede for mine Besøg paa forskjellige

af vore Missionsstationer og mine Indtryk af Arbeidets Stilling og
Arbeidernes Kvalifika.tioner.

Da det vikle tage nogen Tid, førend Missionærerne kunde
være samlede paa Ekjowe, besluttede jeg at anvende denne Mf"l
lemtid til at se mig om paa vore Missionsstationer i Kolonien.
Oftebro, Stavem (hvem jeg anmodede om at følge med op til disse
Sta.tioner), og jeg drog da. opovel' til Umpumulo, hvor vi kom
Onsda.g I Sde Januar. Vi' blev paa Veien modtagne af Missionæ
rerne Leiseg~tllg og Borgen, sa.mt Pastor Gundersen, der ved
en Misforstaae1se var kommen derhen med sine Børn. Den føl·
gende Da.g red vi da op til Dahles Station Bøffel Hock, et Sted,
som ligger meget smukt med en storartet Udsigt over den dybt
nedenfor liggende Tuge1a.dal. Denne Dals Befolkning skai, som
pekjendt1 være det egentlige Arbeidsfelt [or Missionen fra. Bøffel

l-o
I
I
I
i
i
i

4. Pastor Stavem repræsenterer blandt de ældre Arbeidere paa
denne Missinnsmark i st'7rkest Grad det f~~r~
paa Missionsgjerningen. li(tjtG f7/l-C?)~~ty~~ •. ~~ (74" ~

5. Dertil kommer, at han~en StatlOn o,gZt,t.;...h
heller ikke bunden af de mange Baand, som følge; af en talrig). ~.
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6. O;;-chilmnøse Behandling, som var bleven Pastor Stavem tildel
efter Tilbagekomsten fra Hjemmet, en Behandling, eler havde
braert ham til alvorlig at omgaa.es med Tanken om at træde
ud ~f Missionstjenesten, gjorde det ogsaa ønskeligt, under ellers
lige Forhold, at vise, at han besad baaele Bestyrelsens og den

missionerende Menigheds Tillid. '

Hva.d Pastor Leisegang angaar, da er vistnok ogsaa. han en
dygtig Ma.nd, men mangler flere væsentlige Egenskaber for Tilsyns·

gjerningen. Dette har han nu vist
1. Ved at ga.a med paa de udskeiende Fordringer, som i de sidste

Aar er fremkomne fra Konferensens Ma.joritet, en Optræden, der
i mine Ta~ker ikke kan a.nbefale vedkommende for Tilsynsgjer
ningen. Den l Maa.de, hvorpa.a. Leisegang pa.a sidste Konfe~'ens
søgte at trække sig tilbage fra Følgeskabet, kan heller Ikke
siges at kvalificere ham for omhandlede H:erv.. .

2. Pastor Leisegang har desuden mindre Evne trI slmftllgat behandle
de forskjellige Spørgsmaal, han som Tilsynsmand vilde faa. med
at gjøre, medens Pastor Stavem derimod ha.r megen Dygtlghed

netop i denne Retning. .
3. Pa.stor Leisega.ng ha.r ikke vist nogen Evne til a.t optræde pa.a

Konferensen med saglig Behandling og Udredning, derimod of
tere vist den uheldige Egenskab a.t bruge knubbede Ord.

4. Som Indeha.ver a.f Tilsynsembedet vilde han vistnok efter sin
Karakter og sit hele Naturel oftere komme ti,l at bære Auto.ri
teten tilskue end ønskeligt var, medens han Vilde ma.ngleBetlll
gelserne for at veilede og oplyse, overbevise og hjælpe tilrette

i Sagtmodigheds Aand. . '
5. Leisegang er bunden til en stor Sta.tion, fra hVIlken de~ Vilde

være betænkeligt at tage ham bort, for nærværende, hgesom
han har en talrig Børneflok, som det ikke vilde falde ham let
at forlade saa ofte som det behøves.

Uden h~rl11ed at ville have opregnet alle de Grunde, der ka.n
anføres, tror jeg. at have fyldestgjørende angivet, hvac~ der i. dette

, Tilfælde var og maatte være det bestemmende for lUlg. Tll den
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Hock. Da jeg ikke kunde afse Tid til en Vandring nede i selve
Dalen, maatte jeg nøie mig med fra Høideplateauet, hvor Stationen
ligger, at se udover Arbeidsfeltet. Vi kunde ikke opdage, at der
inden Stationsdistriktet var samlet en saadan Mængde Mennesker,
som der skuIde være efter den Indstilling, den yngre Oftebro og
Tidestad i sin Tid afgav angaaende Indkjøb af hele Ingebrigt
sens Farm til Missionsstation. Imidlertid kan man vistnok række
en hel Del Mennesker nede i Dalen. Og dersom der arbeides
ihærdig og med Kraft, vil man her som paa de to. øvrige Statio
ner i Natal visselig kunne se betydelige Resultater. - Men det

~
staar ikke lidet tvivlsomt for mig, om M.. issonæren paa Bøffel Hock,
Pastor Mareus Dahle, tiltrocls baade for sin Flid og Iver, vil magte

. denne Opgave. Terrænet er her overordentlig brudt; der er fra
Bøffel Hock ned til Tugeladalen en Nedstigning, som fra en høit-
liggende norsk Sæter, Naar man desuagtet har lagt Stationen
oppe paa Høideplateauet, da er Grllnden hertil den, at Tugeladal
føret i Sommertiden er som en kogende Gryde og derfor omtrent
ubeboelig for Europæere, bortseet fra, at alt Land dernede er Loka
tionsland og saaledes ikke til at erhverve for permanent Bebyggelse.
- Det Stykke Jord, som er kjøbt af Ingebrigtsens Farm for Mis
sionsøiemed, ligger henne paa Fjeldkanten, og afgiver det nødven
dige. for Kvæghold og lidt Ager, begge Dele en Nødvendighed
for Missionæren, da saadanne Ting som Melk og Mais ikke er at
faa kjøbt, Melk slet ikke, og Mais ikke altid. Som allerede oven
for gjentagende antydet, var Forslaget om at indkjøbe hele denne
store Farm i det 0iemed at kunne missionere derfra nede i Tugela
dalen mildest talt et .kJ:sindigt F or~lag, og den Beregning, som

laf Undersøgelseskomiteen - den yngre Oftebro og Titlestad 
i sin Tid blev gjort for at vise Foretagendets Rentabilitet, kan
kun karakteriseres som yderlig s.ill}gvinsk og overfladisk. J .

Paa Bøffel Hoek var Stationshllset netop færdigt, da jeg var·
der. Huset er solid og vel indrettet, og det er saaledes endelig
lykkedes Pastor DC1-le at faa en ordentlig Bolig, noget, der hidtil
ikke er faldt i hans Lod.

Da Afstanden mellem Umpumllio og Bøffel Hoek kun er en
3 --4 Timers Ridt, kunde vi være tilbage til sidstnævnte Sted alle
rede samme Dag. Den følgende Dag anvendte jeg til at under
søge alle Opdrag~lsesanstalten for Missionærernes Børn vedkom
mende Forholde. Om Formiddagen paa~ørte jeg Pastor Borgens
U~1dervisl~ing, og om Eftermiddagen l?ik jel? meq Fru Bor~en fra;

KJælder til. Loft~_ vi.!. ~. ~~0.~.. ;: },S'; /l/~..~
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Hvad Undervisningen angaar, da led den for Tiden under
Mangel paa Lærerkræfter. Anstaltens Lærerinde, Frøken Helene
Svenningsen, der udsendtes sammen med Borgens i 1885, havde
nemlig forladt sin Stilling og opslaaet sit Kvarter hos en engelsk
Handelsmand længere oppe. Da denne Dame paa Grund af sin
Karakter og Sentiments aldrig har passet for Stillingen, var hendes
Bortflyttelse forsaavidt ikke noget Tab for Skolen. Som eneste
Lærer havde imidlertid Borgen maattet sætte Børn af meget ulige
Alderstrin og Standpunkt i samme Klasse, og tilmed overladt
de mindre Børn til et Par af de ældres samt Husjomfruens Under
visning, medens han ofrede al sin Tid paa øverste Klasse. Dette
var nu aabenbart en Feil, da han burde forstaaet, at det var bedre
at indskrænke Timetallet for hver Klasse end ganske at overlade
den ene til sig selv. . .

f Med Hensyn til ]3orgens Under~ng, da led den under en,
som det forekom mig, fremtrædende Mangel paa Evne til at stige
ned til Børnenes Standpunkt, og manglede desuden den Ro, som er
en saa væsentlig Fordring. Jeg lagde Mærke til, at det væsentlig
var ham selv, som talte, da Børnene ikke fik Tid til at tale; men
det er, som bekjendt, en af hans Eiendommeligheder at tale
altfor hurtig. Dette er forsaavidt stor Skade som Borgen utvivl
somt er· en kundskabsrig Mand, og, qm han havde et ligesaa
godt pædagogisk Greb, som han har g'ode Kunelskaber, vilde
være en fortræffelig Lærer. Jeg gjorde ham under Mødet paa
Ekjowe og i den nyvalgte Tilsynsmands Nærværelse opmærksom
paa de Feil, der ldæbede ved hans Undervisning og ved hans
Skoleordning i det hele. Jeg- foreholdt ham det upædagogiske og
skadelige i denne Braahast, som gjorde, at Barnet aldrig fik Tid til
at tænke sig om, og som bragte ham til selv at lægge Halvdelen
eller det hele Svar til, fremhævede det urigtige i, at baade han
selv og Børnene var for meget bundne af Lærebøgerne og gjorde
i al Gemytlighed Nar af de høitliggende Opgaver, som han vilde'
have Børnene til at besvare mundtligt og skriftlig (som f. Ex. det
typologiske i Isaks Historie m. m.). Jeg paaviste videre for ham,
at Børnene stod sørgelig tilbage i Norsk, i Læsning saavelsom
skriftig Behandling af Modersmaalet, og paalagde J ham at lægge
særlig Vind derpaa, ligesom jeg i Modsætning til hans F orsøg
paa at faa Børnene· til skriftlig at besvare theologiske Examens
spørgsmaal, nævnte en hel Række Exempler paa Opgaver, i Norsk
til Middelskoleexamen, hvilke maatte vise ham, hvad der krævedes.

I- "1/ Skjønt denne min Kritik var temmelig nærgaaende, mærkede jeg. . _
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heller ikke nu andet, end at Borge!l optog den vel, ligesom han
udtalte sin Taknemmelighed for den.

Med Hensyn til Undervisningens Ordning, da gjorde jeg under
Konferensens Møder -- hvad ogsaa Referatet viser - rede for,
hvorledes denne burde være, ligesom jeg paaviste, at den Skole
plan, Konferensen i sin Tid havde forelagt Hovedbestyrelsen, havde
store og væsentlige Huller. Jeg udviklede for Missionærerne, at
hvor man havde Børn paa saa ulige Alderstrin, som Tilfældet var
her, burde man, selv om der kun var to Lærere, hellere dele dem
i tre end i to Klasser. Den øverste IZlasse vilde endda kunne faa
4 Timers Skole om Dagen og de 2 andre 3 Timer hver, hvad der
vilde drive Børnene mere frem, end om man samtidig skuld~ be
skjæftige en Flok, der stod paa saa høist ulige Standpunkt og Al
derstrin. 3-4 Timers Skoleal'beide vilde desuden - vel udnyt
tede :- være tilstrækkelig· for Børnene under dette Klimat ; de
kunde neppe sidde længere paa Skolen med varig Nytte.

Endelig fandt jeg at burde gjøre noget for midlertidig at skaffe
Skolen den Lærerhjælp, den trængte. Efter at havekonfereret med

f Missionærerne om J__øitnant Altert:!§ Opfø'rse1 og Karakter, saaledes
som begge Dele var kjendte af dem under hans fleraarige Ophold
paa Missionsmarken, troede jeg at burde tilbyde ham en midler- T-
tidig Ansættelse som Lærer ved Skolen. Hvad angaar Altern, da
er han uddannet som norsk Officer og var ansat som Officer i
Artilleriet, da han søgte sin Afsked og drog til Afrika, hvor han
nu i flere Aar har ernæret sig som Graastensmurer og Snedker
med en aarlig Løn af ikke over .c 50. I de nævnte Egenskaber
har han dels arbeidet i Schreudermissionen, dels i vor. Et saadant
Bytte af Livsstillinger er jo unegtelig paafaldende indtil det mistæn-
kelige. Imidlertid er Gi'unden til dette Bytte i dette Tilfælde ved
Siden af Utilfredshed med det hjemlige Militærliv vistnok væsentlig
Helbredshe!\syn og Lyst til at se sig om i Verden. Jeg traf hani nede

. paa Ungoje hos Gundersen, hvor han i længere Tid havde arbeidet
paa Statibnshuset. Mit personlige Indtryk af ham var, at han var en
dygtig og kundskabsrigMand. Noget ufordelagtigtom ham under hans
Ophold paa Missionsmarken hørte jeg, trods gjentagne Efterspørgsler,
ikke, og da h~ll nu havde stor Lyst til at undervise en Tid ved
Skolen, kunde jeg ikke andet end tilbyde ham Arbeide der pr.
Maaned for en Betaling af f 5 og Kost. Som Graastensmurer Ogl
Snedker havde han havt 4~ .eog Kost, og jeg syntes, at man derfor ~1
ikke kunde byde ham mindre end 1: 5 som Lærer, hvad der heller
ikke overskrider den for Anstalte!~ stipulerede ~æredøll. Noget fan~t-
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jeg det absolut nødvendigt at gjøre for Skolen, da den ikke ude6.
Skade k}-lUde gaa saaledes, som jeg fandt den. Nogen Skade
kan dette Engagement ikke gjøre, da man jo ikke er bunden til
Altern længere end for en Maaned. Han har været Lærer ved Skoler
hjemme, havde en Tid undervist Pastor Gundersens Børn til dennes
fulde Tilfredshed, og efter det Indtryk, jeg fik af Hr. Altern, finder
jeg det sandsynligt, at han vil forstaa at gjøre sin Undervisning
meget tiltrækkende for Børn. -

.. Hvad det kvindelige Ste1 ved Skolen angaar, da fik jeg det
. Indtryk, at Fru Borgen magter sin Opgave ulige bedre end Borgen.

Der var Renlighed, Orden, ja en meget velgjørende Nethed over
alt. Visse Projekter, som Fru Borgen havde til Forandringer, navn
lig Opførelse af et Kjøkken, og som hun havde ligget i en Snllile Krig
med Byggekomiteen om, fik jeg ordnet uden nogen Vanskelighed og
uden noget Kjøkkens Opføre1se, blot ved at anvise hende en for
andret Benyttelse af Værelserne i Skolebygningen. Det er jo vist
nok hendes Svaghed, at hun for meget spekulerer paa Forandrin
ger og Forbedringer, men dels er denne Svaghed tilgivelig som
udsprungen af en virkelig Iver for Gjerningen, og dels er den fare
løs, naar den fra de overordnedes Side bliver mødt med den til
børlige Ro og Overlegenhed.

Skolebygningen paa Umpumulo er en stor enetages Bygning,
lys og rummelig og i det hele vel indrettet. Men, som allerede
foran antydet, der vil altid være den Vanskelighed ved en saadan
Anstalt, saalænge den ligger paa Missionsmarken, at Kravet paa
rationel Klasseinddeling ikke vil svare til Lærerkræfterne, og for
resten at Missionsmarkens aandelige Atmosfære er ugunstig for
en høiere Opdragelse, selv om den fysiske er saa god som her.
Særegne Vanskeligheder reiser der sig naturligvis let her i For
holdet mellem Bestyreren og Børnenes .Forældre, naar der fra den
ene eller anden Side udvises Uforstand, et Skjær, som ingenlunde
er undgaaet for denne Anstalts vedkommende.

Den følgende Dag anvendte jeg til at danne mig et lndtryk af
Missionsarbeidets Stilling paa denne vor ældste Missionsstation. - I
denne Anledning besøgte vi da om Formiddagen nogle af Missiol1s
stationens Biforsamlinger, navnlig den ældre Simons Forsamling hen
imod Afhældet til Tugeladalen. Tiden for Besøget var forsaavidt
uheldig, som en stor Del af Befolkningen i den nærmeste Omegn

,den Dag var ude paa et større ]agtparti, ligesom der ogsaa paa
Grund af Simons omsiggribende Virksomhed vCj.r" begyndt, hvad
Pastor Leisegang kaldte, en regulær Forfølgelse i Distriktet.. Be:
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her var begyndt og siden uatbrudt fortsat al' Menigheden hinsides;
denne havde erstattet de gamle eller afdøde Lærere her med nye
og unge, og jeg' skildrede for dem, hvorledes Folk hjemme i ikke
bedre Kaar end de fleste af dem havde noget tilovers for Mis
sionen. Jeg fremholdt derpaa med Alvor, at Menigheden hin
sides ikke begjærede nogen Løn for sin Kjærlighed og sit Arbeide..
Alene dette spurgte den efter, om ikke de, som vC\.r blevne Kristne,
arbeidede for at gjøre Jesus kjendt og kjær for sine hedenske

.Brødre og Søstre. Og fordi deres Lærere hC\.vde sendt Menigheden
hjemme Ord, at der var lidet at spore til en saadan Iver, derfor
var Menigheden hjemme bedrøvet og vilde ikke blive rigtig glad,
før den Dag kom, da deres Lærer kunde fortælle, at de, som var
Kristne, agtede det for den høieste Ære og' Glæde at faa drage .
andre til Herren. Jeg udtalte, at man maatte kunne vente meget
al' denne Menighed i denne Henseende; thi den var nu en gammel
Menighed allerede. Man maatte kunne vente, at Koner og Kvæg
og 011ag ikke længere stod øverst for dem, men at de agtede sig
det Kald værdige, hvormed de var kaldte.

Om Eftermiddagen holdt vi norsk Gudstjeneste, som jeg for
rettede, og Mandag Morgen havde de indfødte samlet sig i Skole
huset for at sende en Hilsen hjem med mig. Denne Hilsen blev
da paa Forsamlingens Vegne frembaaren af Umfusane, en middel
aldrende kristen Husfader, al' Koloniens nærmeste Magistrat ud
nævnt til Høvding for de indfødte paa Stationen, en Mand al' et
godt ydre og med Vidnesbyrd for god Vandel. Hans Ord var en
Tak for alt, hvad Menigheden havde gjort, en Bekjendelse al' Skrø
belighederne ved deres Liv som Kristne og en Bøn om, at Hjem
mets Menighed ikke maatte blive træt i sin Kjærlighed. Idet jeg
lovede at bringe denne I-Iilsen frem, udtalte jeg paany, at Kjær
lighed krævede Gjenkjærlighed, og at denne skulde vise sig ikke
blot '1 Ord, men i Kraft. Saa havde det været med Frelserens
Kjærlighed, saa med den missionerende Menigheds hinsides; dens
Arbeide var et Vidnesbyrd om dens Kjærlighed til Herren og dens
deraf følgende inderlige Lyst til at gjøre den Gjerning, han havde
paalagt den: at gjøre Folkene til hans Disciple; 'men deri maatte
alle Kristne, ogsaa de, være med, hvis deres Kjærlighed var noget
mere end tomme Ord.

Der er nu i Umpumulomenigheden, som i alle de ældre Me~

nigheder paa denne Missionsmark, adskilligt Skrab, en Følge ogsaa
deraf, at disse Menigheder i Tidens Løb er flydte sammen af Folk
fra de forskjelligste Kanter og Stammer og tilblevne under de hen-
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folkningen sagde, at de ikke længereturde besøge Simons Forsam
linger da de havde mærket, at Guds Ord »b e d« - som det vil
sees et godt Tegll. paa Arbeidets Velsignelse. Imidlertid havde der
dog indfundet sig ikke faa Børn, mest Smaapiger, en Del Koner og
ogsaa nogle Mænd. Simon holdt Bøn, Børnene læste og sang og
blev al' ham katekiserede. Alt var smukt og opbyggeligt. Jeg
talte dernæst nogle Ord til Børnene og de voxne, hvilke Leisegang
oversatte. Til Afsked henvendte Simon nogle hjertelige Ord til mig
med Bøn om at hilse den missionerende Menighed i Hjemmet. Simon
er en ældre Mand med voxne Børn, en hjertevarm enfoldig Guds
Ords Forkynder med megen Iver for Gjerningen, ret en Mand, som
vor Zulumission trængte flere al'. Der vil rimeligvis i en nærmere
Fremtid blive Spørgsmaal om hans Ordination og mulige Overta
gelse al' Arbeidet i Eotimatidistriktet, . medens Pastor Nilsen er
hjemme. (Denne agter nemlig at søge om en Hjemreise til næste
Aar). Paa Tilbageveien saa vi indom i et andet Skole- og For
samlingshus, hos Læreren Samuel, og ved vor Hjemkomst var
Børnene paa Stationen samlede i Skolehuset, et stort rummeligt
Lokale, med sine 2 Lærere, hvoraf den ene er en voxen Søn al'
Simon. Det var en stor Barneflok som her var samlet og en for
holdsvis oparbeidet Skole, en Følge al', at først Pastor Nilsen og
siden Pastor Braatvedt har virket her. Ogsaa de to unge Lærere
gjorde et godt Indtryk, og BØl'nene sang godt - nogle dog for
tilbøielige til at skrige -, læste godt, mange skrev pent paa
Papir, øg flere svarede flinkt paa Pastor Leisegangs Spørgsmaal i
Kristendommens Sandheder. Jeg talte ogsaa her til Børnene, for
talte dem, hvorledes Børnene hjemme arbeider for dem, beder for
dem og glæder sig i Haabet om, at de skal blive Jesu Disciple,
ivrige for at udbrede hans Rige blandt Hedningerne rundt omkring.
Jeg meddelte dem en Del Træk fra vort hjemlige Missionsliv blandt
Børnene, som de hørte paa med gabende Mund, og i Anledning
al' hvilken de gjennem en al' de indfødte Lærere' svarede, at ogsaa
de gjerne vilde faa det slig blandt sig, men de var saa svage
endnu.

Den følgende Dag, Søndag, var der Gudstjeneste paa Statio
nen. Regn hindrede et rigtig talrigt Fremmøde, men den lille
Umpumulo Kirke var dog nok saa vel fyldt med Kristne og Hed
ninger, der i Stilhed og Opmærksomhed lyttede til Pastor Leise
gangs med Liv holdte Prædiken. Efter dennes Slutning talte jeg
.~ med Stavem som· Tolk - til de indfødte, idet jeg mindede
dem om at det snart var et· halvt Aarhundrede, siden Arbeidet, .
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farne Tiders Pinagtighed. Men jeg reiste dog fra Umpumulo med
det Indtryk, at Tilstanden der var forholdsvis god, hvad der for
den væscntligste Del maa tilskrives den Orden og Disciplin, Pastor
Leisegahghar inclførtog overholdt, siden han overtog Stationen.
En ~anden Omstændighed, der for dette Steds vedkommende er
skikket til at opmuntre .og glæde, er, at der er lovende Udsigter for
Gjerningen. Umpumulostationen udgjør et stort Distrikt. Foruden
de 400 aeres, som i sin Tid af Koloniens Regjering blev skjænket
Missionen for Missionsøiemed, udgjør det Lokationsland, som er
tillagt Stationen, ikj<e mindre end ca. 12,000 aeres, hvor indfødte kan
nedsætte sig og komme under Missionens Paavirkning. Og dertil

.kommer endelig, at Distriktet naturlig gaar lige ned i Tugeladalen,
hvor det sammen med de to øvrige Distrikter udgjør et hele. Der
er visselig saaledes her Sædejord nok, og de 6 Biforsamlinger, som
allerede er anlagte, er ikke tilstrækkelige til at omspænde det hele
Distrikt. Der mangler blot det nødvendige Fond ar kristeligt Liv
inden selve Menigheden, et Fond saavidt stort, at man kan finde
Læreremner blandt dens yngre Mænd, skikkede og villige til at
gjøre en Evangelists Gjerning, og der vil viss,elig blive megen
Frugt. Nu, da Opmærksomheden forhaabentlig tør siges vakt for
dette Kardinalpunkt baade hos Missionærerne og hos de indfødte
Kristne, tør man vel ogsaa knytte noget Haab til Fremtiden med
Hensyn til samme.

Under Opholdet paa lfmpumulo talte jeg flere Gange med
den gamle dødssyge Fru Udland. Første Gang gik Jeg hende
haardt paa Livet - efter Stationsbestyrerens Opfordring - for at
faa hende til at taale et Menneske i Huset hos sig som Syg'eplei
erske; hun havde nemlig faaet et Slagtilfælde, og dette kunde med
føre Døden naarsomhelst. Men den gamle var ubevægelig paa
dette Punkt; hun havde det saa godt og kunde klare sig saa godt
alene (naar hun fik sine Slaganfald, faldt h\l11, hvor hun stod og
kunde ikke selv røre sig af Stedet), og at have tet Menneske om
sig vilde kun være en Plage. Og vilde jeg da plage hende! Der
var ingen Udvei til at bryde hendes Egensindighed, og jeg maatte
derfor opgive det. Da jeg sidste Gang sagde hende Farvel, spurgte
jeg, hvad jeg skulcle hilse Vennerne i Hjemmet med som hendes
Trøst i Døden, den jeg saa snart forestod. Hun erklærede da høi
tidelig, at det var Jesus alene, som var hendes Tilflugt; vi talte
saa noget mere .om dette, foranlediget ved, at hendes Omgivelser
havde nogen Frygt for Egenretfærdigheden, ialfald i en finereSkik
keise, hvad der jo ogsaa kunde ligge nær at tro ved et saa helt
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igjennem agtværdigt virksomt kristeligt Liv, som den afdøde havde
ført. Paa mig gjorde dog hendes Ord - hun havde vanskeligt
for at tale, da hendes Tunge var bleven lammet - det Indtryk,
at hun havde fundet det eneste Ankerfæste for Liv og Død, og
Pastor Leisegangs lJmtale af hendes Død, der snart paafulgte,
stadfæster dette Indtryk fuldst~ndig. Hendes Eiendom, vistnok
ikke ubetydeligt, tilfalder Missionen ifølge Testamente, hvis Gyldig
hed nu sees anerkjendt af Koloniens Regjering.
~ Fra Umpllmulo reiste vi til den tredie af vore Sta:tioner paa

Natalsiden -Eotimati. Her var opført Paa en Høideryg med Af
held til 2 Sider et tækkeligt Vaaningshlls. Vi havde Anledning til
fra et ophøiet Punkt at kaste et Blik ud over Arbeidsfeltet, som
var llalmindelig vel befolket, for Sydafrika at være, og forøvrigt
saa ungt Arbeidet er der -- tegner til at ville -blive særdeles· Jo
vende. De indfødte har vist sin Iver ved gratis at transportere.
Materiale til Forsamlingshusene ude i Distriktet - af saadanne
Huse er der opført 2 - og har indfundet sig i stort Antal til Guds.
tjenesterne, ligseom Pastor Nilsen har været saa lykkelig af finde
nogle - som han haaber - gode Læreremner blandt sine første
kristne Gutter. Der var OgSaa der Tegn til Frygt for, at Guds Ord
vilde »bide «, navnlig var nok denne Frygt sOl11 sædvanlig størst over
for den kvindelige Befolkning. Fædrene frygter, som naturligt er,
at deres Døtre skal synke i Pris og i Efterspørgsel ved at b.live.

. Kristne,. og Nilsen havde havt en Historie,. - der dog endte vel-.
med en Fader, der vilde tage sin Datter bort fra hans Tjeneste;
medensPigen gjorde stærk Modstand, idet hun ikke vilde komme'
hjem, før hun var bleven Kristen. Om Pastor Nilsen, trodssiiL
gode Vilje og sin Interesse for Gjerningen, alene vil magte Opgaven"
fyldestgjørende, tør der vel være Tvivl om, navnlig naar det gjælder·
at danne skikkede Evangelister af de unge kristne Gutter.

Vi overnattede paa Eotimati, og den følgende Morgen tog vi.
paa Veien til Zululand. Vi red i Regn lige til Tugela ~g. havcle .
meget Stræv for at komme over, da Færgen var sunken.

Paa Ekjowe overvar jeg flere Gudstjenester for de indfødte,
ligesom jeg hørte Pastor Oftebro katekisere Daabslærlinge og
Skolebørn. Den anden af de Søndage, jeg tilbragte paa denne
Station, holdt jeg først norsk Gudstjeneste med Altergang for Mis,
sionærerne, talte derpaa ved Sltltningen af den indfødte Gudstjeneste
til Ekjowemenigheden, og senere paa Eftermiddagen til Skoleung
dommen og KatekumeneI'. Det slag mig allerede ved den første Guds
tjeneste, fastor Oftebro holdt, at ha,ns Tilhørere var i høi~E)t<t Gra,q
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dQg ikke an overfor2!~_14issionens Mænd10g navnlig ikke lige
~verfor »Menigheden 11lnsides«. Jeg lagde Mærke til, at Hovederne
sank adskillig paa de bedre af dem under vore Forhandlinger.
Navnlig' var dette Tilfældet med Martin Luther, en brav Mand,
Høvding for de indfødte paa Stationen, og en Mand, der om Søn
dagene af og til gaar,ud for at forkynrle Guds Ord henne i en
Hedningegaard. Han havde nu af andre sikkerlig ladet sig narre
med paa denne Tilstelning, men indsaa vistnok snart, at han havde
gjort mindre vist deri. I det hele er imidlertid Tilstanden inden
Ekjowemenigheden daarlig. Tvivisomme Kristne fra andre Statio
ner .har efterhaanden bosat sig her, og Pastor Oftebro har ikke
havt Evner eller Magt til at holde Ol"den og Disciplin blandt
disse Mennesker, ligesom ha!!....-har ~~ væsentlige Foru~:

f
sætninger for ved sin Prædik~n og...sj~ at fremme det kri·
~- ~~e!E-.'Hv~d Disciplinen paa Stationen angaar,
da var den under al Kritik. Øllag og Dans og Skraal hørte man
tiæsten hver Aften. Men det var jo rigtignok ogsaa omtrent
umuligt for Oftebro at kunne gribe ind her; llaar man' som han
har seet igjennem Fingre med den Forargelse, som hans Søn
Martin har foraarsaget paa Stationen ved sit Liv og sine Udskei~

elser, der er gaaede saa vidt, at de indfødte Kristne har udtalt sin
Forargelse derover; saa er man jo magtstjaalen. Heller ikke skal
hans Svigersøn have styrket denne Autoritet ved sin Færd, navnlig
som Deltager i et Guldgraversyndikat oppe ved Inkandhla. Dette
gav bl. a; Anledning til et Politioptrin paa Stationen, der vakte
Forargelse baade hos sorte og hvide. ,En kristen Gut, Benjamin,
var af Doktoren engageret som Arbeider ved Guldminerne for en
bestemt Tid. Da han imidlertid kom derop og fik se Stedet, hvor
han skulde arbeide, blev han forskrækket og løb hjem, brød altsaa
Kontrakten. Dette havde til Følge, at Osborns indfødte Politi, an
førtaf Martin Oftebro, kom og fængslede ham paa Stationen under
oprørende Scener. Leisegang - det var under den overordentlige
Konferens i Febr. 87 - lagde sig imellem og fik Gutten overtalt til
at gaa tilbage til Arbeidet, medens Norgaard, oprørt over Guttens
Behandling, nok l~avde udtalt sig saa drøit, at de yngre Oftebroer
vilde anklage ham for »Angreb paa Retten«. Imidlertid havde
Norgaard foreholdt Martin Oftebro, at saa vilde ogsaa han anmelde
noget, paa en saa bestemt Maade, at Doktoren -strax begav sig til
nærmeste Magistrat for at forhindre dePrygl, som Benjamin skulde
have. Dengang havde nu de indføelte været i høi. Grad forbitreelG
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uopmærksomme; mange sov, mange andre dreiede sig til alle Sider
for 'at se, flere kom og gik midt under Gudstjenesten-/ Dette gjorde
strax paa mig et Incltryk af manglende Orclen, hvorfor Stationsbe
styreren selv maatte bære en god Del af Skylden. Efter hvad jeg
havde Anledning til at~ var ogsaa hans Prædikemaade af den f-,
Art, a,t den ikke kunde siges egnet til at fastholde Tilhørernes 01'
mærksomhed og gjøre Indtryk paa' Sindet : det var mest disse al
mindelige abstrakte Talemaader, halve og hele dogmatiske Sæt
ninger, en Art Forkyndeise, som for en Missionsmenighed visselig
er alt andet end tiifredsstillende. I Samtale eller Katekisation med

, --------------'--
Børn og Daabskandidater kjendte jeg i Oftebro igjen Omgangs-
~kol~holderei..J:f den gamle Type: han henvendte sig til-hele
Flokken under et, indlod sig aldrig med den enkelte, noget, han ikke
engang gjør under Examinationenpaa selve Daabsdagen. Dette
har da naturligvis til Følge, at den enkelte ikke bliver ordentlig prø
vet, og at Stationsbestyreren heller ikke ved, hvad den enkelte kan.

J~g tiltalte Ekjowemenigheden paa samme Maade som Menig
heden paa Umpumulo, fremhævede, hvad Menigheden hjemme
havde gjort for dem, og hvad den til Gjengjæld ventede af dem.
Jeg fremholdt skarpt, at det var et sørgeligt Vidnesbyrd for
deres Kristendom, at de ikke selv gjorde noget, for at hjælpe sine
hedenske Brødre og Søstre ud af Vankundigheden og Gudfor
laCltheden, Ja at der endog ikke i den store Menighed havde været
nogen yngre Mand, der havde benyttet den Anledning, som Kateket
skolen paa Stedet bød ham, til at uddanne sig for en Evangelists
Gjerning. Nogle Dage senere, da jeg sammen med en af Missio
nærerne gik hen til en af de Kristnes Huse for at hilse paa ham,
fik jeg flere Spørgsmaal, der røbede, at Mændene ikke havde taget
mig dette naadig Ol'; de spurgte, om jeg- vidste, hvad Menigheden
havde gjort af Arbeide for den nye Kirke etc. Rigtignok havde
de den Dag drukket Øl, men den Samling af kristne Husfædre,
som jeg traf henne hos Filemon, ham selv iberegnet, satte Ol' saa
sure Ansigter, at min Ledsager henvendte til den ene, Naftali, et
Spørgsmaal, om han var sint idag. Jeg fik jo ogsaa strax efter
Opløsningen paa den Gaade, idet, som foran anført, Pastorerne Ofte
bro og Gundersen var komne for at berette 'om Menighedens Util
fredshed med, hvad der var sagt og gjort, som foran anført. Desto
mere Grund fandt jeg til at give dem ren Besked den følgende Dag,
da de kom frem med sine Klager. Og jeg har ogsaa al Grund til
at tro, at de lærte at forstaa, at om de har klmnet vove at være
l1æ,svis~ og uforska,mm~de overfor Stationsbes{'reren, saa gaaar det
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kedes ham saa fuldst;:pndig, at Befolkningen derved ikke blot har
faaet den nødvendige Respekt for ham, men ogsaa efterhaandener
kommen til at holde meget af ham. Distriktet er omspændt af flere
Biforsamlinger, og Norgaards indfødte Gutter frembød et tiltalende
Syn, da de gjorde Indtryk af at være begeistrede for sin Gjerning
som .Evangelister og stærke og modige Mænd, der ikke vilde give
tabt ved den første Modstand. Vi sad i Skolehuset en Eftermiddag
og talte om Missionsgjerningen. Jeg udtalte den hjemlige Menig
heds Glædeover ,det gode Skudsmaal, ,deres Lærer kunde give dem
for deres Flid og Iver i deres Gjerning og søgte at opmuntre dem
til fortsat Arbeide ved at fremhæve den Ære og Lykke, som Her
ren havde givet dem ved at gjøre dem til Evangeliets Vidner blandt
sit Folk. Fik han fremdeles lede dem og fylde dem med sin Aand,
saa vilde de kunne lægge hele Empangenidistriktet for hans Fødder;
naar Herrens tolv Apostle kunde erobresaa stor en Del af den da
hekjendte Verden, endda de blot var 12, saa kunde de, som jo val'
6 store og' kraftige Mænd,visselig ved hans Hjælp erobre Empan
genidistriktet. De gavet Svar herpaa, som maatte glæde os; den
ene efter den anden tog Ordet og priste sin Lykke, at de havde
lært Herren at kjencle, og erklærede, at de gjerne vilde være med
og bære Sandheden videre ud. Det er forresten en Mærkelighed
ved dette Distrikt, at saa' vanskeligt som Arheidet der til alle Tider
har været, saa er der dog netop fra Empangenibleveten' hel Del
Kristne. Af mange Grunde har de dog' søgt til andre Stationer 
Ekjowe, Entumeni, Umpumulo - for at bosætte sig, saa de Kristne
paa Stedet er faa. Pastor Norgaard har sikkerlig flere personlige
Betingelser for at arbeide paa dette Sted, der lo'æver en kraftig,
uforfærdet, bestemt Mand. Det forekom mig, at han ogsaa i høi
ere Grad besad den for en Zulumissionær særdeles nødvendige
Evne: at kunne drage Ungdommen til sig og give den Impulser
og indgydeden Iver for sin Gjerning.

Ogsaa paa Entumeni aflagde jeg et Besøg, idet vi en Dag red
derop fra Ekjowe for at hilse paa Pastor Hans Astrup. Vi fik en
meget venlig Modtagelse baade af ham og hans Hustru Menig
hedsforholdene der var imidlertid vanskelige; en stor Del af de
ældre Kristne under Zakarias's Ledelse stod fiendtlige overfor ham
og havde endog ladet sig forlede til voldsom Optræden mod ham.
Jeg havde dog ikke Anledning til at danne mig nogen begrllndet
Mening om den Konflikt, hvori Brødrene Astrup i længere Tid,
havde ligget med Størstedelen a,f Menigheden paa Entl11l\eni i
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Dette og mere har overbevist mig om, at der før eller senere
ma.a gjøres noget for at bringe Forholdene paa Ekjowe i Orden,
eller rettere sagt, rydde op der Saaledes som det nu er, kan og
bør det ikke i Længden gaa. Jeg følte mig saa lidet sikker paa,
at det kunde gaa længe, at jeg anmodede Pastor Stavem om at
holde et vaagent Øie med disse Folk, og om han fandt, at der
burde .gjøres noget gjennemgribende, da telegrafisk udbede sig

ærmere Ordre fra Bestyrelsen. F or mit vedkommende antager
jeg, at saalænge Oftebro er Stationsbestyrer, vil det ikke blive mu
ligt at iværksætte nogen gjennemgribende Forandring; men jeg kan
meget vel tænke mig, at der, hvad Dag det skal være, kan forefalde
Ting, der gjør det nødvendigt at overgive Stationen i kraftigere
Hænder. Og i dette Tilfælde anser jeg Pastor Norgaard for at være
den af Missionærerne, der er bedst skikket til at rydde op paa
Ekjowe, navnlig naar Tilsynsmanden bor paa Stedet· og kan yde
ham en Baandsrækning af og til. Biskop Schreuders gamle Spaa
dom om, at Oftebros Menighed en Dag vilde fremvise noget af
hvert, synessaaledes at skulle gaa i Opfyldelse, rigtignok med det
Tillæg,at det er gaaet nogenlunde paa samme Vis med Entumeni
menigheden under Pastor Astrups Ledelse; en større Del af de
ældre Kristne er ogsaader for Tidenuelenfor Menigheden.

Fra Ekjowe reiste Stavem og jeg til Nedlandet, j den Hensigt
at besøge de tre derværende Missionsdistrikter : Ungoje, Empangeni
og Umbonambi. Regn og Torden' hindrede os imidlertid at naa
saa langt som til Umbonambi, meelens vi kunde. besøge de tvende
andre.

.Ungojestationen ligger i en smuk Egn, men Gjerningen er eler
endnui sin Begyndelse, Nogle Kristne er der dog samlede, og
den ene af Eleverne fra Stavems Lærerskole, Svend, arbeider der.
Han saa godt ud, og Gundersen gav ham ogsaa et godt Vidnes
byrd. Fraclenne Station vil en betydelig Befolkning kunne naaes, og
naar de politiske Forholde bliver mere stabile, vil der vistnok foregaa
en betydelig Indvandringfra Natalkolonien til denne Egn, der frem
byder et ypperligt Kvægland. Stationen har en vakker liden Kirke
og et stort og vel indrettet Stationshus,derJ;letop nu var færdigt.

FraUngaje reiste vi til Empangeni. Afstanden melletu disse
Stationerer ca. 3 Timers Ridt, under hvilket man har at passere
Umlatuzi og dens Biflod Umlatuzana. Pastor Norgaard, der i 1886
tilflyttede dette Sted, har havt et haardt Arbeide' med at vise de
stride og stive og voldsommeEn~pangeniter,at han ikke lader sig
~kr~mm~ ~f' c;leres Volc;ls0111heder; men dette ha,r vistnoknu l}'k·
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_ Bilag 1. De Resohltioner, Konferensen, som i det foregaa
ende nævnt, vedtog betræffende dens Optræden overfor Hovedbe
styrelsen og dens Forhold til Braatvedt og den yngre Oftebro, er
af følgende IndhoH:

I,. (Efter Forslag af Norgaard)
»Konf~rensen erkjender,. at den 1 sme Udtalelser paa den ex
traordmære Konferens l Februar 1887 og navnlig i den paa
samme Møde vedtagne Indstilling' angaaende Magtforholdet
mel1em Hoyedbestyrelsen og Konferensen har brugt altfor
skarpe og lIgeoverfor Hovedbestyrelsen usømmelige Udtalelser
og beder c~en derfor om dens Tilgivelse, ligesom den ogsaa
ønsk~r, at dIsse Udtalelser skal betragtes som ikke existerende.
~ ~lgesaa beklager den, at den i samme Indstilling uopfordret
og l e~ dadlende Tone har omtalt private Forhold, Sekretæ
rens 'pnvate Korresponc1ense med enkelte af Arbeiderne herude
nemlIg, og beder den ham derfor om Tilgivelse.«

-Enstemmig vedtaget. (Stavem og Braatvedt stemte ikke, da
den første ikke havde deltaget i hint Møde, den anden stemt imod.)

2. (Efter Forslag af Pastor Berge:)
»1 Anledning af Sagen niel1em Brødrene Pastor Braatvedt og
JJægemissionær Oftebro skal Konferensen herved udtale, at d<,;U

med sig, er det ingenlunde for de allerfiestes vedkommend~ Tale
om ond Vilje, men kun om Ma\1gel paa Evne og Kraft til at op
træde paa den Maade, som Konferensordningen In-æver. Efterat
disse Fordringer nu har faaet en saa udførlig Behandling baade
under Missionærernes Møde med Dahle og med mig, og efterat der
i Spidsen for Arbeiderne er stillet en Mand, der i mine Tanker har
baade Evnen og Viljen til at opretholde og gjennemføre den, tvivier
jeg ingenlundepaa, at Samat'beidet med denne Missionsmarks Kon
ferens vil blive ligesaa tilfredsstillende som det altid har væt:et for
Madagaskars vedkommende. Det er mig en inderlig Glæde at
kunne give r...'lertal1et af Missionens Arbeidere paa denne Missions
1~1ark det Vidnesbyrd, at de omfattede sin Gjerning med varm In
teresse, og at det var dens Fremgang og videre Udfoldelse, som
var deres kjæreste Ønsker og ivrigst cfterlængtede M,aal.

Mine Reiseudgifter udgjør ca. 2000 Kr., hvorover specificeret
Regnskab følger,

Stavanger 5te April 1888.
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Idet jeg hermed afslutter nærværende Bet'etninger, tillader jeg
mig at tilføie følgende spredte Slutningsbemærkninger:

L, Jeg er mig fuldt bevidst, at min Optræden og mine Udta1elser
under Mødet med Arbeiderne var prægede af Alvor og Bestemt
hed, ligesom jeg altid udtalte min Overbevisning aabent og lige
frem, uden at tilsløre,hvad der for mig stod som Sandhed; eller
forsøge at glatte over »Differenserne« med almindelige Talemaader.
Jeg fandt, at dette Alvor og denne Aaabenhed var dikteret af sel~e
Situationen, og at et saadant alvorligt Opgjør - naar det forøvngt
skede i Kjærlighed - var det eneste, som kunde ventes at ville

fjerne de stedfindende Misligheder.
2. Paa den anden Side havde jeg for mit vedkommende under

hele Mødet Indtrykket af, at vore Forhandlinger helggjennem var
prægede af den broderlige- Kjærlighed og derfor heller ikke paa
noget Punkt overskred de Grændser for Sømmelighed og Dannelse,
som er en naturlig Fordring, hvor dannede Mennesker og kristne
Brødre -forhandler med hverandre, selv om Forhandlingsgjenstanden,
som her oftere var Til.fældet, er begaaede Feilgreb og større For
sømmelser. Vore Opbyggelser Morgen og Aften, vore B~nne-

- møder og de festlige Sammenkomster, vi havde under Mødet, var,.
•som det forekol1f mig, alle prægede af Kjærlighedens Forstaae1se
og derfor ligesaa hyggelige som opbyggelige.

3. Hvad Resultatet af vore Forhandlinger angaar, da kan det jo
ikke være min Sag at udtale mig nærmere derom, ligesaa lidt som om
min Optræden som Bestyrelsens Repræsentant i det hele. Imidlertid
tror jeg dog med Tryghed at kunne udtale, at Forviklinger af
denne Slags for Eftertiden ikke lettelig vil kunne opstaa blandt
vore Arbeidere paa denne Missionsmark Grunden til disse For
viklinger var dog for den overveiende Flerhed af Missionærerne
ingen anden _end den, at de, paa Grund af en saare mangelfuld
Udførelse af Tilsynsgjerningens Funktioner, ikke havde' faaet An
ledning til at bringe det administrative Apparat, som dannes af
Konferensen, til at virke paa rette Maade, medens derimod et
enkelt Medlems uberettigede og uheldige Indfiydelse havde bragt
baade Apparatet og Arbeiderne ind i et skjævt Spor. Thi det bør
fastholdes, at aJ del1 Majoritet, som den yngre Oftebro ha,vde fa,a,et

Til Stationerne i det nordlige Zululand - Imfule, Emathlabatini,
Ekombe, Intlasakje -- tillod Tiden mig ikke at reise,
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forsamlingen og selvfølgelig kUl\ saa megen som denne fæl1es Au
toritet har anvist enhver af dem. Der findes i Selskabets Love,
saavidt vi "kan skjønne, 3 §§er, som bestemmer og afgjør For
holdet mellem Selskabets Hovedbestyrelse og Missionærerne og
Konferensen. Grundreglernes § I I bestemmer den Myndighed og
Magt, der er givet Hovedbestyrelsen ; § 17 i Instruxen det Forhold,
hvori Missionærerne skal staa til Autoriteterne, og § 18 den Magt
og Myndighed, Selskabet har givet Konferensen paa Missionsmarken.
Ifølge nævnte § I I har Hovedbest. »afgjørende Myndighed« i alle
Selskabets »fælles Anliggender«, hvor ingen nærmere Bestemmelse
er fattet af Generalforsamlingen; men Samme § gjør ogsaa en, ganske
betydelig Indskrænkning i denne Magt ved at underordne Hoved
bestyrelsen under Kredsforsamlingerne og gjør den endog i en be
tydelig Grad afhængig afKredsbestyrelserne. Men ligesom Hoved
bestyrelsen i § I I i Grundreglerne har faaet sig sin Magt eg Myn
dighed anvist, saaledes finder vi ogsaa, at Konf. har faaet sig sin
anvist paa Missionsmarken, idet Selskabet har lagt den »øverste raad
slaaende, besluttende og kontrollerende Myndighed« i Konferensens
Hænder, medens det ifølge samme § kun er forbeholdt Hovedbest.
Forlagsret i Lighed med Tilsynsmanden og ethvert andet Konfe
'rensmedlem, samt (ordentligvis) Approbationsret.

Ifølge denne vor Forstaaelse afMagtfordelingen, en Forstaaelse,
som ialfald har Instruxens Ord for sig, finder vi os nødtvungne til
- for at hindre og om muligt afskjære en Kilde til Misforstaaelser
og Forviklinger - og forpligtet til - for at værne om Rettigheder,
der er tildelt Konferensen - i Ærbødighed bestemt at udtale vor
fra Hovedbestyrelsen afvigende Opfatning af Sagen. Vi kan saale
des fra vort Standpunkt ikke anerkjende Bestyrelsens Ret til at fast
holde Afskaffeisen af Tilsynet ved Skolen paa Umpumulo, saalænge
ikke Konferensen har fundet sig beføiet til at hæve dette Tilsyn og
'saalænge § 18 tillader Konf. denne Ret. - Vi kan ikke anerkjende
Hovedbestyrelsens Ret til at oprette en Ligestillen mellem Missio
nærerne, naar Gjerningen i mange Tilfælde faktisk kræver et Over
og Underordningsforhold (der imidlertid ikke har noget at gjøre med
personlig Ligestillen og personlig Ligeberettigelse), saaJænge det til
ligger Konf. at bestemme baade Sted og Arbeide for den enkelte
Missionær. - Vi kan ikke indrømme Hovedbest. Ret til at løsrive
hverken Stations- eller Distriktets Skoler fra vedkommende Stations
bestyrers Overopsyn, saalænge det almindelige Skolevæsen og Sko
ler er stillet under Konf.s besluttende og kontrollerende Myndighed.
Vi kan ikke medgive Bestyrelsen Ret til at fritage nogen Missionær
for at overtage et bestemt Arbeide, selv Bestyrer- eller Lærerposten
ved ~oleli paa Umpumulo, saalænge d\\n Gjerning er sideordne~
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1. overfor Br. Braatveclt erkjender, at den ikke har g:ljo~t sinl
Pligt clerved, at den ikke mere bestemt har optra:ac t lmoc
og clerved muligens forhindret de mod ham personhg rettede
skarpe og ærekrænkende Udtalelser, som har. været paaan
kede, samt ved ikke at have søgt mere alvorhgt at rette paa
det mislige Forhold, som ved disse Udtalelser var ops:aaet,
for hvilke Forsømmelser den herved beder nævnte Bloder
om F orladelse;;

IL overfor Dr. Oftebro, at den erkjender at have begaaet en
stor Feil mod ham ved ikke at have optraadt med nødven
dig Bestemthed mod saadanne Udtalelser og saaledes .ved
sin Taushed at have støttet ham saa, at den føler, at en Ikke
ringe Del af Skylden for den Dom, som har rammet ham,
hviler paa den.«

(Den ældre Oftebro, Stavem og Braatvedt deltog ikke i Af
stemningen.).

Bilag 2.' Den oftere omtalte Indstilling fra den extraordinære '
Konferens paa Ekjowe i Februar, I 887 er af følgende Indhold:

f- »Som det vil erindres, udtalte forrig.e A~rs K?nf~re?s Tvivl om
Hovedbestyrelsens Berettigelse til at gnbe md l MIsslOnsmarkens
indre Forholde og forespurgte derfor hos Hovedbestyrelsen om,
hvorledes Instruxen skulde forstaaes. Hovedbestyrelsens Svar paa
disse Spørgsmaal foreligger imidlertid ikke endnu, og det kunde
derfor synes, som om denne Sag maatte hvile, indtil det i Udsigt
stillede Svar forelaa. Imidlertid havde Konf. ventet, at Hovedbest.
selv vilde have stillet sig uafgjørende ligeoverfor den nævnte eller
de nævnte Sager, indtil de havde f~1I1det sin endelige Udredning.
Dette er imidlertid ikke skeet; Hovedbest. har i Praxis ikke blot
fundet sig beføiet til at indtage sin tidligere Stilling ved at forsvare
sin tidligere Indgriben, men har endog præeiseret sit Standpunkt ved,
at føie nye Sager til de allerede paaankede eller med andre Or~ ny
Indgriben til den gamle. Ligeoverfor dette ~aktum. kan ~onf. Ikke
tie længere, men ser sig nødsagen og forphgtet til ~t gjøre ~ede
for sin ifølge Forfatningen hjemlede Eneret tl1 at afgJøre
sine egne indre Forholde, og Hoveclbest.s i.føl~e samme
Forfatning afskaarne direkte Indblanden l disse selv
sam m e F o l' h o Ide. Vi skal imidlertid ikke opholde os ved de
pa~ forrige Konferens omtalte Sager, men kun eller ialfald væ~ent

ligst ved de, der ligger klart for Dagen i Hovedbestyrelsens sIdste
Skrivelse*). Vi gaar her ud fra den Kjendsgjerning, at General
forsamlingen er Selskabets øverste Myndighed og dermed og.saa
baade Hovedbestyrelsens og Konferensens foresatte. Begge disse
Korporationer har sin respektive Magt og Myndighed, fr~<;eneral-
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ethvert andet egentligt Missionsarbeide, og saalænge Konf. har Pla~

ceringsretten. Vi kan ikke fritage Hovedbest. for at sanktionere
Konferensbeslutninger, f>elv om en eventuel Bestyrer af Anstålten
skulde tages ud af Missionærernes· Kreds, da en saadan Beslutning
ellers jo ikke vilde være lovlig. Vi kan ikke ved en direkte Beslut
ning af Bestyrelsen i Tilfælde overtage Anstalten paa Umpumulo og
fritage Bestyrelsen for de Forpligtelser, den har paataget sig med
Hensyn til nævnte Anstalt. Hovedbestyrelsen kan imidlertid fore
slaa en saadan Ordning for Konferensen. Vi kan ikke bøie os for
en Afgjørelse, hvorefter en Lærerinde ved Anstalten stilles direkte
'under Bestyreren og en anden umiddelbart under Konferensen.
Begge maa staa under Konf.; thi den er den Myndighed, hvorefter
alle her peia Marken i Missionsarbeidet virkende Mænd og Kvinder
har at' rette sig. Vi kan ikke indrømme Hovedbest. Ret til at fatte
nye Bestemmelser til en allerede herude vedtagen Sag; saadanne
maa foreslaaes for Konferensen, og Konf. maa derfor ogsaa betragte
de nyeste Bestemmelser med Hensyn til Børnetillægget som ikke
gyldige. Ja, vi kan idetheletaget ikke indrømme Hoved
bestyreIsen nogensomhelst Ret til direkte Indgriben i
Administrationen paa Missionsmarken. Sluttelig skal vi
udtale vor dybe Bedrøvelse over Hovedbestyrelsens Forhold til
Sekretærens private Korrespondance med Tilsynslminden og andre
he,rude. --- Da Sekretæren har~ti1 i eget Navn at udfærdige
~::lliJ.Pnel:;-naar saadant maatte være nødvendigt, men. med
Ansvar for Hovedbestyrelsen, er det i høieste Grad paafaldende 'at
se, at saadanne Expeditioner er den uvedkommende, I og for sig
hverken kan eller bør Konf. udtale sig om denne Hovedbestyrel
sens Holdning Iigeoverfor Sekretæren; men da denne private Kor
respondanee har foranlediget Vanskeligheder ogsaa for Konf., kan
vi ikke undlade at udtale vor Bedrøvelse derover.

Naar vi har udtalt os saa bestemt ligeoverfor den ærede Ho
vedbestyrelse som skeet, er det isandhed ikke skeet med naget let
Hjerte, og vi maa igjen paa det bestemteste reservere os mod den
mulige, ja, vi kan sige nærliggende Tanke om Magtbegjær. Vor
Optræden er efter vor Formening dikteret af Nødvendighed; thi det
kan umulig vedblive at gaa som hidtil, og haaber vi, at Hoved
bestyrelsen deri maa være enig med os. - Skal det gaa med Kon
ferensstyret, 1l1aa ogsaa Konf. have den Magt og Myndighed,der
tilkommer den, og det er for om muligt at bringe det derhen, at
vi har maattet indtage denne alt andet end behagelige Stilling
ligeoverfor vart Selskabs Hovedbestyrelse. «

Vedtaget mod I Stemme (Braatvedt). Borgen stemte ikke.
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