
Misjonslege Christian T. Oftebros strevsomme liv og tragiske skjebne   

Misjonslege 3-1 Christian T. Oftebro virket i Zululand (nå KwaZulu), Sør-Afrika fra 1877 til 

1888. Han ville endre misjonspraksis fra utelukkende å dreie seg om evangelisering til i 

betydelig grad også å omfatte opplæring i ulike former for praktisk arbeid. Han jobbet intenst 

med å utvikle de praktiske forutsetninger for en slik misjonstilnærming. Han hevdet å kunne 

påvise betydelig fremgang for misjonsarbeidet ved å arbeide på denne måten. 

Hans tanker ble imidlertid motarbeidet av hans foresatte, misjonsledelsen i Stavanger, og i 

1888 ble han, på brutalt vis, sagt opp fra sin stilling. Motarbeidelsen og oppsigelsen ble en 

meget sterk påkjenning for Christian Oftebro. Han døde få uker etter oppsigelsen, og hans 

tragiske skjebne har gjennom generasjoner vært et følt traume i Oftebro-familien. 

En rekke personer i Oftebro-slekten har gjennom årene viet Christian Oftebros sak stor 

interesse. Man samlet inn uttalelser fra dem som hadde kjent ham og arbeidet sammen med 

ham. Uttalelsene ble mangfoldiggjort og distribuert til en rekke medlemmer av Oftebro-

familien. Enkelte gikk med planer om å nedtegne hans historie og skaffe full klarhet i 

omstendighetene rundt hans tragiske skjebne. Den som kom nærmest et slikt mål, var 

gårdbruker 3-2-9 Anna Elisabeth Asheim, Sola. I 1947 skrev hun to artikler om Christian 

Oftebros sak i lokalavisen ”Samleren”, Mandal. Artiklene, som var basert nettopp på de 

nevnte uttalelsene, gav imidlertid ikke noen utfyllende forklaring på alle omstendighetene 

rundt motarbeidelsen og oppsigelsen av Christian Oftebro. De sa heller ikke mye om hans 

lange kamp og hans svært strevsomme innsats. 

3-6-2-4 Torstein Oftebro har tatt opp hansken og publiserte i 2013 boken ”VISJON og 

TRAGEDIE, Liv og virke til misjonslege Christian T. Oftebro, 1842-1888”. I boken beskrives 

Christian Oftebros liv, fra hans ungdom i Lyngdal, via hans liv som sjømann og som teknisk 

assistent på Eshowe misjonsstasjon, til hans utdannelse som misjonær i Stavanger og videre 

hans utdannelse som misjonslege i Skottland, før vi følger hans virke og bestrebelser som 

misjonslege i Zululand. Boken er grundig i sin fremstilling, hvor en mengde samtidige 

dokumenter presenteres og tolkes. Sammen med annen dokumentasjon og analyser blir 

Christian Oftebros innsats, og ikke minst motarbeidelsen, den brutale oppsigelsen og det 

tragiske dødsfallet beskrevet i full bredde. 

Med den grundige dokumentasjonen som er presentert i boken for hånden, har Torstein 

Oftebro oppfordret Det Norske Misjonsselskap (NMS) til å gjennomgå oppsigelsen av 

Christian Oftebro på nytt. Dette gjorde Misjonsselskapet våren 2014.  

NMS uttrykker nå anerkjennelse av Christian Oftebros tanker og bestrebelser, og beklager den 

behandling han fikk. Det påpekes at Christian Oftebro var forut for sin tid, og at de 

misjonsprinsipper han forsøkte å innføre i Zululand i 1880-årene er svært nær de 

misjonsprinsipper som utøves i dag. 

NMS’ utredning er gjort ved høyskoledirektør Kristin Fjelde Tjelle, Ph.D., Misjonshøyskolen, 

Stavanger. Tjelle har selv særskilt kompetanse på dette området gjennom sitt doktorarbeid og 

annet litterært arbeid rundt tidligere, norske misjonærers innsats i Sør-Afrika (1870-1930). 



Videre har NMS’ generalsekretær, Jeffrey Huseby, i egen artikkel, gitt en uforbeholden 

anerkjennelse av Christian Oftebros arbeid, og en beklagelse av den behandling han fikk. 

Utredningen og generalsekretærens beklagelse er publisert i ”Misjonstidende” september 

2014, og gjengis på de følgende sidene i original versjon.  

På vegne av Oftebro slektskomite utrykkes stor takknemlighet overfor NMS og de 

konklusjoner de har trukket i denne saken. En slik uforbeholden anerkjennelse, og 

unnskyldning, viser at NMS har evne og vilje til å vurdere en eldre, konfliktfylt sak med 

dagens øyne. Samtidig viser de forståelse for vår storfamilies etterlengtete behov for 

oppreising for Christian Oftebro. Dette er vi svært takknemlige for. 

Videre ønsker slektskomiteen å uttrykke en særlig takk til Torstein Oftebro, for hans 

imponerende forskning på Christian Oftebros liv, og for å ha samlet sitt arbeid mellom to 

permer. Slik vi ser det, var dette siste mulighet til å få denne saken belyst, det er nå over 125 

år siden Christian Oftebro møtte sin triste skjebne. At arbeidet med «Visjon og Tragedie» har 

bidratt til NMS’ respons, er hevet over tvil. For dette har storfamilien særlig grunn til å takke 

Torstein Oftebro. 
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