
FAMILIETUR TIL SØR-AFRIKA 14. TIL 31 DESEMBER 2005 
 
Under Oftebro slektsstevne i Lyngdal 2004 traff vi en rekke Oftebro-etterkommere fra land 
som USA, Canada, Australia, New-Zeeland og Sør-Afrika. Det å knytte familiebånd er veldig 
hyggelig, men skal man opprettholde slike, må de vedlikeholdes. Det går ikke mange 
generasjoner uten kontakt, før familiebånd forsvinner og vi blir fremmede for hverandre igjen. 
 
Kari og jeg har derfor ønsket å pleie noen av familiekontaktene fra Lyngdal, og vi har gjort 
som smeden, forsøkt ” å smi mens jernet er varmt”. 
 
Allerede i Lyngdal var temaet om en mulig tur til Sør-Afrika oppe, særlig i samtalene med 
Colin og Barbara Langeland-Hansen fra Durban. Colin er Inges 4-menning. Colin og Barbara 
har vært utrolig positive og pådrivere for et mulig besøk. Deres sjenerøse tilbud om å låne ut 
deres sommerleilighet på kysten nord for Durban som bosted, var et betydelig bidrag til vår 
beslutning. Vi vil takke Colin, Barbara og hele deres familie for all hjelp samt for mye hygge. 
 
Under planleggingen tok Garry Oftebro kontakt med oss, Garry er Inges 5-menning. Garry 
var forhindret i å komme til Lyngdal, men vi hadde utvekslet mye e-post. Garry, som driver et 
lite turistbyrå, har stått for alle de lokale sidene av planleggingen. Vi tilbrakte mye tid med 
Garry og er veldig takknemlige for all hjelp samt at vi endelig fikk lære ham å kjenne. 
 
Mark Oftebro, Garrys bror, kom til Lyngdal med kona Michele og jentene Cara og Jemma. 
Familien bor i Zimbabwe men tok turen til Durban samtidig med oss. Vi hadde noen flotte 
dager sammen. Det å se deres og våre barn leke sammen, uavhengig av de språklige 
utfordringene, var utrolig flott. Det lover godt for opprettholdelsen av kontakten i fremtiden. 
 
Vi vil gjerne takke Colin, Garry og Mark med familier for en fantastisk tur. 
 
Vi vil også takke Thea, Einar og Jens, som har akseptert en annerledes jul (uten snø, uten 
julepakker, uten julenissen og uten deres norske storfamilie rundt dere). Dere har vært det 
beste reisefølge noen kan ha. Vi håper turen blir et godt minne for dere i fremtiden. 
 

 

 
Mark, Barbara, Colin og Garry 

  
Family five – ”on tour” 

 
Som moderne mennesker glemmer vi fort. Vi har derfor skrevet 4 reiseartikler samt et slekts-
oppdateringsdokument. Dokumentene er primært skrevet som en oppsummering for oss selv, 
som vi og barna kan gledes over i fremtiden, men dersom andre finner interesse i dem er det 
også hyggelig. 
 
 
 



Artiklene er ”Slektsbesøk i Sør-Afrika”, ”Besøk i Eshowe”, ”Den norske kirkegården ved 
KwaMondi” og ”Safari” samt dokumentet ”Slektsoppdateringer i Sør-Afrika”. 
 
Tilslutt vil vi takke Inges far Torstein og hans kone Grethe, både for å oppmuntre oss til 
denne turen samt for å ha oversatt alle artiklene til engelsk. 
 
Høvik 20. mars 2006 
Inge Chr.  



SLEKTSBESØK I SØR-AFRIKA 
 
Ifm. SA-besøket i jula 2005 besøkte vi familier fra flere slektsgrener. Noen av disse hadde vi 
møtt før mens andre var ukjente for oss. Flere hadde bidratt til planlegging av turen vår, andre 
var kun løselig informert om turen vår og mens andre igjen fikk beskjed om vår tur via telefon 
fra oss i Durban. Vi hadde spennende og hyggelige treff med dem alle. 
 
 
Fam. Barbara og Colin Langeland Hansen (Gren 3-1 Chr. Oftebro, side 143 i slektsboka). 
Vi traff Barbara og Colin for første gang i Norge ifm slektsstevnet. Colins foreldre besøkte 
Norge på 70-tallet og Inge hilste på dem den gangen.  
 
Barbara og Colin tilbød oss å bo i deres flotte sommerleilighet i Shakas Rock, 30 minutters 
kjøring nord for Durban. Leiligheten hadde alle fasiliteter, med badebasseng, vid utsikt over 
Det indiske hav og 2 minutter til sjøen med både strand og saltvannsbasseng. Vi takket ja til 
dette sjenerøse tilbudet. 
 
Vi så Barbara og Colin flere ganger under vårt besøk, deriblant 1. juledags middag i deres 
fantastiske hjem i Hillcrest. Her traff vi også deres barn Craig, Roland og Janine, svigerbarn 
og barnebarn (sistemann ble født noen dager etter at vi ankom Durban!). 
 
Barbara og Colin kom også ut til oss i Shakas Rock en kveld, noe som resulterte i flere 
spennende og interessante diskusjoner over god sør-afrikansk vin. 
 

       
 

1. Juledag hos Barbara og Colin. Bildet viser vertskapet, deres barn, svigerbarn og 
barnebarn (unntatt Hannah på 2 år som sover). Videre sees Devon Rawlings (en venn av 

Craig), Barbaras mor, Garry Oftebro samt Kari og våre barn. 
 
 



Garry Oftebro (Gren 10-4 Martin Oftebro, side 256 i slektsboka) 
Vi hadde ikke truffet Garry før, men kommuniserte med ham både før slektsstevnet i Lyngdal 
og forut for denne turen. Garry, som bl.a. driver et lite tur-operatør byrå, har vært vår 
hovedkontakt på sightseeing og event-siden, både i Eshowe, på safari og lokalt i 
Durban/Pietermaritzburg. Under hele oppholdet disponerte vi Garrys minibuss. 
 
Garry deltok på de fleste av aktivitetene våre. Vi besøkte ham i hans hjem (han leier et lite 
hus utenfor Durban) og han besøkte oss i Shakas Rock flere ganger. Vi traff også Garrys 
datter Gigi, som studerer til å bli interiørarkitekt, og sønnen Karl som akkurat har avsluttet 
High School. Gigi liker å stå på ski og var i 2004 6 uker i Wisconsin USA hvor hun jobbet 
ved et skisenter. Karl er en dyktig land-hockey spiller, og spiller på provinslaget til Natal for 
sin aldersklasse.  
 
Garry er en sprudlende positiv person med store kunnskaper og mye godt humør. Alle vi 5 
nordmenn fant tonen med Garry og vi delte mange flotte opplevelser sammen. Garry satte 
tydelig stor pris på vårt besøk. Jeg er overbevist om at Garry og hans familie, en gang i 
framtiden, kommer til å besøke oss og annen familie i Norge. 
 
Garry stilte virkelig opp for oss, både før og under besøket og vi er veldig takknemlige for alt 
han bidro med. 
 

  
 

Garry med barna Gigi og Karl. 
 
 
Familien Michelè og Mark Oftebro (Gren 10-4 Martin Oftebro, side 256 i slektsboka). 
Michelé og Mark var på slektsstevnet i Lyngdal, sammen med deres 2 døtre, Cara Jayne og 
Jemma Lydia. Nå hadde familien kommet til Durban fra Zimbabwe, delvis for å avholde en 



etterlengtet ferie og delvis for å treffe oss. Datteren Cara er i alder midt i mellom vår Thea og 
Einar. Særlig Thea og Cara fikk god kontakt, selv om Thea ikke kan kommunisere på engelsk. 
Det gikk i kosedyr og ”klapperegler” sent og tidlig.  
 
Michelé og Mark var med oss i flere dager, bl.a. til Eshowe. De tok oss også med til Ushaka 
Waterworld, et eldorado av basseng, vannsklier og akvarium, moro for både barna og fedrene. 
 
Michelé og Mark bor i Harrare i Zimbawe. De beskriver tilstandene i landet som så dårlig at 
det er vanskelig for en normal norsk familie å fatte det. Det er svært begrenset tilgang på 
livsnødvendige varer, inflasjonen er skyhøy og arbeidsmarkedet for hvite er meget dårlig. 
Men de var ved godt mot og gledet seg over å treffe familien samt besøke sør-afrikanske 
butikker med et ”vestlig” vareutvalg. 
 

     
 
Michelé, Mark, Cara Jayne, Jemma Lydia og Garry ved veiskiltet i Oftebro Street i Eshowe. 

 
 
Familien Thelma og Brian Piccione (Gren 10-4 Martin Oftebro, side 256 i slektsboka) 
Vi var på julaftens lunsj hos Thelma og Brian i deres hjem i Hilton, rett utenfor 
Pietermaritzburg. Her møtte vi også deres datter Helen Wilkes med mann og 3 barn samt 
deres sønn Peter med kone og to barn. Vi hadde ikke møtt noen av disse før. Tilstede var også 
Garry og Mark med sine familier. 
 
Juleselskapet var veldig hyggelig, og vi fikk servert masse god grillmat. Det var spennende å 
hilse på så mange nye mennesker, som alle var veldig åpne og interesserte. Peter kjøpte 
slektsboka. 
 



Helen fikk overlevert en eske med 15 slektsbøker, iht. avtale med far. Vi hadde tatt med disse 
bøkene for å etablere et lokalt boklager for videre distribusjon i SA. Helen var veldig velvillig 
og jeg er sikker på at denne ordningen vil fungere fint. 
 

 
 
Bildet viser Thelma og Brian med deres datter Helen m/familie og sønn Peter m/familie samt 

Mark m/familie og Garry. 
 
 
Jean og Joe Harle (Gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 219 i slektsboka). 
Far og Grethe hadde sendt med oss en slektsbok som presang til Jean og Joe Harle. Vi håpet 
på treffe dem ifm. julelunsjen hos Thelma og Brian, men det gikk ikke da Jean og Joe skulle 
tilbringe julen i Pretoria. Da vi veldig gjerne ville møte dem, ble det til at vi kjørte via deres 
hjem i Pietermaritzburg på vei ut til vår planlagte safaritur. Derfor ble det dessverre kun et 
kort besøk. Vi skulle gjerne ha tilbrakt mer tid her, men programmet ble dessverre litt for 
stramt. 
 
Joe åpnet pakken med boka fra far og det var lett å se at han satte pris på gaven.  Han bladde 
igjennom boken og så bildene av sin mor, sin tante og onkel og sine Hojem-besteforeldre. Da 
utbrøt han ”hvorfor er dere norske Oftebroer så snille med meg?”. Både Jean og Joe fattet 
altså stor interesse for boka og vi er sikre på at de vil lese den fra perm til perm. De var meget 
henrykt. 
 
Jeg bringer med meg hjem en avisartikkel hvor Joe beskriver hendelsene ifm, at Martin 
Oftebro fanget Zulu-kongen Chetswayo. Joe gjenforteller i artikkelen historien slik han hørte 
den fra Martin Oftebro, som ofte var på besøk hjemme hos familien da han var gutt. Far og 
Grethe har fått artikkelen. 



 
 

Jean, Joe og jeg studerer slektsboka. 
 
 
Familien Theodore Seland (Gren 3-2 Gunhild Regine (Oftebro) Rom, side 158 i slektsboka) 
Vi har ikke truffet Theodore eller noen i hans familie før. Jeg hadde imidlertid litt kontakt 
med sønnen Mark, via e-post, før slektsstevnet. Mark satte meg da i kontakt med Theodores 
søster Diane Avis, som kom til slektsstevnet sammen med mannen sin (se under). 
 
Sammen med sønnen Mark kom Theodore og kona Loretta ut til vår leilighet en dag etter 
forkost og vi tilbrakte 2 timer over en kaffekopp og litt frukt. Theodor og kona har tidligere 
bodd i Ballito/Shakas rock området, men har nå flyttet til Umhlanga, nærmere Durban. Der 
bor også deres datter Lesa med mann og barn. 
 
Vi hadde et artig møte, med en veldig god tone. Praten gikk lett og vi spøkte fram og tilbake. 
Jeg viste fram bildene vi har fra denne grenen på ”Historiske bilder-CD’n” (bilder vi har fått 
fra Theodors søster). De var naturlig nok forbauset over å bli presentert for sitt eget 
bryllupsbilde på PC’n til mennesker de aldri før har møtt. 
 
Jeg viste fram slektsboka og viste særlig kapittelet som omhandler Theodores fars utvandring 
til SA. De viste stor interesse for boka og kjøpe med seg et eksemplar. 
 
 



 
 

Theodore, Loretta og sønnen Mark sammen med meg og våre barn, på verandaen til 
leiligheten vår. I bakgrunnen skimtes badebassenget og Det indiske hav. 

 
 
Giselle (Hojem) Driver (Gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 225 i slektsboka) 
Før avreise til SA kontaktet jeg Tessa (Hojem) Kruger i Port Elisabeth. Vi traff Tessa ifm 
slektsstevnet i Lyngdal og fant det naturlig å varsle henne om vår tur. Hun kunne ikke selv 
komme til Durban, men hun satte oss i kontakt med sin kusine Giselle. 
 
Vi ringte Giselle og avtalte et kort møte på ”The Pavilion” et kjøpesenter i Durban. Der traff 
vi Giselle, hennes mann Mike og deres 3 gutter Brandon, Rhys og Warren. Giselle og Mike 
bygger om huset sitt (til et ”lite hotell” iflg. Tessa). Dette samt at orienteringen fram til huset 
virket litt vanskelig, er grunnen til at treffet ble på et kjøpesenter. 
 
Vi hadde gjort avtale om å møte en annen Hojem-etterkommer, Timothy Harcourt Tyrrell på 
samme tid (se under). Giselle og Timothy er tremenninger og begge er mine firmenninger. 
Ingen av oss hadde truffet hverandre før, men alle kjente Tessa. Dette ble som en ”3-veis 
blind-date”, Giselle, Timothy og oss. Kjempespennende og veldig hyggelig. 
 
Giselle fortalte litt om faren Nigel og farfaren Johan Christian og om familiens engasjement i 
gårdsdrift i Weenen. Johan Christian hadde, som det er beskrevet i slektsboken, et gårdsbruk i 
Weenen. Dette ble solgt ut av familien. Senere kjøpte Nigel et annet bruk i området, og dette 
drives i dag av Nigel, Ronel, Giselle og Mike i felleskap. Her dyrker de særlig Chilli, som 
selges i bulk til den store indiske befolkningen i området. 
 



Giselle ble veldig engasjert og interessert når jeg foretok en rask presentasjon av 
slektsrelasjonene og ga en kort beskrivelse av livet til Berte Marie. Da jeg fortalte at vi 
fortsatt manglet en del data på Hojem-grenen (særlig etter hennes onkel Rodney), påtok hun 
seg, i samarbeid med sin mor og far, å bidra. Jeg vil følge opp dette. 
 

    
 

Giselle og Mike med barna Brandon, Rhys og Warren fotografert inne i ”The Pavilion” 
 
 
Timothy Harcourt Tyrrell (Gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 219 i slektsboka). 
Timothy står oppført i slektsboka med bosted i Durban og vi hadde søkt opp hans kontaktdata 
via SA White Pages. Det viste seg at han er ukependler mellom jobb i Johannesburg og 
familien i Durban og at hans adresse i St Thomas Road i Berea kun er et steinkast fra der 
Colin og hans søster Moira Langeland-Hansen vokste opp. 
 
Vi ringte Timothy om morningen den dagen vi skulle møte Giselle og Mike. Timothy ble 
opprømt og ”kastet seg på” vår avtale på ”The Pavilion”. Han kom med eldste sønnen, 
Alistair. Kona var hjemme med de 3 andre barna, yngstemann Stuart, kun 4 mnd. gammel. 
 
Timothy har vært interessert i familiesammenhenger på Harcourt Tyrrell-siden og var henrykt 
over den plutselige kontakt med norske slektninger. Han viste stor interesse og delte villig ut 
de data han hadde om sine nærmeste slektninger. Han vil fremskaffe ytterligere detaljer og 
sende disse. Timothy kjøpte 3 slektsbøker, en seg selv og en til hver av sine søsken. 
 
Under møtet med Giselle og Timothy kom ideen om et ”Oftebro-etterkommere i Sør-Afrika 
slektstreff” fram. Både Giselle og Timothy (og senere Colin og Garry) var veldig positive.... 
  



 
 

Timothy og sønnen Alistair fotografert inne i ”The Pavilion”. 
 
 
 

 

Resultatet av vår ”3-veis blind date”: 
Timothy Harcourt Tyrrell med sønnen 
Alistair. 
 
Giselle og Mike Driver med sønnene 
Brandon, Rhys og Warren. 
 
Kari og meg med Thea, Einar og Jens. 
 
Under møtet fremkom det også at Timothys 
svigermor var født Driver og at det muligens 
kunne være slektsforhold mellom henne og 
Mike. Snakk om tilfeldigheter….. 

 
 
Nigel og Ronel Hojem (Gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 225 i slektsboka). 
Giselle Driver var lei seg for at vi ikke fikk treffe hennes foreldre, Nigel og Ronel Hojem. De 
var på gården i Weenen og skulle ikke komme til Durban før etter at vi var dratt. Men grunnet 
dårlig vær kom de hjem en dag før, og vi fikk til et kort møte på Durban Flyplass etter at vi 
hadde sjekket inn for hjemreisen. De kom uten Giselle og vi fant dem søkende rundt i 
avgangshallen med et ”Hojem”-skilt i hånda. Spennende å møte slektninger på denne måten. 



Nigel og Ronel var veldig kjekke mennesker og vi hadde en hyggelig stund sammen. De var 
leie for at de ikke viste om vårt besøk tidligere, da ville de ha invitert oss til gården i Weenen. 
Garry var også til stede og det ble snakk om gårdsdrift, produkter og driftsmetoder. Nigel var 
veldig interessert i adressen til Barbara og Colin og Colin skriver i en e-post etter vårt besøk 
at Nigel har ringt ham. 
  

 
 

Ronel og Nigel Hojem. 
 
 
Diane og Bryn Avis (Gren 3-2 Gunhild Regine (Oftebro) Rom, side 157 i slektsboka). 
Diane og Bryn deltok på slektsstevnet i Lyngdal og vi traff dem der. Sønnen Paul bidro den 
gang med e-mail korrespondanse da Diane og Bryn ikke bruker e-mail. Diane bor i Benoni, 
rett utenfor Johannesburg. Da vi varslet dem om vårt besøk var Diane opptatt av å møte oss på 
en av våre ”transits” i Johannesburg. På utreisen var tiden på Johannesburg Flyplass veldig 
knapp, men på hjemreisen var det tid nok til en kaffekopp. 
 
Diane og Bryn møtte oss ved ankomst i Johannesburg og de hadde med seg sønnen Paul. Det 
var hyggelig å møte dem igjen og også å møte Paul. Vi snakket litt om Lyngdal. Diane har 
opprettholdt kontakten med sin fetter og kusine Karl Torgrim og Liv Bodil Seland i Stavanger 
og hadde akkurat mottatt årets julekort. 
 
Diane og Bryn hadde bedt meg om å ta med en slektsbok til dem og de kjøpte den siste ”løse” 
boken jeg hadde. De bladde fort igjennom boka og virket meget tilfredse. 
 



 
 

Paul, Diane og Bryn Avis på Johannesburg Airport. 
 
 
Fam. Chantel Hammick (Gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 225 i slektsboka). 
Chantel er søsteren til Giselle Driver og eldste datter til Nigel og Ronel Hojem. De hørte om 
vårt besøk både via Giselle og Tessa Kruger og ville gjerne treffe oss. Eneste mulighet var på 
Johannesburg Flyplass på vår vei hjem. Vårt treff pågikk parallelt med Diane/Bryn og Chantel 
m/familie. 
 
Vi traff Chantel, hennes mann Marc Hammick og deres to barn Charlotte og Tyrone. Nok en 
gang traff vi hyggelige mennesker, som var åpne og interessert i sine norske slektninger. 
Barna Charlotte og Tyrone satte raskt i gang med å tegne og skrive i våre barns 
”reisedagbøker”. Chantel, Marc og barna skulle reise til Dubai dagen etter vårt møte. Derfra 
skulle de videre til Davos på skiferie. Chantel ga oss noen bilder av familien, søsken og 
foreldre. 

 
Marc har kjøpt 3 eksemplarer av slektsboka direkte fra Grethe/far. Han har gitt et eks. til 
Giselle og et til sine svigerforeldre Nigel og Ronel. Alle er begeistret over boka. 
 
 



 
 
Min 4-menning Chantel, mannen Marc og barna Charlotte og Tyrone sammen med oss på vei 

inn i sikkerhetssjekken på Johannesburg Flyplass. 
 
 
Colleen Grondein (gren 3-1 Chr. Oftebro, side 141 i slektsboka) 
Jeg hadde i oppdrag fra onkel Reidar Oftebro å levere/postlegge to slektsbøker til 
etterkommere etter Christian Oftebro i Durban. Den ene var Lynette Smith og den andre var 
Colleen Grondein. Begge bor i øvre deler av Durban/Pinetown, ganske nær Barbara og Colin. 
Dessverre rakk vi ikke innom disse adressene, så jeg postla bøkene fra vårt lokale postkontor i 
Ballito. Jeg tillot meg å legge inn en lapp i konvoluttene med kontaktdata for oss i Durban. 
 
En kveld ringte Colleen Grondein. Hun hadde mottatt boka samme morgen og hadde allerede 
lest store deler av den. Hun kunne peke ut relevante sider for seg selv og hadde bladd opp på 
siden med bilde av Kari og meg med barna på slektsstevnet. Colleen var veldig begeistret 
over boka og ønsket å uttrykke takk til Reidar for gaven. Jeg fortalte at også hennes søster 
Lynette hadde fått tilsendt boka og hun ville ringe henne og følge opp.  
 
 
Tessa Kruger (gren 3-7 Berte Marie (Oftebro) Hojem, side 225 i slektsboka) 
Teesa kom med familien sin til slektsstevnet. Tessa hadde ikke mulighet til å reise fra Port 
Elisabeth til Durban for å besøke oss, men hun satte oss i kontakt med sitt søskenbarn Giselle. 
 
Tessa ringte oss en kveld i leiligheten og vi hadde en lang og hyggelig prat. Hun inviterte oss 
til Port Elisabeth ifm med vår neste tur til Sør-Afrika….. 
 



BESØK I ESHOWE 
 
En viktig programpost under SA-besøket i jula 2005 var besøket i Eshowe, og da særlig 
besøket i KwaMondi-kirken. Vi kjørte opp til Eshowe tidlig om morgenen lørdag 17. 
desember og ned igjen søndag ettermiddag. Kjøreturen var om lag 2 timer hver vei. Med oss 
på turen var både Garry Oftebro fra Durban og Mark Oftebro m/familie fra Zimbabwe. 
 
Lørdag formiddag ble vi vist rundt i området av mr. Henry Bird, en autorisert turguide med 
store kunnskaper om historie og kultur i og rundt Eshowe. Vi besøkte Dlinza Forest, Oftebro 
Street og Zululand Historical Museum i Fort Nongqai. Lørdag kveld var vi på Shaka-land, en 
lokal turistattraksjon hvor tradisjonell zuludans og tradisjonelle zulukostymer ble framvist. 
Søndag deltok vi i gudstjeneste i KwaMondi-kirken. Vi bodde på George Hotel. 
 
Vi besøkte Den norske kirkegården på KwaMondi to ganger. Dette er omtalt i egen artikkel.  
 
Gudstjenesten i KwaMondi kirken 
Søndag 18. desember deltok vi i en gudstjeneste i KwaMondi kirken. Kirken er veldig spesiell 
for oss, da den ble etablert av Ommund C. Oftebro (”KwaMondi” er zulu for hos” Ommund”) 
under hans tid som misjonær i Eshowe. Relasjonene til denne kirken ble grundig berørt under 
gudstjenesten i Lyngdal Kirke ifm. slektsstevnet, hvor ofringen gikk til KwaMondi-kirken. 
Under denne ofringen ble det avspilt zulusalmer sunget inn i KwaMondi-kirken. 
 

 

 
KwaMondi-kirken sett fra utsiden, med 

inngangen til venstre, tilbygget til høyre. 
Klokketårnet er bygget av Gustav Hojem. 

  
Prekestolen og deler av den originale kirken 

med tilbygget i bakgrunnen. Man kan ane 
de nye gulvflisene i tilbygget. 

 
Utover den vanlige liturgien under en luthersk gudstjeneste, var messen i KwaMondi kirken 
utvidet med 2 programposter denne søndagen; avdukning av et minnesmerke over Ommund 
Oftebro og presentasjon av oss som besøkende. 
 
Gudstjenesten varte i over 4 timer og ca. 90 % av aktivitetene foregikk på zulu. Men takket 
være mye musikk og rytmer, en spirituell liturgi samt innslag som var særlig spennende for 
oss, ble hele seansen verken kjedelig eller langdryg (i hvert fall ikke for oss voksne). Vi skulle 
gjerne ha gjengitt mer av tekstene og talene her, men dessverre klarte vi ikke å følge med, 
grunnet språkproblemene. 
 
Jeg tror vi må innse at gudstjenesten var spesiell, og at vårt besøk var en av årsakene til dette. 
Ifølge Jenny Hawke, direktøren på Zululand Historical Musem på Fort Nonquai, hadde 
menigheten arbeidet hardt, bl.a. for å ferdigstille gulvet i tilbygget samt minneplaten, før vårt 
besøk. Videre deltok både den lokale presten, Rev. W. Khumalo, Soknepresten, Dean T.Z 
Myeni og biskopen, Bishop L. Sibiya. Vi lot oss fortelle at det var uvanlig at både prest, 
sokneprest og biskop var til stede i en gudstjeneste i KwaMondi-kirken. 



Avdukningen av minnesmerket over Ommund foregikk delvis utenfor kirken og delvis i 
våpenhuset, hvor minneplaten er hengt opp. Biskop Sibiya ledet seremonien og foretok 
avdukningen. Etter talen velsignet han minneplaten med tre hammerslag, som symbol på 
treenigheten. Så leste biskopen, Garry og jeg teksten på minneplaten, som er skrevet på hhv. 
zulu, engelsk og norsk. Det var litt trangt i våpenhuset, så det var nok ikke alle som fikk med 
seg selve avdukningen. Selv fikk vi imidlertid tatt en rimelig god videosekvens av det hele. 
 

 
Minneplaten, med tekster på både engelsk, zulu og norsk. Platen henger under tak, 

 på veggen i ”våpenhuset”, før en kommer inn i selve kirkerommet. 
 
 
Under selve gudstjenesten var det mye sang samt 2 ofringer, først til menigheten generelt, så 
til ungdomskoret. Særlig ofringen til ungdomskoret var en artig opplevelse. Korets 
medlemmer danset seg opp midtgangen og rundt alterert mens de sang av full hals, og de var 
meget gode til å synge. Resten av menigheten, oss inkludert, fulgte etter og sangen sloknet 
ikke hen før alle hadde gått runden. Slikt ser en ikke i norske kirker! 
 
 

  

 
Bilder fra gudstjenesten. 



 

 
Fra avdukningsseremonien, på 

kirketrappa. En kan se at det er lett 
regnvær. 

  
Vi ble presentert for menigheten, først av 

Garry så av fru Shobede, en av 
menighetens eldre (”one of the elder”) 

 
 
Både Rev. Khumalo, Dean Myeni og Bishop Sibiya holdt tale/preken under gudstjenesten. 
 
Rev. Khumalo la vekt på å takke for bidraget som hadde kommet til menigheten fra 
menigheten i Lyngdal. Han beskrev en stor glede over å motta en slik stor pengesum (ca 
35.000 Rand som er omtrent det samme beløpet i kroner). Pengene var delvis brukt til å pusse 
opp presteboligen (Ommunds egen bolig, som den dag i dag brukes som prestebolig), delvis 
til å legge nye klinkerfliser på gulvet i det nye skipet som ble bygget til kirken i 2004 og 
delvis til å finansiere minneplaten over Ommund. På slutten av Khumalos tale reiste 
menighetens kasserer (mr. Bethuel Mthiyane) seg og leste fra noe vi oppfattet som en 
regnskapsbok. Hvorvidt det var menighetens generelle regnskap eller regnskapet for pengene 
fra Lyngdal, er ikke mulig for oss å si, men det sto klart for oss at pengene fra Lyngdal hadde 
kommet fram og var kommet til god nytte. 
 
Dean Myeni talte om planene de hadde om å utvikle området rundt ”Martyrs Cross” til et mer 
turistifisert område. De ønsket å gjerde inn området, sette opp en salgsbod og 
sikkerhetsvakter. Han oppfordret videre alle fremtidige besøkende til å legge sin pengebruk 
(overnatting og bespisning) til kirkens egne etablissement. Videre beskrev han et mulig 130-
års jubileum for døden til zuluen Maqamusela Khanyile, kjent som den første zulumartyr. 
Khanyile var en av Ommunds trofaste tilhengere som ble drept i mars 1877, da han erklærte 
at han ønsket å bli døpt. 
 
Tilslutt talte Bishop Sibiya, med en særskilt takk til oss besøkende, som ved dette hedret 
minnet over en betydningsfull mann i prosessen med å kristne området. Sibiya var inne på at 
vi alle var Ommunds barn, sorte som hvite, unge som gamle og priste arbeidet som Ommund 
hadde utført. 
 
Mot slutten av gudstjenesten ble Garry introdusert og han snakket til menigheten på flytende 
zulu. Han introduserte oss, og vi ble bedt om å komme fram til alterringen. Fru Shobede, enke 
etter avdøde Dean Shobede, reiste seg fra benkeradene og påberopte seg talerett som en av 
menighetens ”eldre”. Hun snakket om at hun hadde truffet far (Torstein) ved en tidligere 
anledning (”the increadibly fat man from Norway, that was Ommunds grandson….”). Fru 
Shobede gjennomførte en svært fargerik inngripen i programmet, til allmenn forlystelse for 
både menigheten og presteskapet. 
 



 

I min tale til menigheten, som ble oversatt til 
zulu av Garry, fremførte jeg den stoltheten vi 
følte over å få komme til kirken, å få møte 
menigheten og å se resultatet av Ommunds 
arbeide.  
 
Videre beskrev jeg kort slektsstevnet og 
gudstjenesten i Lyngdal Kirke. Jeg takket 
menigheten og Rev. Khumalo for at de sang 
inn zulusalmene som ble benyttet under 
ofringen i Lyngdal Kirke. 
 
Jeg fortalte så om minneplaten over Tobias 
Udland og Ommund Oftebro som ble 
avduket av Lyngdal Kommune, og 
overleverte en plakatutgave av denne med 
tekster på engelsk. Både Rev. Khumalo og 
Bishop Sibiya så ut til å sette stor pris på 
denne gaven og menigheten gav oss spontan 
applaus. Jeg håper menigheten finner plass til 
denne i et av sine lokaler. 
 
 Tilslutt sang Thea, fra alteret, et vers av 
”Gjør døren høy, gjør porten vid”, en salme 
hun har sunget i Høvik Kirkes Barnekor. 
 

 
Plakaten vi hadde med oss til menigheten. 

Den viser et bilde av minnesmerket i Lyngdal 
samt en kortversjon av den engelske teksten. 

 
Etter gudstjenesten ble vi invitert til lunsj i presteboligen rett over veien for kirken. Boligen 
ble i sin tid bygget av Ommund som hans prestebolig. Eksteriørmessig fremsto boligen helt 
nyoppusset, både i fasader, vinduer og tak, arbeider som følge av pengene fra Lyngdal. 
 
Det ble en hyggelig samling sammen med Rev. Khumalo, Bishop Sibiya og deres koner. Rev. 
Khumalo viste igjen stor takknemlighet for midlene fra Lyngdal. Bishop Sibiya snakket om 
en mulig 130-års markering av martyr Khanyile. Han spurte etter gamle bilder med kristne 
zuluer på og far er satt på saken. Vi ga Sibiya en slektsbok og Khumalo en bok om Norge. 
 

 

 
”The elders” synger under lunsjen i 

presteboligen. 

  
Presteboligen over veien for kirken. Det var 
lett å se at huset var nyoppusset utvendig. 

 
Besøket i denne, for oss, spesielle kirken, med kraftfull sang, dans mellom benkene og en 
åpen og tydelig takknemlig menighet, ble stående for oss som det absolutte kulturelle 
høydepunktet på hele turen. Både vi, Mark og Garry følte dette som en stor opplevelse. 



Besøk ved Martyrs Cross 
Henry Bird tok oss med til Martyrs Cross, 
som ligger en kort kjøretur fra KwaMondi-
kirken. 
  
En av Ommunds følgesvenner, zuluen 
Maqamusela Kanyile, ble i mars 1877 drept 
her, av zulumyndighetene, da han erklærte at 
han ønsket å bli døpt. Ingen fant liket hans, 
og det går et sagn om at liket har steget opp 
til himmelen. 
 
Ommund reiste et sandsteinkors på høyden 
der drapet skal ha skjedd. Dette korset har 
forvitret og er senere erstattet med et kors 
sammensveiset av to jernbaneskinner. 
 
Menigheten planlegger å markere 130-års 
jubileum for hendelsen, i mars 2007 
 
Cara, Jemma, Thea, Einar og Jens ved 
Martyrs Cross. 
  
 
Besøk i Oftebro Street 
Et naturlig reisemål for oss var Oftebro 
Street, oppkalt etter Ommund Oftebro. Gaten 
er ikke lang og ligger i utkanten av Eshowe, 
men veiskiltet var et eksotisk mål for alle. 
 
Vi benyttet anledningen til en flott picnic på 
en åpen voll langs veien. En stemningsfull og 
hyggelig opplevelse. 
 
 Mark med familie, Garry og oss foran 
veiskiltet i Oftebro Street. 

 
Besøk i Dlinza Forest 
Dlinza Forest er en liten, tropisk skog i 
utkanten av Eshowe. I skogen er det etablert 
gangbaner oppe imellom trekronene. På 
denne måten kan man studere dyr og fugleliv 
samt vegetasjon i forskjellige høyder i 
skogen. 
 
Dlinza Forest er kjent for sitt fugleliv, men 
dessverre blåste det så hardt at ingen fugler 
var ute og fløy. 
 
Det var imidlertid spennende å vandre blant 
trekronene 10-15 meter over bakken. 
  
 



Besøk på Zululand Historical Museum – Fort Nongqai 
Fort Nongqai er prototypen på det man forbinder med et fort. Tykke murer, tårn og skyteskår. 
Fortet ble bygget i 1883 for Zululand Police som skulle passe den britiske kommisjonæren Sir 
Melmouth Osbourne. Fortet ble også brukt under britenes krig mot boerne. 
 
 I dag huser fortet Zululand Historical Museum. Blant utstillingene kan man se historiske 
bilder og montasjer fra flere av krigene i Zululand, presentasjon av en rekke zulukonger. Det 
er også enkelte montasjer som omhandler Biskop Schreuder og misjonsprest Ommund 
Oftebro. 
 
Det var en egen avdeling viet skotten John Dunn (1834-1895). John Dunn kom godt overens 
med zulukongene Mpande og hans etterfølger Chetswayo og fikk ta hele 49 koner. Med disse 
skal han ha fått nesten 120 barn. Da Thea hørte dette lurte hun på hvordan han klarte å finne 
forskjellige navn til alle samt hvordan han rakk å følge alle barna til deres forskjellige 
fritidsaktiviteter. Jeg synes disse utsagnene setter våre liv i et interessant historisk perspektiv. 
 
Vi kunne også se en modell av zulukongen Mpande, som veide over 250 kg, og av den grunn 
ikke kunne gå. Han satt i rullestolen som Biskop Schreuder selv laget til ham. Datidens 
misjonærer måtte bidra med mye mer enn å bare spre det kristne budskapet. 
 

 
 

Cara og Thea på ekserserplassen inne i Fort 
Nongqai. 

 
 

 
Et bilde som viser beleiringen av KwaMondi 

under anglo-zulu krigen i 1879. 
 

  
 

Thea foran et veggteppe med en rekke 
historiske personer, deriblant John Dunn 

som hadde 49 koner og 119 barn… 

 
… og nederst i det ene hjørnet, ”vår mann”, 

misjonsprest Ommund Oftebro foran sin egen 
kirke på KwaMondi. 

 



Ved museet besøkte vi en større utstilling av lokal zulukunst, en imponerende samling 
fargerike trommer, smykker og andre pyntegjenstander. Videre var vi inne i en kopi av et av 
Schreuders kapell, hvor en rekke av hans selvlagde møbler var stilt ut. Her fikk vi også se 
utkastene til en ny misjonærutstilling de var i ferd med å sette sammen. Forhåpentligvis er de 
klar til neste besøk fra Norge. 
 
Vi fikk dessverre ikke møtt museumsdirektøren Jenny Hawke under vårt besøk på museet, 
men hun besøkte oss på hotellet senere på kvelden. Hun kunne fortelle mye om programmet 
for gudstjenesten dagen etter samt alle forberedelsene som var satt i sving ifm. vårt besøk. 
 
Jenny Hawke ville gjerne opprette en tettere kontakt med etterkommerne etter de norske 
misjonærene, og jeg lovet å be far ta fornyet kontakt. 
 
Besøk på Shakaland – oppvisning av tradisjonell zuludans 
Garry tok oss med til Shakaland, en lokal turistattraksjon hvor zulukultur, dans, musikk og 
mat ble presentert. Her kan man kjøpe seg en helaften, med middag, underholdning og 
påfølgende overnatting i en av de mange tradisjonelle zuluhyttene. Vi overvar kun 
underholdningen. 
 
Vi møtte danserne utendørs. De dannet en syngende prosesjon som beveget seg opp mot en 
stor stråhytte. Bak prosesjonen fulgte en skare av tilskuere, og vi sluttet oss til. Det var 
stemningsfullt med sang og fakler i et ellers stummende mørke. Inne i stråhytten fant vi 
plasser på benker langs veggene. 
 
Danseoppvisningen varte i ca 30 minutter, og var en utrolig kraftfull opplevelse. 2 digre 
trommer spilte kontinuerlig, noen ganger rolig, noen ganger intenst og hardt, men hele tiden i 
en rask og taktfast rytme. 
 
Til trommene danset et 20-talls zuluer kledd i tradisjonelle kostymer. Det var både barn, 
ungdom og voksne dansere og både gutter og jenter. Alle hadde utrolig spenstige og spretne 
kropper. Særlig deres høye spark, så høye at kneet rørte ved øret, imponerte oss. De avsluttet 
hvert spark med å slå foten i gulvet så det smalt i rommet. Gulvet var av betong og alle 
danserne var barbent. Stadig vekk kastet de seg bakover, på ryggen ned på gulvet, før de 
spratt opp igjen og fortsatte dansen. Eneste beskyttelse var et lendeklede av skinn. 
 

 

De gifte jentene danser.    Barn og voksne danser om hverandre. 
 
Det hele ble overvåket av et eldre zulupar, som satt som på en trone. Kanskje symboliserte de 
familiens overhode, stammens høvding eller folkets konge. 
 
Forestillingen imponerte oss alle, og selv ble jeg veldig fasinert av rytmen og variasjonen til 
zulutrommene. 



 
Kostymene under oppvisningen var 
fargerike, særlig på jentene. Vi lærte på 
Zululand Historical Museum at 
perledraktene til jentene ikke var tilfeldig 
satt sammen. De forteller om hvilket 
område/ stamme en jente kommer fra, hvor 
mange søsken hun har og hvor mange barn 
hun har. Vi lærte også at de gifte 
zulukvinnene dekket brystene sine mens de 
ugifte gikk bare. 
 
Mennene hadde lendekleder av hud/skinn 
med kort bust. De gikk med en form for 
gamasjer av langhåret pels og bar 
stikkspyd, klubbe og skjold. En må tro at 
denne utrustningen gjenspeiler deres 
krigerske historie. 
 

 
Etter forestillingen fikk vi sitte på høvdingens 

trone, her sammen med forestillingens 
konferansier. 

 
 

 
Cara, Thea, Einar og Jens sammen med en av 

zulukrigerne. Einar har lånt spydet hans og Jens har 
lånt hodepynten. 

  
Thea sammen med en gift (!) 
zulujente. Her er det store 

kulturforskjeller. 
 
De to dagene i Eshowe ble veldig begivenhetsrike. Selv om programmet var i overkant 
tettpakket, hadde vi utrolig flotte dager i dette området. Vi satte særlig pris på at både Garry 
og Mark med hans familie ble med oss på dette besøket. Både ga de verdifulle bidrag til den 
informasjon vi fikk men det ga oss samtidig muligheten til å dele disse flotte opplevelsene 
med våre nyvunne venner. Så vidt vi kunne skjønne opplevde også Garry og Mark disse 
dagene som meget spesielle og verdifulle. 
 
Tilslutt er det på sin plass å takke Garry for alle forberedelser ifm denne delen av turen. Han 
hadde vært i kontakt med flere i menigheten, med museet og guiden samt ordnet alt med 
hotell og besøket til Shakaland. Det er enkelt å være turist med en så hjelpsom ”tur-operatør”. 
Takk Garry! 



BESØK PÅ DEN NORSKE KIRKEGÅRDEN VED KWAMONDI MISJONSSTASJON 
 
 
Under vårt besøk i Eshowe, besøkte vi Den 
norske kirkegården ved KwaMondi to 
ganger. Den norske kirkegården ligger litt før 
man kommer til den ”nye” kirken ved 
KwaMondi, innenfor konturene av den 
gamle/første misjonsstasjonen som Ommund 
Oftebro reiste. Den første misjonsstasjonen 
og kirken ble ødelagt ifm. Anglo-Zulu krigen 
i 1879. 
 
Vi studerte kun gravmonumenter med 
Oftebro-navn på. Det er imidlertid et stort 
antall andre gravsteder med norske navn på. 

 

 
 
Skilt ved inngangen til kirkegården. 

 
Både Reidar og far har besøkt Den norske kirkegården i Eshowe tidligere. Far har uttrykt 
bekymring for at gravplassen ikke blir ivaretatt og at gravstedet gradvis vil forvitre. 
Bakgrunnen for dette har bl.a. vært at kirkegården har vært inngjerdet med et dårlig gjerde og 
kun med en smal fe-rist i inngangen (inngangsporten har vært stjålet). Vår oppfatning av 
kirkegården ved vårt besøk, var en helt annen. Riktignok var det ingen graver som var særlig 
velstelte, men det var satt opp en ny mur rundt hele kirkegården og nye porter var kommet 
opp i inngangen. Det grodde ikke villniss (men ei heller blomster og annet vi er vant til å se 
på norske graver).  
 
En liten bekymring kan dog anføres når det gjelder gravmonumentet etter Ommund Oftebro. 
Dette er laget av en steintype med ru overflate, det gror lav/sopp (ligner på kartlav som vi 
kjenner fra stein i naturen i Norge) og stedvis er det forvitringsskader på selve inskripsjonen. 
Dette gjør at det er litt vanskelig å lese tekstene. 
 
Thelma (Oftebro) Piccione fortalte oss at kirkegården tidligere ble vedlikeholdt av en komité 
av flere familier, men at ansvaret senere ble overtatt av kommisjonen for nasjonale 
monumenter. Hun fortalte også at kirkegården i de siste år har vært stengt for begravelser. 
 

 

 
Oversiktsbilde med Oftebro-graver tatt under 
vårt besøk 17. desember 2005. En kan tydelig 
se den nye muren samt at både gravlunden og 

monumentene har fått en betydelig 
oppfrisking. Det var utrolig positivt å se at 

dette kulturminne blir bevart. 

  
Dette bildet er tatt under Grethe og fars besøk 
på kirkegården i 2003. På dette tidspunktet var 
gravlunden uten port og dårlig inngjerdet. Det 
er lett å se at gravlunden og gravmonumentene 

var i vesentlig dårligere forfatning på dette 
tidspunktet. Bildet er tatt av Grethe. 



Det var ganske spesielt å gå rundt på denne kirkegården. Vi har hørt mye om Ommund, Guri, 
Christian og Hanna og en rekke andre i vår familie, som valgte å tilbringe sine liv i Zululand. 
Og her kunne vi gå fra grav til grav i lese deres navn. I store trekk er 70-80 % av de to første 
generasjonene etter Ommund og Guri, gravlagt ved denne kirkegården. Jeg synes det sier mye 
om denne familiens dedikasjon i sitt virke som misjonærer. Ingen ”dro hjem” for å dø. 
 
En kan også lure på om ikke dette er en av de stedene i verden med flest Oftebro-navn samlet 
på en og samme gravlund (14 navn). I Lyngdal er det så vidt jeg vet kun 4-5 graver som bærer 
Oftebro-navnet, i Mandal er det muligens noen flere, men kanskje ikke så mange som her. Ser 
en derimot etter gravsteder med oftebro-etterkommere, er jeg ikke i tvil om at både 
kirkegården i Lyngdal, og sikkert andre steder også, har vesentlig flere. 
 
 
Slektsforhold mellom Oftebro-gravene ved KwaMondi 
 

 
Dette dokumentet viser bilder av alle gravmonumentene som vi fant med vårt familienavn på. 
Bildene fremstår her med noe svak kvalitet, fordi de er vist i lite format og på et vanlig 
printer-papir. Original-bildene er digitale i .jpg-format og kan fåes oversendt på forespørsel. 

Ommund C. Oftebro 
(1820-1893) 

Guri (Hogstad) 
Oftebro (1817-1899) 

Hanna Oftebro (1855-1917) 
Christian T. Oftebro (1842-1888) 

Sven Oftebro 
 (1857-1883) 

Martin Elias Oftebro (1858-1942) 
Gunhild (Pedersen) Oftebro (1865-1927) 

Odmund Christian Oftebro (1900-1965) 
Helene (Titlestad) Oftebro (1903-1988) 

Erling Peter Oftebro 
 (1901-1976) 

Harold Oftebro (1903-1958) 
Margery Oftebro (1903-1967) 

Karl Martin Oftebro 
 (1929-1975) 

Margaret (Oftebro) Milne 
 (1937-1986) 



 
Gravlunden har en rekke andre gravstener med norske navn på (Rødseth, Titlestad, Solberg 
med flere) men vi brukte ikke tid på å studere disse. Vi lot oss fortelle at Zulu-prest Shobede, 
etter eget ønske, er gravlagt innenfor murene til Den norske kirkegården. Vi forsto at også fru 
Maria Sobede har ønske om å bli gravlagt her. 
 
 
Monumentene etter Ommund Oftebro og hans kone Guri (Hogstad) Oftebro, 1. generasjon. 
(side 249 i slektsboka) 
 
Ommund var det tredje familiemedlemmet som ble gravlagt her. Guri var det fjerde. 
 

 

 

 
   

 
Loving memory of 

REVD O. C. OFTEBRO 
BORN IN LYNGDAL NORWAY 

15TH MAY 1820 
DIED AT ESHOWE MISSION 
STATION 2ND MARCH 1893 

 
“FOR TO ME TO LIVE IS CHRIST 
AND TO DIE IS GAIN”  PHIL. 1 21 

 
KU MISELWA UKUKUMBULA 

UMFUNDISI UMONDI 
 

 
 

Her 
Hviler Stövet 

af 
 

GURI OFTEBRO 
(FÖDT HOGSTAD) 

 
FÖDT 2DEN FEB. 1817 
DÖD 18DE DEC. 1899 

 
HVIL I FRED. 

Skriftsstedet Phil. 1, 21 er Apostelen Paulus` brev til filippenserne. Den norske ordlyden er: 
For mig er livet Kristus og døden en vinning. 
 
”Ku miselwa ukukumbula umfundisi umondi” er Zulu og betyr ”Denne er reist til minne om 
prest Ommund”. 
 



Monumentene etter Hanna Oftebro og Christian Oftebro, 2. generasjon. 
(side 138 og 253 i slektsboka). 
 
Hanna var det femte familiemedlemmet som ble gravlagt her. Christian var det andre. 
 

   

 

   
   
 
 

HER 
HVILER STÖVET 

AF 
 
 

HANNA OFTEBRO 
(FØDT OFTEBRO) 

 
FÖDT 26TE  OCT. 1855 
DÖD 11TE APR. 1917 

 
 

VELSIGNET VÆRE DIT MINDE 
 

HER 
HVILER STÖVET 

AF 
DR CHRISTIAN T. OFTEBRO, 

FÖDT 5TE  AUGUST 1842, DÖD 30TE APRIL 1888 
VELSIGNET VÆRE DIT MINDE: 

”NAAR MIN TIME SLÅR DEN SIDSTE, 
AK, HVOR KAN JEG JESUM MISTE:” 

JOH. 11, 25. 
 

SACRED 
TO THE MEMORY 

OF 
DR C. T. OFTEBRO 

MEDICAL MISSIONARY, WHO DIED 
AT ESHOWE, 

APRIL 30TH 1888. 
“I HAVE FOUGHT THE GOOD FIGHT- 

AND KEPT THE FAITH” 
 

ERECTED BY FRIENDS 
KU MISELWA – UKUKUMBULA UDOKOTELA 

 

 
Sitatet ”Naar min time slår den sidste, Ak, hvor kan jeg Jesum miste” er hentet fra 6. vers i 
salme 392 i Lanstads reviderte salmebok. 



Sitat av Joh. 11.25 er: ”Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på mig 
om han enn dør, skal han dog leve.” 
 
Sitatet “I have fought the good fight, and kept the faith” er hentet fra Apostelen Paulus’ 2. 
brev til Timoteus, kapittel 4, vers 7. Den norske ordlyden er: “ Jeg har stridt den gode strid, 
fullendt løpet, bevart troen.” Christian skal ha sagt dette til sin søster Berte Marie på sitt eget 
dødsleie. 
 
”Ku miselwa ukukumbula udokotela” er Zulu og betyr ”Denne er reist til minne om 
Doktoren”. 
 
 
Monumentene etter Hannas brødre Sven Oftebro og Martin Elias Oftebro 
samt Martin Elias’ kone Gunhild (Pedersen) Oftebro, 2. generasjon. 
(side 253 og 254 i slektsboka) 
 
Sven var det første familiemedlemmet som ble gravlagt på denne kirkegården. Da han ble 
gravlagt samme år som kirkegården ble ”dedikert” av Ommund Oftebro (jfr. plaketten ved 
porten til kirkegården), er det sannsynlig at Svens grav var den første på kirkegården. 
 

  

 
 
 
 

SVEN OFTEBRO 
1857-1883 

 
 

  

 

 
TIL 

 
KJÆRT MINNE 

 
OM 

 
 

GUNHILD OFTEBRO 
(F. PEDERSEN) 

F. 19-1-1865, 
D. 11-9-1927. 

 
FRED 

 
 

MARTIN ELIAS OFTEBRO 
FØDT 17-12-1858, DØD 5-9-1942 



Monumentene etter Martin Elias Oftebros barn og svigerbarn; Odmund Christian og Helene 
(Titlestad) Oftebro, Erlig Peter Oftebro, Harold og Margery (Haslett) Oftebro, 3. generasjon. 
(side 255og 258 i slektsboka) 
 
 

In Loving Memory 
of 

OUR DEAREST ODDY 
LT. COL. O. C. OFTEBRO, M.C., E.D. 

28-3-1900 – 5-12-1965, 
AND OUR DEAREST TUTTI 
HELENE MARGARETHA 

(NEE TITLESTAD) 
29-5-1903 – 29-11-1988 

 
In God’s own keeping 

 
Lt Col: Oberstløyntnant 
MC : Krigsdekorasjonen Military Cross 
ED:  Efficiency Decoration 
  

 

 

 
In Remembrance 

Of 
 

A GOOD MAN 
ERLING PETER 

OFTEBRO 
1901-1976 

 
DEAREST HUSBAND OF 

BILLIE 

  

 

 
In Loving Memory 

of 
HAROLD OFTEBRO, 
30. 4. 1903 – 1. 2. 1958, 

And 
MARGERY OFTEBRO 
25. 7 1903 – 25. 7. 1967 

 
“REST IN PEACE” 

 
 
 
 
 
 



Monumentene etter 2 av Odmund Christian Oftebros barn, Karl Martin Oftebro og Margaret 
Elaine (Oftebro), 4. generasjon. 
(side 256og 258 i slektsboka) 
 
 

 

 
In Loving Memory 

of 
KARL MARTIN 

OFTEBRO, 
29-12-1929 – 27-2-1975, 

 
“REST IN PEACE” 

 
(Garry Oftebro forteller at asken etter Karl Martin er 

spredd på Aniford Farm) 

  

 

 
In Loving Memory 

of 
MARGARET ELAINE 

MILNE (BORN OFTEBRO) 
12-04-1937 – 1-1-1897 

 

 
 
 
Den norske kirkegården ved KwaMondi (Zulu for “hos Ommund”) ble, ifølge skiltet ved 
inngangen, etablert (”dedikert”) av Ommund selv, 28. august 1883. Da hans sønn Sven ble 
gravlagt her i 1883 (dato er ukjent) er det mulig å tenke seg at disse to hendelsene er 
sammenfallende. Ommund kan altså ha etablert kirkegården ifm. sønnens død. 
 
Det er rimelig å spørre seg hvorfor kirkegården ikke ligger ved dagens KwaMondi kirke. 
 
Da Sven døde var hele den første misjonsstasjonen, inkludert kirken, ødelagt (som følge av 
anglo-Zulu krigen i 1879). Det er uvisst hvorfor Ommund valgte å etablere kirkegården ved 
den første misjonsstasjonen og ikke ved den nye kirken han i 1883 hadde startet byggingen 
av. Det kan bero på at det allerede på dette tidspunktet lå andre graver på plassen, fra tiden før 
kirken ble ødelagt, selv om skiltet ved inngangen ikke tyder på dette. 
 
Uansett, at kirkegården ligger ved den første stasjonen gjør at den også utgjør et flott 
monument over den første kirken og misjonsstasjonen rundt den. 
 
Vi oppfordrer alle slektninger som besøker Eshowe å oppsøke kirkegården. For oss ble det en 
flott og høytidelig hendelse.  
 



SAFARI 
 
Under planleggingen av SA-turen, ble det en diskusjon om hvor mye tid vi skulle bruke på de 
forskjellige aktivitetene. Det var så mye vi ville oppleve, men samtidig var vi redde for å fylle 
turen med for mye, slik at det hele ble stress. Lengden på safari-oppholdet var et av temaene i 
denne diskusjonen.  
 
Vi var redde for at 2 dager i Eshowe og 3 dager på safari, til sammen skulle bli litt for mye 
farting. Men vår lokale rådgiver, Garry Oftebro fra Durban, var krystallklar, i en e-post 6 uker 
før avreise skrev han: I suggest two nights at Gwahumbe Game Park to properly relax and 
"get into the bush"  
 
Med dette var valget tatt, 3 dager safari med 2 overnattinger. Garry skulle være vår guide og 
sjåfør og vi skulle innom 2 parker og en reptil-farm. Det hele skulle vise seg å bli en flott 
opplevelse hvor vi fikk se en mengde, for oss, eksotiske dyr. 
 
 

 

Vi startet safari-eventyret i Tala Private Game Reserve, en 
ganske liten farm med et imponerende antall ville dyr. 
Tala ligger ca 40 minutters kjøring fra Durban. 
 
Begrepet Game Park var ukjent for oss. Vi lærte imidlertid 
i Tala at det er snakk om ganske store områder hvor et 
stort antall ville dyr er inngjerdet. Det blir likevel veldig 
forskjellig fra en dyrepark, da alle dyrene lever i sitt 
naturlige habitat, spiser, vandrer og formerer seg som om 
de levde fritt. De blir imidlertid veldig vant til biler, da all 
safari foregår ved å kjøre på anlagte veier innenfor 
området. 

 
I Tala fikk vi se en rekke dyreslag. Garry kjørte på kryss og tvers, passet på vindretninger og 
håndterte sin VW Micro-bus som om det skulle vært en 4x4 jeep. Dette hadde han gjort før. 
 
Den mest spektakulære opplevelsen i Tala var vårt møte med et av parkens tre nesehorn 
(White Rhino). Vi fant den gressende i åpent landskap (den spiser opptil 500 kg gress hver 
dag!). Garry svingte ut i terrenget og manøvrerte bilen et godt stykke foran nesehornet, litt til 
siden for nesehornets forventede tracè. Her skrudde han av motoren. 
 
Nesehornet, en fullvoksen hann (ca 2.500 kg) gresset seg i retning av bilen. I følge Garry ser 
nesehornet veldig dårlig, men luktesansen er god. Vi hadde imidlertid gunstig vindretning. 
Nesehornet beveget seg i vår retning men svingte etter hvert slik at vi sto rett i dens vei. Vi 
filmet og knipset gjennom åpne vinduer, men syntes etter hvert at nesehornet kom vel nærme. 
Omsider svingte nesehornet til siden og passerte bilen med 5 meters klaring. Det var ikke bare 
oss 5 som senket skuldrene, det var tydelig å se at også Garry syntes dette var i overkant 
spennende (særlig tatt i betraktning av at bilen til Garry til stadighet hadde startproblemer…). 
 

Bildene viser tydelig hvor nære nesehornet var. Til høyre uttaler Garry noe i retning av at vi 
aldri kan regne med å komme så nær et nesehorn igjen. Heldigvis tenkte vi… 



 

Hann-nesehorn (White Rhino) i Tala Park – med retning for oss! 
 
Tala park viste seg å være akkurat det Garry hadde sagt; a very popular private game park 
were you get very good game viewing in a short period of time and space. Her er noen 
eksempler: 
 

  
Blesbuck, en mellomstor 
antilope med et markert 

bless i panna 

Blue Wildebeest, en gnu-liknende okse. 
Denne så vi store flokker av, og var 
tydeligvis både vanlig og lite sky. 

Warthog (vortesvin). 
Den ble av barna 

omdøpt til kneledyr 
 
Hele tiden mens vi kjørte, fortalte Garry om dyr, planter, trær og fugler. Han viste en utrolig 
stor kunnskap og svarte villig på alle våre spørsmål. Det var tydelig at han hadde besøkt Tala 
Park før, for han fant fram til en rekke mindre, bortgjemte passasjer. I disse truet han bilen 
fram, mens han pekte og varslet om apekatter, ørner og struts og andre eksotiske dyr. Det 
virket som om han hadde en ekstra sans, for flere av dyrene var nesten umulig for oss å se, 
selv etter at Garry stoppet bilen og pekte dem ut for oss. 
 
Garry fortalte at Tala hadde en stor flokk giraffer, men vi kunne ikke finne dem. Garry 
stoppet en annen kommersiell turoperatør, og de kunne peke ut hvor de hadde sett giraffene 



for 10 minutter siden. Her står alle turistenes opplevelser høysete, ikke bare de den enkelte 
turguide hadde ansvar for. 
 

 

 
 

Giraffene imponerte oss. 
Rolige og høyreiste og med 

all verdens tid. Jens og Thea 
lar seg fascinere. 

 
Vi fant giraffene, 8-10 stykker til sammen. Å komme helt inn på, ja nesten under, disse store 
dyrene var veldig spesielt. Fantastisk å se deres grasiøse bevegelser, stadig søkende etter mat 
høyt oppe i trekronene. Kanskje kan vi også lære litt av deres rolige atferd, vi mennesker som 
utsetter oss for stress og mas hver dag. Her var det ingen individer som hadde dårlig tid. 
 
Vi var i Tala Park i underkant av 3 timer, men fikk oppleve et 20-talls dyr og fugler, samt en 
hyggelig piknik på et eget område tilrettelagt for dette.  
 
 

 

Fra Tala Park kjørte vi videre til Gwahumbe Reserve, en litt 
større park. Gwahumbe ligger også i rimelig nærhet til 
Durban, i Mid-Illovo området. 
 
Her hadde Garry bestilt overnatting til oss i en self-catering 
lodge. Dette viste seg å være en flott ”modernisert” Zulu-
hytte, med hems, bad og tilgang til kjøkken. Fra verandaen 
var det utsikt over et større område fullt av gressende dyr.  

 
Rett etter ankomst tok Garry oss med på en liten kveldssafari. Også her var det utrolig mange 
dyr. Igjen ble vi forbauset over de stedene Garry kjørte med sin bakhjulsdrevne VW. Turen 
endte ved ”Sunset deck” en oppsnekret platting høyt oppe i en bratt fjellskrent. Herfra så vi 
ned på ”the Hippo-pool”. 
 
Som den ekte villmarkens mann dro Garry fram en flaske Sør-Afrikansk rødvin og litt snakcs. 
Så sto vi der, høyt over et digert gjel og skuet utover landskapet. Dessverre var det overskyet, 
men vi kan tenke oss hvor flott det ville ha vært med solnedgang i disse omgivelsene. Garry 
delte igjen sine kunnskaper og vi følte en utrolig flott nærhet, både til naturen og til vår 
slektning og nyvunne venn. 
 
Mens vi sto der kunne vi se parkens 3 flodhester komme ut av Hippo-poolen. De var riktig 
nok så langt unna at fotografering var uaktuelt, men det var ikke vankelig å se dem gresse på 
vollene rundt deres lille flodhest-dam. 
 
Vel hjemme fyrte Garry opp i et utendørs ildsted og tilberedte mais, nakkekoteletter, pølser og 
poteter. Han serverte det hele som et herremåltid. 



På Sunset-deck Garry griller, Einar følger med. 
 
Dagen etter gledet vi oss over to forskjellige safari-turer i Gwahumbe. Først kjørte Garry oss 
en runde, med nye spektakulære elvekryssinger og bratte nedkjøringer. Så deltok vi på en tur 
arrangert av parkens egen guide, i en større åpen Toyota 4-hjulstrekker. Den lokale guiden 
advarte oss mot de stedene vi skulle kjøre og sa at man ikke kunne kjøre her uten 4-hjulstrekk 
og høy bakkeklaring. Vi holdt tett om at Garry allerede hadde kjørt de fleste av disse 
passasjene med sin minibuss. 
 
Det var interessant å høre den lokale guiden beskrive fugle- og dyrelivet. Han var også veldig 
kunnskapsrik, og vi fikk bekreftet at Garrys kunnskaper var betydelige. 
 

En zebra langs en av veiene i Gwahumbe. 
 
 



Garry som krysser et bekkeleie. Kari i førersetet på safari-bilen. 
 
Som turist blir det fort at man haster forbi severdighetene, i et ønske om å få med seg mest 
mulig. På safarituren var det derfor godt å være sammen med Garry, som stadig var opptatt av 
å bruke tid på hver observasjon, høre på lydene, observere bevegelsene og lukte luktene. Et 
eksempel på hva det kan komme ut av dette, fikk vi da Garry stoppet bilen tett ved to Bless-
bukker som sto ganske nære hverandre. Han antydet at vi burde bruke litt tid her, og noen 
minutter etter braket bukkene sammen. 
 

En Impalabukk med haremet sitt. En Impala 
kan ha et harem på opptil 20 hunner. 

To Bless-bukker i en fight som varte i flere 
minutter. En scene Garry ”så komme”. 

 
Oppholdet i Gwahumbe ble nok en fantastisk opplevelse. Barna falt pladask for hytta, hvor de 
fikk regjere på sin egen hems, høyt oppunder hyttas stråtak. Vi koste oss på verandaen med 
utsikt til 8 beitende giraffer, en diger skilpadde som passerte eller flokker av Impalaer, 
Wildebeest og Zebraer i stadig bevegelse. Her fikk vi til fulle oppleve hva Garry mente med 
tid til å ”properly get into the bush”.  
 

Aktiviteter utenfor hoved-lodgen på Gwahumbe. 
 
 



På vei tilbake til Durban tok Garry oss med til sin gamle farm, sukkerrørfarmen Antiford, i 
Mid-Illovo. Garry solgte gården i 2000 og det står en artikkel om bruket i slektsboken, på side 
74. Garry viste oss rundt på gården og gav oss et innblikk i hvordan man dyrker sukkerrør. 
Han demonstrerte også hvordan man kan spise sukkerrørene direkte fra markene. 
 

Garry demonstrerer hvordan man får tak i sukkerrørmassen. Vi koser oss med smaksprøvene.
 
Som avslutning på våre begivenhetsrike safaridager, stoppet vi på en reptilfarm rett nord for 
Durban/Pinetown. Her gikk vi fra basseng til basseng stappfulle av krokodiller. Ekle dyr! 
Videre passerte vi en egen avdeling med forskjellige skilpadder i alle størrelser. Tilslutt 
passerte vi en rekke bur med all verdens slangetyper. 
 

Jens foran et basseng fullt av krokodiller En av parkens største og eldste krokodiller. 
 
 


