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Kapittel 1: Den guddommelige elven

Det livgivende vannet i samfunn og religion
Nilen. Legendenes elv, mytenes flod og verdens mest sagnomsuste kilder. I år-
tusener har Nilen vært myteomspunnet og antikkens lærde filosoferte om kil-
dene til evig liv og prøvde å forklare hydrologiske fenomener som var ukjente 
i resten av verden. I forhold til andre elver så var Nilen naturstridig. Ikke bare 
rant elven fra syd mot nord, men den årlige flommen kom i Egypt på somme-
ren når det var som varmest. Under solens brennende hete i ørkenen og uten 
en dråpe regn begynte Nilen sakte, men sikkert å stige. Hvert år skjedde det 
samme mirakelet og den livgivende flommen var livsåren i hele den egyptiske 
sivilisasjonen. Hvor vannet kom fra visste ingen, og hvorfor flommen var som 
størst når det var varmest, var et mysterium. Nilen var hydrologisk unaturlig 
og vannet ble sett på som renere, mer fruktbart og fullendt enn alt annet vann, 
og selve livets kilde og evig liv var kanskje mulig å finne der hvor Nilen hadde 
sitt opphav og utspring. 

Nilens unike posisjon og status som verdens mest legendariske og myte-
omspunnete elv er uløselig sammenvevd med århundrer og årtusener av tra-
disjoner omkring livgivende og guddommelig vann i ritualer og kosmologiske 
forståelser, og oppkomsten av sivilisasjoner og religioner som har formet og 
definert den videre historien.1 Denne boken vil belyse mange av de viktigste 
og sentrale mytene, kosmologiene og rituelle tradisjonene som opp gjennom 
tidene har blitt tilskrevet Nilen og dermed udødeliggjort elven som en episk 
gigant mer sagnomsust og eksepsjonell enn alle andre elver i verdenshistorien. 
Det er en fortelling om mennesker og samfunn langs flodens elvebredder fra 
kildene til sivilisasjonen i Egypt, og det er historie om hvordan og hvorfor vann 
er fundamentalt i ritualer og forestillinger i både lokale afrikanske religioner 
og de store verdensreligionene. Noen av mytene og de rituelle tradisjonene går 
tilbake 5000 år i tid mens andre er levende i dag, og tilsammen er de del av 
forestillingene og historiene om den legendariske Nilen (fig. 1).
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Mytenes elv og elvens kosmologier
I ulike religioner langs Nilens elvebredder var vannet hellig eller hadde en 
guddommelig opprinnelse, inkludert kristendommen og islam. Hvis elven var 
guddommelig og hadde sin tilblivelse og herkomst i det himmelske paradiset, 
så kunne det forklare hvorfor det var så vanskelig å finne kilden. Belønningen 
som ventet ved Nilens kilde var desto større – ikke bare ære blant likemenn i 
samtiden, men også evig være i fremtiden.

I europeisk kultur- og idehistorie var Nilens kilder en enigma i mer enn 
2500 år. De greske filosofene spekulerte i Nilens mysterier, romerske intellek-
tuelle bygde videre på sine forgjengere; herskere og keisere forsøkte å finne 
kildene – både Alexander den Store, Caesar og Nero mislyktes – og de faraois-
ke egypterne visste tilsynelatende ikke hvor elven kom fra og hvordan den 
årlige flommen, som ga sitt livgivende vann, oppsto. 

Grekerne, romerne og samtidens lærde var dypt fascinert av Nilen. Det var 
minst 56 klassiske, hellenistiske og romerske forfattere som skrev om denne 
velsignede elven og vannets kvaliteter. I Odysséen gir Homer (ca. 850 f.Kr.) 
elven navnet Aigyptos. Det er trolig Hesiod (ca. 750–650 f.Kr.) som først gir 
Nilen sitt nåværende navn, eller rettere sagt Neilos, som var et magisk navn. I 
det antikke Hellas hadde bokstaver også en tallverdi. Langt senere skriver bi-
skop Heliodorus at hvis man deler opp navnet Neilos i bokstaver og summerer 
opp deres tallverdi (50, 5, 10, 30, 70, 200), så får man 365 eller alle dager i et år. 
Nilen var alt og som historikeren Herodot skrev, ‘Nilen er Egypts gave.’ Ikke 
bare flommet Nilen over med det livgivende vannet, men elven brakte også 
med seg store mengder slam fullt av næring som sikret Egypt rike avlinger år 
etter år. De klassiske filosofene og tenkerne lovpriste Nilen og dens kvaliteter. 
Egyptiske bønder kunne dyrke jorden med de minste anstrengelser og bruke 
resten av tiden på religiøse festivaler og Osiris-kulten. Nilen var uovervinnelig 
og det fantes ikke dens like i hele verden (fig. 2).2

Historien om Nilens historie ble større enn den opprinnelige historien, my-
tene om mytene smeltet sammen, og antikkens lærde videreførte legendene 
til middelalderens Europa, som tørstet etter vann og kunnskap fra livets kilde. 
I århundre etter århundre har ulike kulturer og religioner tilskrevet og tolket 
Nilen ut fra perspektiver som passet deres verdensanskuelser samtidig som 
disse forståelsene har beriket og, som Nilens vann, vært livgivende til nye 
myter og trosforestillinger. Flere tusen år med myriader av innvevde historier, 
noen mer fantastiske og fantasifulle enn andre, uløselige spørsmål som er gode 
å tenke med og rundt, tradisjoner som er viktige fordi det livgivende van-
net er alt, og kulturer, sivilisasjoner og verdensreligioner langs elvebreddene 
i kontakt med nære og fremmede samfunn, har til sammen skapt de utallige 
bildene av denne sagnomsuste elven.
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I tradisjonelle samfunn er myter langt mer enn fiktive historier og fabler. 
De avspeiler ikke sannhet som i historisk dokumentasjon og myter repre-
senterer ikke faktisk virkelighet, men de er kilder til å forstå det uforståe-
lige og begripe det ubegripelige. Myter har derfor en sentral rolle i å skape 
virkelighet, foreskrive ritualer og strukturere samfunn, og myter er således 
med på å skape historie. Da keiser Nero sendte to legioner med soldater på 
jakt etter Nilens kilder, som mest sannsynlig kom til sumpområdene i dagens 
Sør-Sudan, så var det basert på mytene om Nilens kilder, men det ble faktisk 
historie. Myter representerer det opphavelige, og bilder av guder og kosmos 
blir fortalt på måter som inneholder dypere sannheter enn de fysiske og sym-
bolske visualiseringene. Guder kan bli latterliggjort uten at det er blasfemi, 
fordi det kan formidle en moralsk lærdom eller bekrefte samfunnsordenen 
ved å snu på hodet hvordan mennesker egentlig skal oppføre seg. Å tolke my-
ter er derfor vanskelig fordi fortellingene ble forstått på kulturelle premisser, 
og hvis man ikke forstår dem, så kan mytene fremstå som barnslige, naive 
eller fabulistiske fantasifostre. Men siden mytene ble fortalt om og om igjen i 
tradisjonelle fortellerkulturer, så var de viktige og hadde fundamentale roller, 
selv om vi ikke intuitivt eller umiddelbart kan forstå dem.3

Fig. 2. Den årlige flommen og det livgivende vannet ved pyramidene på Giza.  
Foto: Lehnert & Landrock 1924.
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Vann har en helt spesiell plass i de fleste religioner.4 Et kosmisk urhav eller 
opphavsvann forutfor eller bakenfor selv guder og himmelsfærer er et sentralt 
mytologisk tema i mange religioner. Alt har sitt utspring i vann og ofte en 
flom.5 Skaperguder har også en første beveger – i jødedommen og kristendom-
men var det Ordet – men det kosmiske vannet er mer vanlig. Mytene forklarer 
og formidler det som logisk må eksistere. Det må være en kilde til alt, og vann 
har de iboende egenskapene som alt kan oppstå fra, til og med verden, guder 
og kosmos. Vann og kilder er derfor helt fundamentale som metaforer for å 
begrepsfeste det uforståelige, som likevel er intuitivt forståelig og opplagt for 
vann gir liv og har helbredende og iboende egenskaper i seg selv.

Myter om det livgivende vannet har en direkte kraft som forklaring og 
forståelse av verden og kosmos. Det er ikke kun fabler og metaforer, men 
det guddommelige vannet fins alle steder på jorden og alt vann fremviser de 
samme livgivende egenskapene. Den romerske filosofen og naturviteren Pliny 
den Eldre (23–79 e.Kr.) skrev om vann generelt og regn spesielt. Hva kunne 
være mer utrolig enn stående vann i himmelen? Det samme vannet faller ned 
på jorden, og hvis man tenker på saken, sa Pliny, så er det kilden til alt som 
gror i hele verden. Det er et naturens mirakel og vi må erkjenne at alle jordens 
livskrefter kommer fra vannets gaver (fig. 3).6

Fig. 3. Det intensive regnet under regntiden i landsbyen Usagara, Tanzania.
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Mytenes virkelighet beskrev ikke kun himmelske fenomener, men mytene 
forklarte også observerbare mirakler, som den årlige flommen eller det livgi-
vende regnet. Alt har et opphav og en kilde, og i et kosmologisk perspektiv 
er den guddommelige sfæren kilden til denne verdens liv. Spesielt det som 
ingen visste, men som måtte ha en logisk forklaring, kunne forstås med myter. 
Nilens opphav og kilder var et slikt fenomen. De gamle egypterne fortalte 
at Nilen hadde et guddommelig opphav. Klassiske, hellenistiske og romerske 
lærde inkluderte også religiøse forklaringer i deres hydrologiske forståelse av 
Nilen, og en kilde som ingen hadde sett eller visste hvor kom fra, var forenelig 
med kosmologi og mytenes verden. Alle elver har en kilde. Og hvis elven var 
guddommelig, så ville kilden være opphavet til det religiøse eller et forbin-
delsespunkt til de himmelske sfærer.

Klima, økologi og elveguder

I dag er Nilens hydrologi godt dokumentert. Historisk har elven blitt sett på 
som den lengste i verden, men å måle en elvs absolutte lengde er vanskeligere 
enn hva man intuitivt kan anta. Elver meandrerer og noen sideelver er se-
songmessige. Det er flere estimater av Nilens lengde, noen sier elven er 6,695 
kilometer lang fra kilde til hav, andre 6,825 eller omkring 6,800, og noen vil 
ha den til å være omtrent 7,000 kilometer lang. Den absolutte lengden er vik-
tig som prestisje i konkurranse med Amazonas om være lengst i verden, og 
hvilken som er lengst avhenger av hvem man spør, selv om et flertall forskere 
kanskje vil holde på Nilen som en knapp favoritt. Hva som er uomtvistelig er 
at Amazonas er den ubestridte giganten når det gjelder volum av vann. Hele 
20% av verdens ferskvann som renner i elver på jordens overflate er i Ama-
zonas, og elven har en årlig vannføring på over 5000 milliarder kubikkmeter. 
Nilen er muligens verdens lengste elv, men den har forsvinnende lite vann til 
å være en så lang elv.7

Hvor mye vann som renner i Nilen fremviser stor variasjon og avhenger pri-
mært av regnperioden i det etiopiske høylandet, og et årlig gjennomsnitt ved 
Aswan i Egypt er estimert til å være 84 milliarder kubikkmeter. Om lag 85% 
av alt vannet som kommer til Egypt har sitt opphav i Den blå nilen og andre 
etiopiske sideelver og bare 15% kommer fra Den hvite Nilen og Victoriasjøen. 
Dette skyldes i stor grad verdens største sumpområde i dagens Sør-Sudan, 
som under regnperiodene kan ha en størrelse omtrent som nesten halve area-
let av Norge.8 Om lag halvparten av alt vannet som kommer fra Victoriasjøen 
fordamper i sumpen før Den hvite Nilen møter Den blå nilen i Khartoum, 
som har blitt beskrevet som ‘verdenshistoriens lengste kyss’ (fig. 4). De ugjen-
nomtrengelige sumpområdene var også grunnen til at Nilens kilder var umuli-
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ge å finne i tusenvis av år, og de fleste ekspedisjonene i de siste seklene startet 
derfor fra Rødehavet eller Afrikas østkyst.

Nilens hydrologi er viktig for å forstå mytologi og kosmologi. I dag renner 
Nilen og sideelvene i 11 land; Burundi, Egypt, Eritrea, Etiopia, Kenya, Kongo, 
Rwanda, Sudan, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda. Selv om det er den samme 
overordnede elven eller elvesystemet, så er vannføringen og den spesifikke 
vannverdenen på et gitt sted, og i løpet av året og opp gjennom klimahis-
torien, veldig forskjellig. Den intensive regntiden under sommermånedene i 
Etiopia rundt Tanasjøen eller flommen i Egypt på sommeren hvor det ikke 
regner, er to vidt forskjellige vannfenomener i det samme vassdraget. For-
holdet mellom fravær og nærvær av det livgivende vannet i ulike former er 
sentralt for å forstå spesifikke mytologier og kosmologier rundt Nilens vann. 
Nettopp det faktum at Nilen relativt sett har lite vann, har i mange perioder 
medført en stor avhengighet av det uforutsigbare vannet, som ingen visste 
når det ville komme og i hvilket omfang. Til alle tider har det vært viktig å 
forsøke og forklare denne variasjonen og prøve å finne muligheter for å kon-
trollere eller begrense denne usikkerheten. Myter om forskjellige vannguder 
og kosmologier gir forståelse av de bakenforliggende årsakene til hvorfor de 
livgivende kreftene varierer i styrke og intensitet, og hvordan det er mulig 
gjennom rituell og religiøs praksis aktivt å ta del i disse prosessene.

Islam er den største religionen i Egypt og Sudan, mens i de andre landene 
er kristendommen dominerende i dag, enten det er som en konsekvens av 

Fig. 4. En fisker sitter i krysningspunktet mellom Den hvite nilen og Den blå nilen i 
Khartoum, Sudan.
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misjonering eller som i Etiopia hvor en av kristendommens eldste tradisjoner 
har sine røtter. Hvorvidt det er Gud og Jesus i kristendommen eller Allah og 
Muhammad i islam, så er gudene og fortellingene om dem i verdensreligione-
ne presentert som allmenngyldige for alle til enhver tid og sted. De er univer-
selle guder og derfor er det universelle forståelser av dem uavhengig av øko-
logi og variasjoner i vannverdener, men opprinnelig var både kristendommen 
og islam ørkenreligioner i Midtøsten. Det forklarer mange av de partikulære 
vannforestillingene i Bibelen eller Koranen, som var tilpasset det tørre klimaet 
hvor gud ga det livgivende vannet eller regnet. På et overordnet plan er likevel 
allmektige guder hevet over spesifikk økologi og de kan, hvis man følger de 
hellige skriftene, skape hva de vil, når og hvor de vil, inkludert alle former 
for livgivende vann. I praksis gjør de sjeldent det, og de allmektige gudene er 
ingen tradisjonelle vannguder. Likevel har vann generelt og Nilen spesielt en 
sentral rolle i verdensreligionenes ritualer og trosforestillinger.

Lokale vannguder langs Nilens elvebredder fra kilder til hav er derimot av 
en helt annen karakter enn verdensreligionenes guder. De er særdeles sted-
slokaliserte og tilpasset eller justert i forhold til en partikulær økologi eller 
vannverden. I hele Nil-vassdraget har regnet hatt en fundamental betydning, 
men rollen til regn og regnguder er forskjellig i Egypts ørken praktisk talt 
uten nedbør til regnskoger hvor det regner daglig (fig. 5). Det gir opplagt ingen 
mening med en sterk regngud i Egypts ørken hvor det ikke regner, og i den 
faraoiske sivilisasjonen hvor det var en slik regngud som ikke ga det livgivende 

Fig. 5. Den livgivende Nilen og den sterile ørkenen ved Aswan i Egypt.
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vannet, så ble han til slutt sett på som en form av djevelen. Tilsvarende vil 
en flomgud ikke gi mening langs breddene av de store innsjøene, og guder i 
innsjøer er ikke tilpasset regnskogen eller en kilde som kommer fra et fjell. Og 
det er mange eksempler på at når hydrologien endres, enten det er på grunn 
av klimaendringer eller dammer som ødelegger fossefall og lager vannreservo-
arer, så forsvinner eller pasifiseres tidligere vannguder.

Nilen renner gjennom tre klimasoner og langs hele elven har partikulære 
og til tider eksepsjonelle natur- og vannfenomener blitt tilskrevet spesifikk 
og unik religiøs betydning, som forklarer akkurat de særegne hydrologiske 
forholdene på et gitt sted. Kilder, fossefall, innsjøer og variasjoner i elvens 
naturlige strøm har blitt sett på som religiøse kilder og kosmiske opphav langs 
de nesten 7000 kilometerne Nilen bukter seg gjennom Afrika i forskjellige 
økologiske soner.

Vann som unikt element

Det er ikke tilfeldig at nettopp vann har en fundamental, om enn forskjellig, 
rolle i alle religioner. For å forstå hvorfor noen typer vann i visse situasjoner 
blir sett på som hellig, men ikke i andre, så kan det være hensiktsmessig å 
starte i den profane og hverdagslige sfæren.

Vann er både kultur og natur; det er alltid universelt og partikulært, endrer 
form og karakter, og det vannet som regner ned et sted fordamper og er del 
av den evige hydrologiske sirkelen for siden å regne ned et annet sted, igjen og 
igjen.9 I naturen fins vann i utallige former som regn, elver, innsjøer, kilder og 
i kalde områder også som snø, is og breer. Karakteristisk for vannets naturlige 
egenskaper er at det alltid endrer form av seg selv, til og med det mest per-
manente vannet som isbreer eller permafrost vil før eller senere endre form. 
Vann i en partikulær form i naturen endrer også kraft og intensitet. En stille, 
sildrende elv kan med voldsom kraft flomme over etter et skybrudd, det tord-
nende og farlige vannet i et fossefall blir stille og passivt i en kopp, og et forsik-
tig og duggfriskt regn fra himmelen kan plutselig bli til knyttneve store hagl.

Det er ikke bare i naturen vannets transformative kapasitet blir tilskre-
vet mening, og mennesker har perfeksjonert andre aspekter av vannets unike 
egenskaper. Kulturelt er koking av mat en av de mest komplette utnyttelsene 
av vannets livgivende kvaliteter. Ikke nok med at vann endrer temperatur og 
samsvarer med omgivelsene, men opp gjennom historien har mennesket med 
letthet kunne utnytte vannets transformasjonspotensiale gjennom å kontrol-
lere og manipulere dets temperatur. Kombinasjonen av rå ingredienser, som 
ofte kan være usmakelige eller farlige, og kaldt vann, som tilsvarende kan 
inneholde bakterier, blir med ild som medium ikke bare renset, men også 
forvandlet og foredlet til kulinariske måltider.10
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Vannets evige syklus av endring og transformasjon, av seg selv i naturen 
eller kulturelt av mennesker, samtidig som det er det samme vannet på alle 
steder og til alle tider med den kjemiske beskrivelsen H2O, gjør dette elemen-
tet helt unikt i forhold til de andre elementene som de greske lærde filosoferte 
om.11 Ild er det elementet som har flest likheter med vann i den forstand at 
ilden også har ekstreme, om enn andre transformative egenskaper, og meta-
forer knyttet til ild og vann opptrer ofte sammen. Sentrale myter i mange 
kosmologier fokuserer ofte på dette samspillet og gjerne rundt koking og mat-
laging. De samme livgivende og konstruktive kreftene kan derimot også bli 
farlige eller destruktive, som vannets og ildens rolle i kristne forestillinger om 
helvete i middelalderen. De fortapte skulle ikke bare brenne med helvetesild, 
men i den dypeste abyss i helvete var det også en isende kald ild som torturer-
te. Syndefloden druknet ikke bare den syndige menneskeheten, men vannet 
var i tillegg kokende varmt, og ved Dommedag skal det komme en tilsvarende 
syndeflod av ild som utraderer all synd. Jord som element må også ses i sam-
menheng med vannets livgivende rolle og spesielt i jordbruk, og uten vann blir 
land fort ørken eller en steril dødbringer i form av forødende avlinger. Luft er 
det siste elementet i den klassiske filosofien og alle vet at man dør raskt av 
luftmangel, men i motsetning til vann er det like mye luft i en regnskog som 
i en ørken. Man kan dø av luftmangel ved kvelning, men ellers mangler det 
sjeldent luft i luften. Et femte element, som er mer eksplisitt diskutert i østlig 
filosofi og religion, er eter – eller den romlige dimensjonen. Alle elementene 
var unike og hadde spesifikke kvaliteter, men spesielt vann som element har 
blitt tilskrevet langt flere religiøse betydninger og funksjoner i ulike kulturer 
og religioner opp gjennom historien og langs Nilens elvebredder.

Bak klisjéene, som også er fakta, at vann er liv og kroppen vår består av om-
trent 60% vann, så er vann mer livgivende på både dypere plan og mer opplagte 
og allmenne måter. Fysiologisk er mange av formene vann opptrer i kroppen 
forbundet med urenhet og tabu i tradisjonelle kulturer og derfor er dagens 
medisinske forståelse av kroppen som en stor beholder med vann, misvisende 
ut fra religiøse perspektiver. Selv om medisinsk og anatomisk kunnskap før 
antikken og opp gjennom historien til middelalderen i Europa og andre steder 
var stor, som i mumifiseringens hjemland Egypt (fig. 6), så var de fleste kropps-
væsker urene eller tabubelagte og de ble i liten grad sett på som vann. I dag vet 
vi at alle disse kroppsvæskene primært inneholder H2O, men lukten, fargen 
og konsistensen på spytt, urin og andre kulørte etterlatenskaper fra de bakre 
regioner var distinktive og diametralt motsatte av krystallklart vann. 

Det er likevel noen kroppslige substanser som ofte har blitt tilskrevet spe-
sielle kvaliteter som kan forstås i et vannperspektiv, og det er blod og bryst-
melk, siden de har unike livgivende krefter. De destillerer, intensifierer og 
spesifiserer vannets livgivende kraft.12
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Den fundamentale livgivende rollen vann har blitt tilskrevet i årtusener i 
ulike kulturer og religioner kan derfor ikke primært søkes i moderne fysiolo-
giske forståelser, men i vannets særegne kvaliteter slik det har blitt erfart av 
alle på kryss og tvers av kulturer i tid og rom. 

En felles erfaring av vannets livgivende kraft de fleste har opplevd, er hva 
som skjer med kroppen når den er totalt utmattet og bevisstheten holder på 
å forsvinne. Selv en liten slurk vann gjenskaper livets energi og vitalitet øye-
blikkelig, om enn ikke helt og fullkomment, men livskraften kommer tilbake. 
Vann er som en fysisk gjenfødelse. Det var nok luft i ørkenen både før og etter 
at tørst og tørke utmattet og sugde ut livskraften av kroppen, men noen få 
desiliter av den lettflytende, gjennomsiktige og krystallklare substansen for-
andrer alt. Ingenting i denne verden kan sammenliknes med denne livgivende 
funksjonen i et slikt øyeblikk, og det gjelder for alle mennesker til alle tider 
og alle steder.

En annen felles erfaring er viktigheten av mat. Når vannet har gjenskapt 
livets vitalitet må kroppen ha mat, og den samme personlige erfaringen av 
vannets livgivende funksjon ved utmattelse har bønder til alle tider sett og 
vært avhengige av for jordens grøde. Uten det livgivende vannet i rett mengde 
på rett tidspunkt i jordbrukssyklusen, hvorvidt det er det årlige regnet eller 
flommen, så feiler avlingene, som i verste konsekvens ikke bare medfører sult 
og nød, men også død. Planter, dyr og mennesker er like avhengige av vann for 
å leve, og når mennesker er avhengige av planter og dyr for å overleve, så blir 
det livgivende vannet selve blodårene i jordbrukssamfunn og slik har det vært 
til alle tider (fig. 7).

Dette er to hverdagslige og praktiske erfaringer og det fins mange andre 
eksempler, men de kan fungere som en innfallsvinkel til å forstå hellig vann 
generelt og Nilen spesielt. Til å være natur så har vann mange ‘unaturlige’ 

Fig. 6. Mumifisering i den 
egyptiske sivilisasjonen. 
Fra Maspero 1903–1904. 
Folio etter s. 118.
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egenskaper sammenliknet med andre elementer, fenomener og prosesser i na-
turen. En egenskap er den iboende bevegelsen i vann som element; det endrer 
konstant form, styrke og karakter – fra regntunge skyer til elver og fossefall, 
i den kokende matgryta og gjennom årstidene. En stein forblir stort sett en 
uendret stein på tross av vær og vind, trær vokser sakte og fjellet vil være der 
det var i fjor. Vannet lever derimot sitt eget liv og det lever parallelt med, og 
modifisert av, mennesker. En annen egenskap er den iboende og livgivende 
kraften i vann; det skaper umiddelbart liv for mennesker, dyr og planter, og 
alle er like avhengige av vannet. Det siste aspektet relaterer seg til en tredje 
iboende egenskap ved vann; det er uforutsigbart og ingen vet hvor stor årets 
flom vil bli, når regnsesongen vil starte og om det vil komme nok regn til en 
rik avling. Solens gang er forutsigbar og gjentar seg hver morgen og dag; solen 
står opp i øst og går ned i vest. Hvordan den hydrologiske syklusen vil påvirke 
et spesifikt sted er derimot høyst usikkert, og selv ingen moderne meteorolog 
kan forutse hvordan den neste regnsesongen vil bli. I tradisjonelle jordbruks-
samfunn var dette livsviktig kunnskap som ingen kunne vite, og derfor ble 
naturens krefter forstått gjennom religiøse tolkninger og forsøkt kontrollert 
med ritualer og ofringer.

Alle disse egenskapene ved vann, som har direkte konsekvenser for men-
neskers liv og velvære, har selvfølgelig naturlige forklaringer, som blant annet 

Fig. 7. Avlingene feilet i Usagara i Tanzania når det livgivende regnet ikke kom i 2011 
på rett tidspunkt i rett mengde.
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fins i vannets molekylære struktur. De naturvitenskapelige forklaringene un-
derbygger også det faktumet at vann som et element i naturen er unikt og har 
helt særegne egenskaper, som ingen andre naturlige elementer eller prosesser 
har. Alt vann er derfor litt ‘unaturlig’ som et naturlig element. I en religiøs 
verden er også det ‘unaturlige’ helt naturlig, men det har et annet navn og et 
antatt opphav i en annen sfære utenfor eller bakenfor denne fysiske naturen 
og verden.

Hellig og guddommelig vann

Et religiøst verdensbilde forutsetter at ikke alt på jorden er hellig. En tilværel-
se hvor alt er hellig kan ikke være jordisk, men vil være en guddommelig sfære 
som himmelen. Blant mennesker i deres daglige liv og virke oppfyller det hel-
lige sin funksjon nettopp ved at mesteparten av den virkelige og hverdagslige 
verden ikke er hellig. Det hellige er et inntak og forbindelsesledd til guddom-
melige krefter, renhet og velsignelse i en ellers syndig eller profan verden.13

Det fins likevel ulike former for guddommelig vann som ikke er hellig, og 
regn er ofte sett på som en guddommelig gave, som etablerer og opprettholder 
et religiøst hierarki mellom mennesker og guder. I de fleste tradisjonelle re-
ligioner langs Nilens elvebredder samt i verdensreligioner som jødedommen, 
kristendommen og islam, har det livgivende regnet sitt ultimate opphav i den 
guddommelige sfæren. Mennesker kan påkalle gudenes godhet og be eller ofre 
for å bli begunstiget med det viktige og riktige regnet, ikke for mye og ak-
kurat på rett tidspunkt, fordi ellers kan det ødelegge avlingene. Gudene kan 
på tilsvarende måte straffe menneskene for individuell eller kollektiv synd i 
samfunnet ved å holde tilbake regnet eller ved å drukne dem med katastrofale 
flommer, som Syndefloden. 

Vannets livgivende kraft er allestedsnærværende og et udiskutabelt fak-
tum. Mennesker, dyr og jordens grøde, og samspillet dem imellom, er alle like 
avhengige av vann. Siden dette er livgivende og fysiske prosesser med natur-
lige og biologiske årsaker som omfatter alle og enhver til alle tider og steder, 
så ville regn som hellig vann ha vært tilstedeværende og altomfattende i et 
omfang som i liten grad ville ha muliggjort en hverdagslig verden. Og hvis alt 
eller mesteparten er hellig, så vil det hellige være normalt og mistet sin funk-
sjon, praktisk og spirituelt. Det ville kort sagt ha blitt en guddommelig eller 
halvt guddommelig tilværelse her og nå, og er det en ting som karakteriserer 
denne verden uavhengig av ulike religiøse trosforestillinger, så er det nettopp 
at denne verden ikke er hellig. Vann generelt og regn spesielt kan likevel være 
en sentral del av kosmos og kosmologi fordi det adskiller det guddommelige 
eller hellige fra det som ikke er det. De guddommelige og hverdagslige sfærene 



19

kan ikke smelte sammen og være identiske, men vann kan skape de flytende 
overgangene og forbindelsesleddene (fig. 8).

Vann er i seg selv en livgivende kilde og i et religiøst perspektiv har alt liv og 
livgivende prosesser sitt opphav og årsak i guddommelige strukturer og gjer-
ninger. Det er del av hvordan kosmos er skapt på premisser som mennesker 
har ufullstendig innsikt i hvorfor og hvordan, men som religiøse mennesker 
likevel er moralsk forpliktet til å adlyde og følge. Guds uransakelige veier er 
ikke bare et kristent fenomen. Å utfordre og bryte de foreskrevne levemåtene 
som guddommer har etablert og formidlet gjennom presteskap og spirituelle 
medier er ikke bare en dødssynd, for å bruke en katolsk terminologi, men 
i tradisjonelle samfunn ville det ofte medføre forødende konsekvenser for 
familien og samfunnet utover den individuelle skjebnen til synderen. Til tross 
for at guddommelig vrede kan ta uproporsjonale dimensjoner i både dette 
og hinsidige liv, så er det også en allmenngyldig og krysskulturell forståelse i 

Fig. 8. Virvlende vann 
i Den første katarakt, 
Egypt.
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alle religioner at de guddommelige sfærene vil det beste for menneskene og 
menneskeheten. 

Og derfor har hellig vann en fundamental rolle i samfunn og religion fordi 
det er eksklusivt og representerer det eksepsjonelle, og det er en uavhengig, 
ikke-menneskelig kraft og kilde. Det gir mennesker en ekstra livskraft og et 
inntak til guddommelig renhet utover vannets generelle livgivende og ren-
sende funksjon. Selv om det livgivende regnet i dagliglivet har sitt opphav i 
kosmiske premisser og den guddommelige sfæren, så har hellig vann iboende 
og kvalitative forskjellige egenskaper i forhold til ordinært vann. Det er super-
potent og har bokstavelig talt krefter som ikke er fra denne verden. Det gjør 
hellig vann særdeles anvendbart som et medium for helbredelse, religiøs ån-
delighet, beskyttelse og alt hva mennesker ellers trenger av livgivende krefter 
i en farlig verden.14

De engelske ordene ‘holy’ og ‘sacred’ blir begge oversatt til ‘hellig’ på norsk, 
men som en analytisk tilnærming til å forstå hellig vann som fenomen og alle 
dets bruksområder kan det være hensiktsmessig å skille mellom det hellige og 
det sakrale. I over hundre år har det innen religionssosiologien blitt diskutert 
hva som kjennetegner religion som fenomen og hvordan religion kan defineres, 
uten at man har kommet til enighet. Uavhengig av tro og religion som en en-
delig og åndelig sannhet, kilde til liv og skaperkraften bak verden og kosmos, 
så kan alle enes om at religion eksisterer som et fenomen som mennesker tror 
på. Ut fra et slikt perspektiv kan man analysere hva det innebærer at visse 
typer av vann er hellig mens andre former ikke er det.15

Én definisjon av religiøsitet og hellighet har fokusert på den gudommelige 
ærefrykten og følelsen av indre og ytre storhet som fyller kropp og sjel. En slik 
personlig opplevelse eller åpenbarelse som en åndelig delaktighet i skaperver-
ket er viktig for enkeltindivider, men belyser ikke hva som kjennetegner hellig 
vann som fenomen. En annen innfallsvinkel er å kombinere funksjonelle og 
spirituelle årsaker og virkninger i et sammenliknende perspektiv.16

Det er forskjell på Bibelen og salmeboken. Bibelen er forstått å være Guds 
ord, mens salmene er komponert og menneskeskapt. Hvis man skiller mellom 
det guddommelige eller det som er del av gud, og det som er menneskelig, så 
har man analytisk et skille mellom det hellige og det sakrale. Det guddomme-
lige er kvalitativt og substansielt forskjellig fra det menneskelige. Det sakrale 
som å synge salmer i felleskap i et symbolrikt kirkerom kan frembringe ærbø-
dighet, gudsfrykt og en følelse av guddommelig nærhet og spirituell åndelig-
het. Gud kan velge å være nærværende og tilbedere kan oppleve Guds kraft, 
men det er ikke en ekstern, guddommelig substans de kan fylle i en flaske og 
ta med seg hjem og bruke når de selv føler for det.

Død og den forgjengelige kroppen er motsatsen til liv og den evige tilste-
deværelsen. Liv og livgivende kvaliteter er nært assosiert til, og definert som, 
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guddommelige egenskaper. Vann har nettopp disse helt essensielle livgivende 
egenskapene som et naturlig element. I et religiøst verdensbilde kan de gud-
dommelige maktene ha gitt menneskene dette livgivende elementet uten at 
det har andre iboende krefter enn å skape og opprettholde liv i mennesker, 
dyr og jordens grøde. Hellig vann har derimot en mer dyptgripende og altom-
fattende funksjon eller substans enn kun å være en hverdagslig livgiver. Mens 
vann som en vanlig livgiver er en forutsetning for at mennesker kan leve og 
være moralsk gode, rettskaffende og rettroende, så har hellig vann mer ende-
lige og åndelige livskrefter. 

Vanlig vann er en forutsetning og et utgangspunkt for liv; hellig vann er en 
kilde til renhet, åndelig og guddommelig liv. Hellig vann har en iboende gud-
dommelig kraft enten det er en del av en guddom eller at det guddommelige 
har overført spesifikke overnaturlige kvaliteter til visse typer og former av 
vann (fig. 9). 

Ingenting er mer hellig i kristendommen enn himmelen. Det guddommeli-
ge paradiset er kilden til evig liv og Gud har ofte blitt beskrevet som en fonte-
ne. I Edens hage var det fire elver og Bibelen beskriver at de rant ut på jorden. 
I middelalderen var det mange myter om den himmelske elven som hadde 
sitt jordiske utløp i Etiopia. Den som fant denne kilden ville få evig liv. Nilens 
legendariske kilder var ikke som andre kilder, og søkene representerte også 

Fig. 9. Hellig vann, Karnak, Egypt.
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leting etter Gud og livets kilde. Forestillinger om livets kilde er uatskillelig fra 
religiøse oppfatninger om vannets guddommelige krefter.17 

Myter om den evige ungdomskilden er kjent i mange kulturer og slike fore-
stillinger var også forbundet med Nilens kilder. Hvor langt de går tilbake i tid 
og hvorfor og hvordan de oppsto, vil med stor sannsynlighet forbli gjemt bak 
mytenes slør. Det er sagt om Alexander den Store at han også ville finne livets 
kilde når han søkte etter Nilens kilde, men ekspedisjonene hans feilet i Afri-
ka. Det synes også som Alexander i lengre tid trodde han kunne finne Nilens 
kilde i India, og at han faktisk en kort stund trodde at en sideelv til Indus var 
selveste Nilens kilde.18

Alexander den Store var hverken den første eller den siste som søkte etter 
Nilens kilde og dets livgivende vann. Helt siden tidens morgen og så langt 
tilbake skriftlige kilder kan belyse europeisk filosofi og tanketradisjon, har 
vannets mysterier generelt og Nilens kilder spesielt, vært sentrale temaer for 
spekulasjon, dokumentasjon og ekspedisjon. I den europeiske, intellektuelle 
idehistorien var Nilens kilder både hydrologi, mytologi og kosmologi. For-
ventningshistorien som bygde seg opp over mer enn 2000 år har gitt Nilen 
status som historiens mest sagnomsuste, spektakulære og legendariske elv. 
Når alle fortidens storheter hadde feilet i søkene etter Nilens kilder, og selv 
de faraoiske egypterne ikke visste svarene, så sto ikke 1700 og 1800-tallets 
Nil- utforskere bare på skuldrene til gamle giganter, men hvis de lyktes ville de 
selv bli gigantene med skuldre som alle senere ville stå på. Det var slik datiden 
forsto historiens største og gjeveste pris, og utforskingen og letingen etter Ni-
lens kilder skulle på nye måter udødeliggjøre elvens storhet i historiebøkene 
om Europa og Afrika, på godt og vondt.19 Oppdagerne var også religiøse menn 
og deres forståelser av det livgivende eller hellige vannet i Nilen skulle påvirke 
den religiøse utviklingen på kontinentet. Og de uendelige søkene etter Nilens 
kilder var uomtvistelig også med på å skape de utallige mytene og legendene 
om denne elven med vann og egenskaper helt ulikt alle andre elver.

Innhold og struktur

Det er ikke overraskende at Nilens mytologiske og kosmologiske betydning 
opp gjennom historien har vært overveldende og altomfattende, men det re-
presenterer også et paradoks for flesteparten av alle disse lokale mytene har 
ikke vært etnografisk studert og dokumentert. Det lokale og livgivende van-
net har likevel vært fundamentalt i afrikanske kosmologier og blitt videreført 
i generasjoner etter generasjoner.20

Den virkelige Nilen har vært, og fremdeles er, mer mytologisk og kosmo-
logisk viktig enn hva legendene har fortalt, nettopp fordi Nilen er langt mer 
enn eksotiske myter. Nilen er det livgivende vannet som menneskene langs 
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elvens bredder har vært avhengige av for være og velvære. Og mennesker lever 
i en religiøs verdensanskuelse, og derfor er ikke mytene abstrakte fortellinger, 
men de omhandler og definerer virkelige liv. 

Basert på egne feltarbeid i Egypt, Etiopia, Tanzania og Uganda vil jeg i denne 
boken presentere ny dokumentasjon av noen av de religiøse og kosmologiske 
forståelsene av Nilens kilder spesielt og det livgivende vannet i elven generelt. 
Dette muliggjør også nytolkninger av eldre og etablerte forståelser av eksis-
terende myter og kosmologier, og til sammen er målet å gi et innblikk i hvorfor 
og hvordan Nilen har fascinert lekmenn og lærde i mer enn 2500 år. Og deri-
gjennom vil det gi et innblikk og en introduksjon til deler av en 5000 år lang 
historie i et område som dekker omtrent en tiendel av Afrikas kontinent.

Kapittel 2 starter med Den hvite nilens kilde ved utløpet av Victoriasjøen. 
Ettertiden har fraskrevet denne kilden statusen som en kilde, med konsekvens 
at det angivelig ikke fins noe særlig interessant og spesielt å studere. Ingen-
ting kunne ha vært lengre fra sannheten. Ikke bare er det en kilde her, men 
den er helt sentral i den tradisjonelle kosmologien i Busoga-kongedømmet. 
Den mektigste elveguden i dette kongedømmet klarte i mange år å blokkere 
utbyggingen av en dam til nærmere ti milliarder kroner. Vannguder har også 
oppfordret og mobilisert til borgerkrig. Den intense kraften i de mest vold-
somme fossefallene er en kilde til guddommelig og spirituell kraft, inkludert 
hekseri, og fordi gudene besitter uhorvelig stor makt, så kan de også avkreve 
angivelige farlige ofringer. Men Nilen er også viktig i Ugandas kristendom som 
forbindelsesledd til den bibelske historien, og blant hinduene er kilden og 
 Nilen et symbol på fredens elv.

Kapittel 3 søker etter kildene i himmelen. En elvs ultimate kilder er regnet 
som faller fra himmelen, og uten vann fra regn eller smeltet snø vil det ikke 
være noen elver. Langs hele Nilen fra de jordiske kildene til Middelhavet har 
regnet hatt en sentral betydning. Regnskapingsritualer retter fokuset mot de 
himmelske sfærene og gudene som holder til der. Det er de guddommelige 
sfærene som frembringer regnet hvis menneskene er ærbødige og utfører de 
nødvendige offerritualene, og fra Tanzania på sørsiden av Victoriasjøen til 
sumpområdene i Sør-Sudan har regnskapere hatt en sentral posisjon i alle 
samfunn opp gjennom tidene. Men en regngud kan også ha tilholdssted i et 
fossefall, og regnbuen og pytonslangen forbinder den jordiske elven med det 
himmelske regnet, som blir til elv igjen.

Kapittel 4 starter med de første europeiske beskrivelsene av Den blå nilens 
kilde i Etiopia og fortsetter med dagens myter og kosmologien rundt det liv-
givende vannet. Med unntak av kanskje Egypt, så fins det ikke et afrikansk 
land som har en så unik mytologisk status som Etiopia, ikke bare i europeisk 
tanketradisjon, men også i selve landets og sivilisasjonens oppkomst, historie 
og kristendommens særegne utvikling. Store deler av Etiopias mytologi og 
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historie er strukturert rundt Nilen og mange av de bibelske personlighetene 
og fundamentale hellighetene kom til Tanasjøen, inkludert Jesus og Paktens 
ark. Nilen har også forbundet Egypt og Etiopia siden tidenes morgen, og mens 
de skriftlige kildene er sparsomme, så fins det ledetråder som kan indikere og 
forklare en tettere kontakt mellom Egypt og Etiopia enn tidligere antatt.

Kapittel 5 analyserer det kosmiske opphavsvannet i Egypt og belyser noen 
tilsynelatende mytologiske paradokser. Mens Nilen og den årlige flommen var 
livsnerven i den faraoniske sivilisasjonen og alt liv var avhengig av vannet, så 
er det allment forstått at kosmologien bak oppføringen av pyramidene var en 
solkult. Det fins ingen tradisjonelle vannguder i det gamle Egypt, men det gir 
heller ingen mening å tilbe solen i en brennende het ørken når all være eller 
ikke være var avhengig av Nilen. Og mens antikkens filosofer i Vesten var 
forundret og forbauset over egypternes angivelige mangelfulle og naive for-
klaringer av både Nilens kilder og den årlige flommen, så fins det kilder som 
viser at presteskapet og faraoene kanskje visste alt, men lurte både sine egne 
innbyggere og ikke minst de vestlige filosofene. Det var en vannsivilisasjon, og 
de nære forbindelsene til Etiopia var helt avgjørende for å opprettholde kos-
mologien. Kilden til den egyptiske sivilisasjonen var i Etiopia og det livgivende 
vannet i ritualer og religioner var fundamentalt i den historiske utviklingen.
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Kapittel 2: Fra Den hvite nilens kilde 
til Murchison-fossefallene i Uganda

John Hanning Speke og Den hvite nilens kilde
I 1848 skrev Frederick Ayrton at alle som hevdet å ha funnet Nilens kilde 
måtte forvente seg å bli møtt med den største skepsis og hardeste kritikk. 
Ikke bare hadde Nil-spørsmålet en lang historie før geografen Ptolemaios teg-
net kartet av Nilen i det andre århundret etter Kristus, men storheter som 
Alexander den Store, Cæsar og Nero blant mange andre hadde forgjeves søkt 
etter Nilens kilder og alle som en hadde mislykkes. Bare i løpet av det siste 
tiåret hadde mer enn 50 rivaler forsøkt å vinne denne berømmelsen. Romerne 
hadde til og med et eget uttrykk, ‘Caput Nili quærere’, som metaforisk kan 
oversettes med å lete etter nålen i høystakken.21 John Hanning Speke fikk mer 
enn noen andre utforskere erfare hvor vanskelig det var å bli kreditert som 
oppdager av Nilens kilde.

Etter ti år i det britiske militæret i India kom kaptein Speke til Aden og 
det tok ikke lang tid før han traff en annen kaptein, Richard Burton. Burton 
var en karismatisk og kulørt karakter, en eventyrer av rang som reiste rundt i 
verden, men han var også et universalgeni på sin tid og ifølge ham selv snakket 
han nærmere 30 ulike språk. Et av de mest vågale eventyrene var å reise til 
Mekka forkledd som en angivelig muslim på en tid hvor var det dødsstraff 
for utlendinger å besøke det hellige pilegrimsmålet. Burton oversatte også en 
usensurert utgave av Tusen og en natt og publiserte Kama Sutra, begge med 
et erotisk innhold som var mer enn hverdagskost i det viktorianske England.

Burton planla i 1854 en ekspedisjon til Somaliland og Speke ble med. Ek-
spedisjonen endte i katastrofe og begge holdt på å bli drept da de ble angrepet 
av om lag 200 personer. Burton fikk et spyd gjennom kinnet og Speke ble 
alvorlig skadet flere steder, men til slutt klarte de å flykte og komme av gårde 
med livet i behold.22 Hva som skjedde og hvordan de handlet mot hverandre, 
hvem som reddet eller sviktet den andre, var de i ettertid dypt uenige om, og 
kimen til et intenst og langvarig hat var sådd.23

Det forhindret derimot ikke Burton fra å velge Speke som kompanjong 
når han planla sin neste ekspedisjon på jakt etter Nilens kilder. Som Burton 
uttrykte det selv, han ville ha en type personlighet som var som ‘en god og 
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ærlig John Bull som ikke er redd for negre’, og valget falt på Speke.24 Ekspe-
disjonen startet fra Zanzibar og dro innover i det indre av Afrika. I 1858 kom 
de til Tanganyikasjøen syd for Victoriasjøen, som ingen av de kjente til på det 
tidspunktet. Gleden over potensielt å ha funnet Nilens kilde ble raskt snudd 
til en stor skuffelse da de oppdaget at det var en elv som rant inn i innsjøen fra 
nord og ikke ut i retning av Kairo flere tusen kilometer nordover. Det kunne 
ikke være Nilen.

Den personlige kjemien var ikke god mellom de to britene, ekspedisjonen 
var strabasiøs og begge var til tider svært syke. Da de kom til dagens Tabora i 
Tanzania, var Burton så syk at karavanen måtte stanse og ta et lengre opphold. 
Speke brukte sykdommen som en mulighet til å ta en liten tur nordover alene 
for å sjekke om det fantes noe sannhet i de arabiske ryktene han hadde blitt 
fortalt at det skulle være en mye større innsjø nord for Tanganyikasjøen. 

30. juli 1858 åpnet det opp et syn som forandret resten av hans liv. En gi-
gantisk innsjø lå foran ham, så stor at han ikke kunne se over til den andre 
siden og ingen visste hvor stor den var, og en mann som Speke spurte sa at den 
strakte seg til verdens ende. Dette måtte være Nilens kilde! Det lokale nav-
net var N’yanza og Speke døpte innsjøen til Victoria. Speke hadde kommet 
til sydøstsiden av den store innsjøen. I forhold til senere debatter om hva en 
kilde er og hvor Nilens kilde var lokalisert, så fastholdt Speke at det var den 
sydligste enden av innsjøen og ikke det nordlige utløpet av Victoriasjøen som 
var kilden, i den forstand at det ga den største lengden til Nilen.25

Speke var bare langs innsjøens bredder noen få dager før han returnerte 
tilbake til den fremdeles syke Burton, og hele denne lille avstikkeren hadde 
bare tatt seks uker. Full av entusiasme og i triumf kom Speke tilbake og for-
talte Burton at han hadde funnet Nilens kilder! Burton forkastet selvfølgelig 
ideen umiddelbart. Det var naivt av Speke å tro at Burton skulle bli glad av å 
høre at kompanjongen hadde rappet den største geografiske prisen siden opp-
dagelsen av Amerika rett foran hans øyne, mens han som ekspedisjonsleder lå 
syk. Speke skriver selv at det var best å droppe temaet og ikke diskutere det i 
hele tatt, og hvor spent og dårlig stemningen var mellom disse herrene på den 
lange tilbakeveien til Afrikas østkyst før de kunne ta båt tilbake til England 
kan man bare fornemme, også gitt at de ikke likte hverandre spesielt godt i 
utgangspunktet.

9. mai 1859 arrangerte det geografiske selskapet i London evenementet ‘Af-
rikansk natt’ hvor spørsmålet om Nilens kilder var et sentralt tema. Speke 
fremla sine observasjoner og konklusjoner på møtet, og selv om noen var mer 
positive enn andre, så gjaldt ‘Caput Nili quærere’ i høyeste grad og alle som 
hevdet å ha funnet Nilens kilde ble evaluert ut fra de strengeste kriterier.26

Fra et vitenskapelig perspektiv generelt og ikke minst oppdagelsen av  Nilens 
kilde spesielt – den største oppdagelsen av alle – så var det ikke nok med intu-
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isjon, magefølelse og spredte observasjoner. Det krevdes ugjennomdrivelige og 
vanntette beviser. Ettertiden har vist at Speke hadde rett, men i 1859 baserte 
Speke seg i stor grad på muntlige beskrivelser fra arabiske handelsreisende i 
tillegg til observasjonen av den store innsjøen han selv hadde sett og trodde 
var et gigantisk innlandshav. Siden antikkens dager var det antatt at Månefjel-
lene eller dagens Ruwenzori hvor Ptolemaios lokaliserte Nilens kilder strakte 
seg fra øst til vest, men Speke hevdet at fjellkjeden lå i nord-nordøstlig retning. 
Araberne fortalte videre at det rant mange store og minst 180 mindre elver fra 
fjellene, som i seg selv tilsa at Nilen hadde mange kilder. Speke konkluderte 
også helt riktig og lenge før det ble allment akseptert at det var periodisk regn 
ved ekvator som var opphavet til denne delen av Nilen, og at alle disse elvene 
rant inn i den gigantiske innsjøen han hadde sett. 

Hva som var Nilens kilde i et slikt perspektiv ble også diskutert og i London 
var mange enige om at det måtte være flere kilder. Oberst Sykes illustrerte 
problemet med referanse til menneskets hånd og arm. Hvis armen er hove-
delven, så vil alle fingrene ha sine egne kilder og være små sideelver. Ved 
håndleddet kommer alle småelvene sammen og former den egentlige elven. 
Spørsmålet, sa Sykes, er hvilken av disse sideelvene som skal være hovedkil-
den? Hvis det er flere elver og alle er like store og langt fra hverandre, så vil de 
alle være kilder, konkluderte obersten.27 Og i samtiden var det også enighet 
om at Nilens ultimate kilder, hvis man følger vannets natur, vil kulminere 
med regnet som faller fra himmelen.

Det er med bakgrunn i datidens vitenskapelige diskusjon og bevisføring 
man kan forstå både kritikken av Speke og hvorfor utløpet av Victoriasjøen 
ble sett på som Den hvite nilens kilde. Da som nå visste de godt at en stor 
elv har utallige små sideelver og at det er regn eller smeltet snø fra fjell som 
er opphavet til elver. Fraværet av geografisk kunnskap om Afrikas indre for-
met og definerte derimot hva som ble ansett som bevis for å kunne kalle en 
spesifikk del av dette komplekse vannsystemet for Nilens kilde. Med Sykes’ 
metafor ville ‘håndleddet’ være kilden. Det ville bevise Ptolemaios’ nesten to-
tusen år gamle kart og antakelse om at Nilen hadde sitt opphav i en gigantisk 
innsjø i Afrikas indre.

Ut fra dette perspektivet hadde Speke gitt nye ledetråder, men ingen abso-
lutte svar. Ptolemaios hevdet også at Nilen hadde sitt opphav i to ulike sjøer 
og ingen kunne vite om Spekes innsjø var en av disse. Samtidens sunne og kri-
tiske holdning tilsa også at det virket urimelig med en så gigantisk stor innsjø 
i Afrika, og de fleste, inkludert David Livingstone, mente at det var snakk om 
flere mindre innsjøer som kanskje var forbundet med hverandre. Og mange 
mente at innsjøen Speke hadde sett var for langt syd til å være Nilens kilde, 
tross alt var det mange eksempler på innsjøer i Afrikas indre som ikke hadde 
en elv som rant nordover, som for eksempel Tanganyikasjøen. 
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Kort sagt, det var ikke nok beviser, men Speke hadde tilført så mye ny 
kunnskap og samtiden hadde følelsen av at han var på rett spor og at tampen 
brant, så London ga ham tillit til å forsøke og løse denne historiske gåten med 
seg selv som ekspedisjonsleder. Speke skriver at målet med ekspedisjonen fra 
1860–1863 var å bevise at han hadde rett i sin tidligere antakelse at Victoria-
sjøen og spesielt sørsiden var Nilens kilde. Det kunne bare bevises ved å finne 
det nordlige utløpet av innsjøen. ‘Håndleddet’ i elvesystemet ville være kilden 
og beviset. 

28. juli 1862 kom John Hanning Speke til utløpet av Victoriasjøen i Ugan-
da, og identifiserte det som Den hvite nilens kilde (fig. 10). Innsjøen rant ut i 
spektakulære fossefall og elven fortsatte nordover (fig. 11). En uke tidligere, da 
han nærmet seg utløpet, ba han mennene i følget om å barbere av seg håret 
på hodet og bade i den hellige elven. Nilen var selve krybben til Moses, fylt 
med hellig vann som ble fraktet fra Egypt til Mekka og solgt til pilegrimer. 
Assistenten Bombay svarte lakonisk at afrikanere ikke så på tingenes tilværel-
se på den samme fantasifulle måten og de var fornøyde med det hverdagslige 
livet; hvis det gikk bra, så var det guds vilje, og hvis det ikke gikk bra, så var 
det også guds vilje. Speke kristnet fossefallene og oppkalte dem etter Greve 
Ripon, som var president i Det kongelige geografiske selskap i London da han 
startet på sin siste ekspedisjon. Speke var helt sikker på at den hellige elven 

Fig. 10. John Hanning Speke ved Den hvite nilens kilde eller utløpet av Victoriasjøen 
28. juli 1862. Maleri på Speke Hotel, Kampala.
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og gamle fader Nilen, som var opphavet til Moses og kristendommens første 
utspring, hadde sin kilde i denne innsjøen.28

Etter at Speke kom tilbake fra sin ekspedisjon i 1863 kunne presidenten i 
Det kongelige geografiske selskap, Sir Roderick Murchison, konkludere med 
at ‘problemet til alle tider’ var løst.29 Det skulle derimot vise seg at det ikke 
var så enkelt å få avklart dette spørsmålet og den videre historien inkluderte 
andre Nil-utforskere og storheter som Samuel W. Baker, David Livingstone 
and Henry Morton Stanley. ‘Problemet’ er i seg selv unektelig en del av vestlig 
idéhistorie og har følgelig også blitt kritisert blant annet av Edward Said som 
orientalisme eller et europeisk verdensbilde og kulturelt uttrykk for fysisk 
og intellektuell kolonialisering og stigmatisering av ‘de andre’.30 Afrikanske 
forskere og politikere har også poengtert at disse koloniale utforskerne ikke 
fant noe som helst fordi afrikanerne var der hele tiden. Utlendinger kunne 
ikke finne noe som alltid har eksistert og som lokalbefolkningen hele tiden 
visste om, siden det livgivende vannet i utallige former og kombinasjoner var 
en sentral del av deres livsverden og religion. Eller rett og slett, det var der de 

Fig. 11. Spekes originalkart over Nyanzasjøen eller Victoriasjøen i Journal of the Dis-
covery of the Source of the White Nile. Selv om Speke bare så et utløp av innsjøen, så 
tegnet han inn flere utløp på kartet, som bidro til kritikk av ‘oppdagelsen’ fordi det da 
var flere kilder.
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levde og bodde. Dessuten har Speke blitt kritisert for at det ikke er en kilde 
han kom til, men utløpet av Victoriasjøen, og uansett så har ettertiden ikke 
tilskrevet dette stedet noe spesiell rituell og kosmologisk betydning. Det er 
angivelig ikke en kilde og kun en kolonial konstruksjon uten videre interesse. 
Begge deler er derimot feil. Det er en kilde som er uhyre viktig og uhorvelig 
mektig i den lokale kosmologien, men det kunne ikke Speke vite.

Kiyira – den underjordiske elveguden

150 år etter at Speke kom til utløpet av Victoriasjøen, kom jeg til dette his-
toriske stedet for første gang i 2012. Etter at Ripon-fossefallene ble demmet 
opp er det ikke så mye å se av fordums storhet og i guidebøkene blir stedet 
beskrevet som en skuffelse. Elven renner sakte og er del av Victoriasjøen og 
vannmagasinet til Owen Falls-dammen, som sto ferdig i 1954, og kaskadene av 
frådene vann i de oppdemmede fossefallene er borte. Stedet er likevel vakkert 
med mulighet til å se store Nil-varaner og et frodig fugleliv, hvor en hove-
dattraksjon er den kjente om enn sjeldne og fargesprakende råkefuglen eller 
kingfisher. Turister som kommer til Den hvite nilens kilde tar en kort båttur 
til en liten, flat øy midt i bukten, som er utløpet av Victoriasjøen (fig. 12). Vel 
ute på den lille øyen i innsjøens utløp stiger man i land og leser på et blått skilt 
at dette er kilden til verdens lengste elv, mens man ser vannet strekker seg 

Fig. 12. Turistøyen er til høyre og den hellige øyen hvor ofringer finner sted er til venstre. 
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videre i bukten bortenfor kilden. Et steinkast fra denne øyen østover er det en 
annen fugleøy med litt mer knauser, tette buskvekster og trær tildekket med 
fugleskitt, og på øyen er det også en liten åpning hvor man kan se noen tilsy-
nelatende ubetydelige trestrukturer og kanskje et par keramikkrukker hvis 
man er observant. Disse to øyene midt i utløpet av Victoriasjøen er absolutt 
verdt et besøk som en naturopplevelse, men mytene og legendene om Nilens 
kilder er mye større og mer monumentale enn vannet som renner fra sør mot 
nord mellom øyene. Hvis man likevel er spesielt interessert i hydrologi, så kan 
man se at vannet oppfører seg annerledes akkurat på dette punktet hvor store 
deler av Victoriasjøens vann presser seg sakte mellom øyene. 

Hydrologisk er utløpet av innsjøen selvsagt ikke det ytterligste punktet 
og kilden som gjør Nilen til verdens lengste elv. Historisk er det derimot en 
kilde og langs elvebredden hvor turistbåtene drar til øyen står det et stort re-
klameskilt med informasjon om kilden og sponsoren, det lokale ølet Bell, som 
markedsfører seg som Ugandas arv. Det står at bukten bak skiltet, som man 
riktignok ikke kan se fordi skiltet er så stort, heter Napoleon-bukten. Speke 
døpte bukten til franskmennenes ære som takk fordi han hadde mottatt en 
gullmedalje fra Det franske geografiske samfunn for oppdagelsen av Victori-
asjøen i 1858. Det står også beskrevet på skiltet at det lokale navnet på Nilen 
akkurat her er ‘Omugga Kiyira’, og Kiyira er virkelig en del av Ugandas kul-
turarv, ikke ølet som sponsoren reklamerer for på informasjonsskiltet (fig. 13).

Fig. 13. Informasjonsskilt om kilden langs elvebredden.
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Tusenvis av turister har lest det som står på skiltet og sett vannet mellom 
øyene, og som alle andre så tenkte jeg heller ikke noe videre på det da jeg var 
der i 2012. Neste år traff jeg en båtmann som skulle følge med meg på mine 
videre feltarbeid både på land og til vanns, og som en historisk tilfeldighet 
var det kristne navnet hans også Moses. Og Moses fortalte meg om Omugga 
Kiyira og viste meg gudens kraft.

De to øyene heter Obuzzinga Nalubale og hele Victoriasjøen blir kalt 
Nalubale. Nalubale betyr ‘gudesjøen’ eller ‘Gudemoren’ i Buganda og Obuz-
zinga Nalubale er de to små øyene i gudesjøen. Det mest spesielle og viktigste 
er likevel ikke øyene, men vannet mellom dem. I Napoleon-bukten renner 
alt vannet fra Victoriasjøen nordover og omslutter øyene. Men midt mellom 
øyene er det en motstrøm og en elv i elven som renner i motsatt retning!

En elv skal ikke strømme i begge retninger og mot seg selv. Den hydrologiske 
grunnen er at akkurat ved øyen med skiltet hvor det står at dette er Nilens kil-
de, så er det faktisk en kilde, og en veldig sterk undersjøisk kilde. Når man står 
på øyen, så kan man se at det pipler og bobler opp ferskvann fra undergrunnen 
langs elvebredden. Ute i selve elven er kilden sterk og mens alt vannet fra Victo-
riasjøen renner nordover, så skaper kraften fra kilden en elv som lager krusnin-
ger og turbulent bryter vannoverflaten for så å renne sydover. Og når man står på 
øyen ved det blå skiltet som beskriver Spekes historiske kilde, så kan man se den 
virkelige kilden og planterester som flyter både nordover og sørover på samme 
sted; vannet som renner nordover kommer fra innsjøen og følger den naturlige 
strømmen mens vannet som strømmer sørover kommer fra kildens underjor-
diske elv som når overflaten. Og mens vannet i Victoriasjøen er forurenset av 
alger og utslipp, så er vannet fra den underjordiske kilden krystallklart og rent, 
og også kaldere enn det omliggende vannet det blander seg med.

‘Kiyira’ betyr elv og ‘Omugga’ å komme ‘under fra’. Selv om det fins hydro-
logiske forklaringer på dette fenomenet, så er Kiyira selveste elveguden som 
kommer fra dypet. Kraften og det spektakulære ved å presse tilbake Victori-
asjøen på dette punktet var enda mer monumentalt før Owen Falls-dammen 
ble bygd. Mens alt vannet fra innsjøen rant nordover og forsvant og forvandlet 
seg i tordnede kaskader i en serie av fossefall, så strømmet Kiyira-elveguden 
motstrøms og mot syd. En slik elvegud er mektig, og råskapen og styrken i 
vannet som strømmer feil vei beviser kraften guden besitter. Det fins utallige 
guder og forfedre som bor i elven og Napoleon-bukten, men Kiyira er den 
største, viktigste og mektigste. Kraften i vannet fra kilden viser mennesker 
hvor mektig Kiyira er, og kilden er stedet han foretrekker å holde til i, men 
guden kan velge når, hvor og hvordan han vil gjøre seg synlig. Ofte svømmer 
han majestetisk rundt i sitt eget element som en stor pytonslange, men mer 
vanlig er det at han kommer som en usynlig ånd og tar over kroppen til sitt 
spirituelle medium, som han selv har valgt ut, Jaja Kiyira (fig. 14). 
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Jaja Kiyira var tidligere muslim før elveguden Kiyira bestemte seg for at 
akkurat han skulle være et medium og en budbringer. Å bli valgt ut som et 
medium av guddommen er langt mer enn å se lyset eller å få en åpenbarelse 
og bli frelst i kristendommen. Jaja Kiyira hadde vært et medium i femten år 
(i 2014), men han kan ha hatt den guddommelige kraften lengre tilbake og 
fungert som et medium uten å vite det. En guddom kan ta del i en person uten 
å være spesielt aktiv for siden å manifestere seg med full styrke, og Jaja Kiyira 
trodde han var den fjerde inkarnasjonen av Kiyira, men han kan også være 
den sjette hvis guden tidligere inkarnerte seg i medier han ikke kjenner til. 
Familien ble først skremt av at en så mektig gud hadde valgt deres sønn, som 
på det tidspunktet var ganske ung, fordi det er et krevende religiøst liv, men 
senere følte de seg privilegerte og beæret over dette guddommelige nærværet.

Det spirituelle mediet er den primære jordiske representanten for elvegu-
den og derfor er det en ære å bli valgt ut, men det medfører forpliktelser og i 
mange tilfeller kan det også være direkte farlig å være den utvalgte. Elveguden 
kan kreve at mediet skal utføre store offerritualer og det å være så nært til-
knyttet det guddommelige foreskriver et strengt levesett, hvor det er tabuer 
som aldri skal overskrides. Hvis mediet feiler i elvegudens øyne, så er det en 
overhengende fare at den guddommelige straffen blir hard og i verste fall kan 
mediet umiddelbart falle steindød på bakken. En elvegud kan straffe nådeløst 
og endelig, ikke bare selve mediet, men også alle landsbyboere hvis de synder 
eller bryter de kosmiske levereglene.

Fig. 14. Jaja Kiyira i sin rituelle 
hytte. Guden Kiyira har tilhold 

i cowrie-skjellet til venstre på 
bildet og gudens kone, gudinnen 

Nambaga, i skjellet til høyre.
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I kristendommen er det et dogme at Gud er god og Satan ond, men tradisjo-
nelle guder som disse elvegudene eller forfedre generelt, er hverken gode eller 
onde, men begge deler på samme tid. De kan være egenrådige, nykkfulle og 
hevngjerrige, og nærmest litt barnslige i måten de avkrever menneskelig lydig-
het og underdanighet. De vil først og fremst ha oppmerksomhet, bekreftelse 
og respekt. Det trenger ikke å være et stort og kostbart offer, og små ritualer 
kan være mer enn tilstrekkelig. Fraværet av denne oppmerksomheten kan der-
imot medføre en uproporsjonal stor straff, som alvorlig sykdom eller en ulykke, 
nød eller død. Guder er guder som ellers i verden og i tradisjonell kosmologi 
er det ikke mulig å velge bort de gudene man ikke liker. Vestlig ateisme er 
en absurditet i en slik religiøs tankegang og det tryggeste er derfor å tilbe de 
tradisjonelle gudene, selv blant de som har konvertert til kristendommen eller 
islam. De færreste vil finne på å betvile eksistensen av disse lokale gudene selv 
om deres nye religioner sier at det er djevelskap og hekseri å oppsøke dem. 

Den kristne guden er den allmektige skaperen av jorden og kosmos, som 
ved dommedag skal dømme de levende og døde til evig frelse eller fortapelse 
og pine. Ingen tradisjonelle guder blir tilskrevet en slik kosmisk og altoppslu-
kende kraft. Tradisjonelle guder som Kiyira har likevel et stort konkurranse-
fortrinn i forhold til verdensreligionenes guder. De er forestilt å være ekstremt 
aktive og tilgjengelige og de kan i prinsippet løse alt fra de minste hverdagslige 
problemer til livets store utfordringer. Fra et funksjonelt perspektiv hvor må-
let er praktiske løsninger her og nå og ikke evig liv i himmelen, så er de lokale 
gudene helt overlegne i kraft og konsekvenser selv de mest allmektige guder, 
som ikke hjelper til med kjærligheten, skoleeksamen, jobbintervjuet, barnets 
sykdom eller årets avling. 

Hva som er hekseri eller ikke til årsakene og løsningene på disse probleme-
ne, er helt avhengig av hvem man spør.31 Kristendommen vil si at alt er hek-
seri, mens bønder som er rammet av ulykker kan skylde på familiemedlem-
mer eller naboer, og hvis hekseri er involvert, som de spirituelle mediene kan 
identifisere, så er det også de samme mediene som kan lage den riktige mot-
medisinen. Selv om medisinen består av urter blandet med vann, så fungerer 
den kun fordi det er en gud som parallelt trekker i usynlige tråder, spirituelt 
ordner opp og jager bort andre onde ånder. Et sentralt premiss i verdensan-
skuelsen er at bakom den fysiske og synbare verden, som vi ser på som den 
virkelige, så eksisterer den styrende, definerende og absolutte virkeligheten. 
Årsakene til motgang, mangel på suksess i jobb eller kjærlighet, fysisk sykdom 
eller annen nød og i verste fall død, skyldes andre forfedre, ånder eller guder 
som spirituelt angriper i den synlige og menneskelige verden. Fysiske og mate-
rielle konsekvenser har åndelige og spirituelle årsaker og løsninger.

Hvis en person blir rammet av alt fra uflaks til alvorlige omstendigheter og 
det er mistanker om at hekseri eller at andre forfedre eller guddommer ligger 
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bak, så er det ikke bare hensiktsmessig, men også nødvendig å oppsøke en gud 
som er enda sterkere enn de som i utgangspunktet er årsaken til elendigheten. 
Kiyira er en slik mektig gud og mediet Jaja Kiyira er budbringeren til guden. 
Mediet har derfor en dobbeltrolle. Når guden har noe å formidle eller ser at 
det umoralske samfunnet trenger en oppstramming, så tar guden bolig i me-
diet og gjennom kroppsliggjøringen er det guden som snakker. Jaja Kiyira er 
gudens budbringer. Vanlige mennesker i nød kan også bruke mediet som en 
direkte kommunikasjonskanal til guddommen. Inne i sin rituelle hytte påkal-
ler mediet gudens oppmerksomhet, som igjen tar bolig i kroppen hans. Etter 
en lengre konsultasjon og dialog, som er en direkte kommunikasjon mellom 
pasienten og guddommen gjennom det menneskelige mediet, så har ikke bare 
guden identifisert problemene, de spirituelle årsakene og hvem som ligger 
bak, men han foreskriver også løsningen og hva som må gjøres.

I forhold til mange av de andre tradisjonelle gudene er elveguden Kiyira 
en god og generelt sett vennligsinnet gud. Før elven ble kalt Nilen, så var det 
opprinnelige navnet Irita, som betyr ‘Gudenes elv’, og det er fra dette navnet 
Kiyira stammer fra. Ved kilden i Victoriasjøens utløp på øyen hvor det er mer 
trær og tvers over fra turistøyen, ofrer Jaja Kiyira til elveguden minst en gang 
i året (fig. 15). Ofte er det små ofringer som en kylling, men av og til en geit 
eller i eksepsjonelle tilfeller en okse. Når dyret ofres, blir blodet først gitt til 
vannet for elveguden å smake.

Fig. 15. Helligdommer på offerøyen hvor gudene og forfedrene har tilholdssted.
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I den tradisjonelle vannkosmologien i Busoga er den underjordiske elvegu-
den Kiyira en av de aller mektigste. Kraften i vannet som kommer fra kilden 
viser at dette er en umåtelig sterk gud. Det naturstridige fenomenet hvor en 
elv strømmer motsatt vei midt i utløpet av vannmassene i den gigantiske 
Victoriasjøen beviser at guden også kan forandre andre fysiske og naturlige 
prosesser. Gudens kraft til å endre den synlige verden ble tidligere forsterket 
av de øredøvende Ripon-fossefallene med kaskader av brutalt vann, som ble 
kastet opp i buldrende formasjoner med enorm styrke. Vannet er ikke hellig 
i seg selv og det er guden som bestemmer hvorvidt han vil endre de naturlige 
spillereglene, som også innbefatter å helbrede de åndelige og bakenforliggende 
årsakene. I fossefallene bodde det også mange andre elveguder og de har frem-
deles vannet som deres primære tilholdssted, men etter at fallene ble demmet 
opp, har disse gudene blitt pasifisert og i dag har de en marginal rolle i den 
lokale kosmologien. Selv mediet Jaja Kiyira erkjenner at han ikke er fortrolig 
med alle gudene og hvem som er hvem, og elveguder som ble dokumentert 
tidlig på 1900-tallet før Owen Falls-dammen, er borte fra den kollektive hu-
kommelsen, nettopp fordi det er det kraftfulle vannet som visualiserer og 
manifesterer elvegudenes kraft. De færreste går til en antatt svak guddom 
med sine problemer hvis det eksisterer mye sterkere guder i nærheten, og sva-
ke guder vil forsvinne ut av den allmenne bevisstheten. Kiyira er derimot en 
kraftfull gud og strømmen fra den underjordiske kilden beviser det (fig. 16).

I vannkosmologien i Busoga-kongedømmet er det tre hovedguder. Det er 
uendelig mange guder og forfedre, men kilden med de opprinnelige fossefal-

Fig. 16. Kiyira – den underjordiske kilden hvor vannet flommer motstrøms: vannet fra 
Victoriasjøen renner til høyre på bildet og vannet fra kilden til venstre.
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lene, og Bujagali og Itanda fossefallene, er de mektigste og sterkeste på grunn 
av den enorme kraften i vannet. Og Bujagali-fossefallene var de største og 
kraftigste, og derfor er elveguden Budhaagali den sterkeste guden av dem alle. 
I noen mytologier er Kiyira bestefar til Budhaagali, men en vanligere oppfat-
telse er at Budhaagali er faren og Kiyira som en sønn på grunn av de relati-
ve forskjellene i kreftene gudene besitter. Hierarkiet av elvegudene er derfor 
Budhaagali, Kiyira og Itanda.

Elveguden som blokkerte byggingen av 
Bujagali-dammen32

Bujagali-fossefallene var lokalisert 8 kilometer nedstrøms fra Den hvite Nilens 
kilde og elveguden Kiyira. Det neste fossefallet etter Bujagali er Itanda, som 
er 30 kilometer fra kilden og byen Jinja, den nest største byen i Uganda etter 
hovedstaden Kampala. Jinja ekspanderer raskt og mens drøye 100,000 bor i 
selve byen, så er befolkningen på dagtid mellom 200–300,000 på grunn av 
arbeidspendling. De fleste av de nærere tre millioner menneskene som til-
hører Busoga-kongedømmet bor derimot på landsbygden og de tradisjonelle 
jordbrukssamfunnene er bakteppet for kosmologien. Selv om industrialisering 
og urbanisering er prosesser som mange tar del i, hvor behovet for mer elek-
trisitet og vannkraft øker, er likevel det daglige livet og virket sentrert rundt 
landsbyen og jordens grøde.33

Bujagali-dammen har blitt sett på som en av verdens mest kontroversielle 
dammer i moderne tid (fig. 17).34 I forhold til andre store dammer er den rela-

Fig. 17. Bujagali-dammen sto ferdig i 2012.
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tivt liten, miljøkonsekvensene var små og antallet mennesker som ble tvangs-
flyttet færre enn mange andre steder. Likevel ble Bujagali-dammen sentrum 
for en global og opphetet konflikt. På oppdrag fra Verdensbanken lanserte 
Verdenskommisjonen for dammer sin rapport i 2000, som i praksis og effek-
tivt ville sette en stopp for all stor dambygging i verden hvis retningslinjene 
de skisserte ble fulgt. Verdensbanken hadde innsett at de hadde vært med å 
finansiere problematiske damprosjekter, men konklusjonene i rapporten var 
ikke det de ønsket. Store dammer er geopolitikk, men også et spørsmål om 
hva som er den beste strategien for fattigdomsbekjempelse og utvikling.

Anti-dam aktivister mente at dambygging var en pervers utviklingsstrate-
gi, som hadde forhindret utvikling og påført mennesker og miljø stor skade. 
Ugandas president Yoweri Museveni ville derimot ha dammer og mer energi 
for industrialiseringen av landet. Konflikten kulminerte med Bujagali-dam-
men, og globale motstandere og aktivister med rapporten til Verdenskommi-
sjonen for dammer i hånden, ville stoppe prosjektet finansiert av Verdensban-
ken. Og i episenteret av konflikten var elveguden Budhagaali og mediet Jaja 
Bujagali. I følge rapporten og også Verdensbankens egne retningslinjer, så skal 
kulturarv og religiøse steder beskyttes, og i Bujagali-fossefallene var det et 
uendelig antall av ånder, forfedre og guder, hvor Budhagaali var den største og 
viktigste av dem alle (fig. 18).

Lokale aktivister hevdet at hvis fossefallene ble demt opp, så ville det med-
føre etnisk folkeforflytting og kulturell død for 2,5 millioner mennesker blant 

Fig. 18. Jaja Bujagali i sin rituelle hytte.
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Busoga-folket. Elveguden Budhagaali har en fundamental rolle i den tradisjo-
nelle kosmologien og Jaja Bujagali har blitt sett på som en ‘erkebiskop’. Jaja 
Bujagali var konsekvent og krystallklar hele tiden: Guden vil aldri tillate at 
dammen blir bygd. Budhagaali har tilholdssted i fossefallene og det religiøse 
hjemmet skal ikke ødelegges. Hvis fossefallene forstyrres, så vil elveguden ta 
en forferdelig hevn og folk vil dø.

Den kulturelle strategien til dambyggerne, i tråd med Verdensbankens ret-
ningslinjer, var å utføre ritualer som skulle tilfredsstille gudene. Målet med 
ritualene var å få gudens velsignelse for å bygge dammen, eller til og med å 
flytte elveguden, så ingen kulturell eller religiøs skade ville skje. Dessuten ville 
dambyggerne utstede sertifikater og få mediene til å underskrive på gudens 
vegne at alt var i orden og at elveguden var fornøyd. Jaja Bujagali mente at 
dette var absurd og idioti. ‘Tror de virkelig at en gud er som en geit som kan 
flyttes fra sted til sted?’ og hvis de skal flytte guden, skal de ta med seg hele 
elven og fossefallene til det nye stedet, spurte Jaja Bujagali retorisk. Ikke nok 
med at hele ideen var en selvmotsigelse, men som Jaja Bujagali også påpekte, 
guder instruerer mennesker og ikke omvendt. Han kan ikke garantere hva 
guden vil si, eller om den vil endre mening, og å forhandle med en elvegud 
skapte en god del grå hår i Verdensbanken.

Jaja Bujagali var mediet som elveguden tok bolig i og anti-dam aktivistene 
allierte seg med Budhagaali i kampen mot Verdensbanken og Ugandas pre-
sident. Så lenge elveguden Budhagaali konsekvent nektet å tillate dammen, 
ble president Musevenis drømmeprosjekt trenert. Bortsett fra Jaja Bujagali, 
aktivister og andre religiøse medier, så var alle andre enige om at løsningen 
var å organisere store ritualer, som skulle flytte eller tilfredsstille guddom-
mene. Den første store seremonien finansiert av dambyggerne ble avholdt 28. 
september 2001. Mest sannsynlig ble alle ført bak lyset og de ble fortalt at 
dammen skulle være lengre nede i elven og at den ikke ville berøre de hellige 
øyene midt i elveløpet. Og siden Jaja Bujagali kategorisk motsatte seg dam-
men, så var den praktiske løsningen å få et annet medium til å utføre ritualene 
og godkjenne at alt var i den skjønneste orden: Nfuudu. Allerede i 2001 anså 
dambyggerne Nfuudu som det viktigste mediet for guden Budhaagali.

Mediet Nfuudu har en ambivalent karakter og fisket i rørt vann. Han var et 
offisielt medium i Busoga-kongedømmet og titulerte seg som Lubaale  Nfuudu. 
Lubaale er en Busoga-gud tilsvarende guden Nalubaale i Victoriasjøen. Selv 
hevdet Nfuudu at guden Lubaale er faren til Budhaagali, og siden han var me-
diet til en større og sterkere gud, så kunne han også utføre ritualer på vegne av 
gudens ‘sønn’. Jaja Bujagali motsatte seg selvfølgelig dette med alle midler, og 
hevdet at det kun er han som elveguden Budhaagali kommuniserer gjennom.

Etter seremonien i 2001 var det likevel usikkert hvorvidt ritualene var vel-
lykket. Jaja Bujagali hevdet at det kun var en preliminær konsultasjon med 
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elveguden, og han nektet å skrive under på sertifikatene til dambyggerne om 
at guden var tilfredsstilt. Sammen med 75 åndelige medier skrev han derimot 
under på et brev til Verdensbanken hvor de klaget over prosessen og at de ble 
overkjørt av regjeringen og dambyggerne.

President Museveni anså at ritualene var mer enn tilstrekkelige og 24. janu-
ar 2002 la han ned grunnsteinen, og dambyggingen kunne starte. I talen han 
holdt karakteriserte han hele prosessen som et sirkus og at det hadde vært 
mye hullabalu. Det som skulle ha tatt to år, hadde tatt syv år, og forsinkelsene 
skyldtes i stor grad elveguden Budhagaali og aktivistene. Og da alt var klart 
og byggingen kunne starte, så ble hele damprosjektet kansellert på grunn av 
korrupsjonsanklager, som også involverte Norge. Museveni var likevel fast be-
stemt på at dammen skulle bygges, og når ny finansiering var sikret, blant 
annet fra Verdensbanken og Den europeiske investeringsbanken, så måtte det 
bare gjennomføres et nytt storslagent ritual hvor elveguden ble flyttet.

Busoga-kongedømmet var utsatt for et stort press fra Ugandas regjering 
og Verdensbanken som ville bygge dammen, og alt som hindret realiseringen 
av prosjektet var et velvillig medium som kunne gjennomføre ritualene. Jaja 
Bujagalis sterke og kritiske motstand gjorde at kongedømmet skulle gjøre et 
fatalt valg, som de angret på senere. De godkjente Nfuudu som mediet som 
skulle flytte elveguden. 

Museveni ville aldri la en gammel elvegud blokkere Ugandas store mo-
derniseringsprosjekt. 19. august 2007, og to dager før Museveni igjen la ned 
grunnsteinen til dammen, utførte Nfuudu et spektakulært ritual. Kledd i 
tradisjonelle barkeklær med cowrie-skjell stakk han et spyd inn i fossefalle-
ne og flyttet guden til nybygde, om enn ikke helt ferdigstilte, helligdommer 
lokalisert på land og langt fra vann. Jaja Bujagali var ikke invitert til å delta 
og han ville ha gjort alt for å stoppe ritualet. Grunnen til at Nfuudu kunne 
gjennomføre ritualet var, ifølge Jaja Bujagali, at Nfuudu på den tiden hadde 
langt hår og liknet på han, så det var mulig å lure de andre tilstedeværende. Og 
Budhaagali-guden var rasende, sa Jaja Bujagali, som igjen nektet å godkjenne 
og skrive under på at guden var tilfredsstilt. En ugandisk avis beskrev hele 
seansen og ritualet som ‘bisart’.35

Aktivister klagde til Den europeiske investeringsbanken, som også finansi-
erte dammen, og som et endelig forsøk på forsoning ble det organisert et siste 
ritual i juni i 2011, men da var dammen nesten ferdigbygd. Da den ble åpnet i 
2012 var den offisielle kostnaden på 902 millioner dollar og mer enn dobbelt så 
dyr som opprinnelig planlagt. Bakgrunnen for 2011-ritualet var at de nye hel-
ligdommene ikke var ferdigstilt i 2007 og det var fremdeles usikkerhet knyttet 
til hvor vellykket de tidligere ritualene hadde vært (fig. 19), og hvor guden 
faktisk var. For tredje gang utførte Nfuudu, denne gangen med glattbarbert 
hode, et grandiost ritual og flyttet guden. I aviser ble det beskrevet at både 
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ritualene i 2007 og 2011 kostet rundt 12,500 dollar, som er en ubetydelig sum 
for et prosjekt som kostet flere milliarder kroner. Det siste ritualet, som fikk 
minst oppmerksomhet i media siden dammen nesten var ferdigstilt, hadde 
likevel stor betydning. Det var den siste dråpen som fikk begeret til å flyte 
over i kongedømmet. Nfuudu utførte ikke ritualene riktig og deltakerne var 
misfornøyde, men enda viktigere var erkjennelsen av at de hadde blitt ført bak 
lyset av Nfuudu. Han var en sjarlatan, ble det sagt, som hadde misbrukt kon-
gedømmets tillitt, utført ritualer for penger og nå satt de igjen med en dam og 
en forbannet elvegud. I dette ritualet ble det hevdet at det så ut som Nfuudu 
kastet elveguden tilbake i vannreservoaret etter å ha transportert den fra sitt 
hjem. Det var umulig å flytte elveguden, og i alle fall ikke på denne måten, og 
siden 2011-ritualet var et teater, så var også ritualene i 2001 og 2007 skuespill. 
Busoga-kongedømmet hadde blitt lurt og manipulert.

Erkjennelsen om at Jaja Bujagali hadde hatt rett hele tiden, ble slått fast. Det 
var han og kun han som var det guddommelige mediet, men konflikten med 
Nfuudu og kongedømmet hadde skapt ondt blod dem i mellom. Jaja Bujagali 
hadde hele tiden sagt at hvis fossefallene ble ødelagt og dammen bygd, så ville 
elveguden ta hevn og folk ville dø. Høvdingen som godkjente Nfuudu, var en 
gammel mann og døde i 2009. Selv om flere i kongedømmet følte at de var ført 
bak lyset og presset til å gå med på avtalen med regjeringen og dambyggerne 
om Nfuudu som rituell spesialist, så var etterpåklokskap og anger ingen unn-
skyldning. Budhaagali tok hevn. I en kosmologi hvor alt har bakenforliggende 

Fig. 19. Nye helligdommer bygd til elveguden Budhagaali i landsbyen Namizi, men 
angivelig ville ikke guden bo der og dermed flyttet heller ingen medier inn og de står 
ubrukte. 
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årsaker er naturlig død en sjeldenhet og kanskje umulig, og ofte er hekseri 
involvert. Forfedrene bekreftet at høvdingen døde av onde demoner, som var 
sendt av elveguden Budhagaali. Gudens revansj var nådeløs og endelig. Døden 
var straffen for at dammen ble bygd.

I følge Jaja Bujagali var elveguden rasende og med apokalyptisk vrede ram-
met han samfunnet generelt og dammen spesielt. Da dammen åpnet i 2012 
og startet produksjon av elektrisitet, var det mange oppstartsproblemer og 
turbiner som ikke virket. Bak teknologi var kosmologi og det ble forstått som 
Budhagaalis hevn. Guden gjorde alt han kunne for å ødelegge dammen fra sitt 
tilholdssted i vannmagasinet (fig. 20), og Jaja Bujagali sa at til og med repre-
sentanter fra dambyggerne kom og spurte han som medium om han kunne 
tilfredsstille gudens vrede, forhandle og be om Budhagaalis nåde. Jaja Bujagali 
sa, som han alltid hadde sagt, at det var ingenting han kunne gjøre. Guden gjør 
som guden vil, og nå er den rasende og straffer de som var involvert i proses-
sen, som han også hadde forutsagt. 

I 2013 skjedde det derimot et viktig forsoningsmøte. Etter 2011-ritualet ble 
Nfuudu fratatt sin posisjon som offisielt medium i kongedømmet og erstattet 

Fig. 20. Vannmagasinet og de oversvømte fossefallene som fremdeles er tilholdsstedet til 
elveguden Budhagaali.
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med en som ikke hadde vært involvert i konflikten og damprosessen. Sønnen 
til den avdøde høvdingen forsonte seg med Jaja Bujagali. Til tross for den bitre 
striden med fatale konsekvenser både for den gamle høvdingen og kongedøm-
met, så er også Jaja Bujagali kjent for å kunne tilgi og vise storsinn. Den kosmo-
logiske ordenen var etablert igjen med Jaja Bujagali som et av kongedømmets 
ubestridte medier. Da den nye kongen i Busoga ble kronet i 2014 under en 
seremoni hvor også president Museveni deltok, så var Jaja Bujagali sentral i 
utførelsen av de tradisjonelle ritualene.

Benedicto Nfuudu

Blant lekmenn og lærde var det uklart hvorfor Nfuudu opprinnelig hadde blitt 
valgt som mediet som gjennomførte ritualene, siden det var allment erkjent 
blant alle at Jaja Bujagali var det ubestridte mediet for Budhaagali. Nfuudu 
hadde derimot det opplagte svaret: det er kun en sann inkarnasjon av elve-
guden, og det er han selv. Ikke bare det, han er også inkarnasjonen til Lubaa-
le-guden i tillegg til et stort antall 
andre guder og forfedre, som holder 
til i de 15 helligdommene som er på 
hans eiendom (fig. 21).

I følge Nfuudu er han ubestridt 
som medium og det mektigste av 
alle, og i en alder av 70 år (i 2013) 
hadde han virket i 51 år. Han er som 
en konge av vann og til og med gu-
denes konge, sa han. Alt som tilhø-
rer vannets verden er hans virke. El-
veguden Budhaagali er den øverste 
beskytteren av Busoga-kongedøm-
met og følgelig er han mektigst. In-
gen døde under byggingen av Buja-
gali-dammen og det var fordi han 
tok godt vare på elveguden. Hvis det 
blir bygd en dam i det neste fosse-
fallet, Itanda, kan han med enkelhet 
utføre ritualene og tilfredsstille gudene. Nfuudu sier også at hans far utførte 
forsoningsritualene da Owen Falls-dammen ble bygd, noe Jaja Bujagali hevder 
er løgn, fordi det var han selv som utførte ritualene i 1948 og ofret en geit.

En gang i tiden var Nfuudu og Jaja Bujagali gode venner og paradoksalt nok så 
bor de nærme hverandre, men som rituelle medier har de valgt ulike strategier. 
Mediene lever av de økonomiske gavene som klientene gir til gudene, og statu-

Fig. 21. Nfuudu signaliserer til omverden 
at han inkarnerer en rekke ulike og mektige 
guder.



44

sen til et medium avhenger i stor grad av hvor mange som oppsøker dem og ber 
om deres tjenester. Ekskludering og mystifisering er en sentral del av praksisen, 
og før man treffer Jaja Bujagali er det lengre konsultasjoner og forhandlinger. Jaja 
Bujagali er likevel mer tilgjengelig og hans rituelle helligdommer ligger nærme 
hovedveien. Og som en tilfeldighet så bor Nfuudu på den andre siden av veien 
litt lengre borte, men han er vanskelig tilgjengelig og holder seg i skjul. 

Veldig få visste hvor Nfuudu holdt til og det tok lang tid å lokalisere hans 
hjem, som var bak en militærbase for unge rekrutter. Ryktene skal ha det til 
at Nfuudu fremskaffer den nødvendige beskyttelsesmedisinen som soldatene 
trenger når de skal på farlige oppdrag og stride mot rebeller, eller når de lette 
etter Joseph Kony. Hvorvidt det stemmer eller ikke, er uvisst, men også Kony 
er nært assosiert til kraften i et annet fossefall. Hva som er sikkert, er at Nfu-
udu ser på seg selv og sin kraft som uovervinnelig. I den rituelle hytten har 
han rike parafernalier som imponerer besøkende og visualiserer hans mektige 
krefter. I følge han selv kan han flytte på alle elveguder, også de i Itanda-fos-
sefallene, og han kan be gudene om regn. Det fins ikke en ting som involverer 
vanngudene han ikke kan ordne, og uavhengig av potensielle utfordringer jeg 
spurte om da jeg intervjuet han, var svaret ‘ikke noe problem’. Hva som er 
hekseri eller ikke, er avhengig av hvem man spør, men Nfuudu symboliserer 
makt som intuitivt blir forstått av vanlige folk, som også inkluderer at han er 
glattbarbert på hodet.

Mary Itanda

Neste fossefall langs Nilen etter Bujagali er Itanda eller Kalagala-fossefallene 
(fig. 22). Mary Itanda var alt annet enn imponert av Nfuudu og avfeide alt han 
sa som skryt. Han hevder han er inkarnasjonen av mange guder og er overalt 
til alle tider, men som også andre medier påpekte, hvis det stemmer, så impli-
serer det at ingen av gudene primært har valgt han og de bruker han kun som 
et middel ved tilfeldige anledninger, i praksis at selv gudene nedprioriterer 
han. Kritikere sier også at de tre store ritualene viser at Budhagaali-guden ikke 
ville bo hos, eller ta del i, Nfuudu. Ritualene han gjennomførte, som angive-
lig flyttet Budhagaali, står som en skamplett i andre mediers øyne. Og Mary 
Itanda bare snøftet foraktelig over påstanden om at Nfuudu kan flytte Itan-
da-guden hvis en dam blir bygd i disse fossefallene; guden har valgt henne og 
Nfuudu har ingen kraft i Itanda-fossefallene, selv Jaja Bujagali kan ikke gjøre 
noe der. Gudene er stedslokaliserte.

‘Itanda’ betyr ‘kraft’ og symboliserer kvalitetene til elveguden, og fosse-
fallene visualiserer denne kraften (fig. 23). Mary ble den 6. inkarnasjonen av 
Itanda gjennom et ritual i 2003. I følge Mary er både Budhagaali og Itanda som 
sønner av Kiyira, og som sønner i vår verden er forskjellige fra fødselen, så er 
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også elveguder. De har ulike krefter, personligheter og kvaliteter, selv om de 
er nært beslektet. Budhaagali er likevel den sterkeste siden fossefallene der 
var de største, og dermed er den guden også som en ‘president’ blant gudene.

Itanda er vanligvis sett på som en god gud. Det bor også mange andre gu-
der i fossefallene, og blant dem er regn og tordenguden Mesoké. Mesoké er 
en temperamentsfull gud med kort lunte, og det er uklokt ikke å etterfølge 

Fig. 22. Itanda-fossefallene.

Fig. 23. Mary Itanda tilber guden Itanda.
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hva guden krever. Det livgivende regnet er fundamentalt og det er et mektig 
skue å se tordenguden raljere over Victoriasjøens himmel for å slå til mot en 
landsby med brennende kraft og intensitet.

Gudenes tilværelse er altomfattende og derfor var Mary Itanda dypt be-
kymret over ryktene som sirkulerte om at også Itanda-fossefallene kanskje 
vil bli demt opp i nær fremtid. I 2014 ble det offisielt at det var planer for en 
dam her, men ingen representanter fra regjeringen hadde kontaktet henne. De 
forødende erfaringene med Bujagali-dammen skapte mørke skyer på horison-
ten. Itanda-guden kan tillate en dam hvis det er en tillitsfull prosess og Mary 
utfører de nødvendige ritualene som guden foreskriver, men hun frykter at 
regjeringen vil kjøre over henne og guden i byggingen av dammen. Og hvis 
guden er misfornøyd med Mary Itandas rolle i ritualene eller at hun ikke kla-
rer å tilfredsstille guden og dammen blir bygd mot hans vilje, så frykter hun at 
Itanda vil straffe henne med døden.

Med et glimt i øyet spurte jeg hvorfor ikke guden heller kunne drepe noen 
av dambyggerne eller regjeringsmedlemmene, som faktisk implementerer og 
er ansvarlige for dammen, fremfor henne som er den mest hengivende tilbe-
deren. Alle fikk seg en god latter før hun alvorsfullt sa det kan være guden vil 
straffe noen av dambyggerne med døden senere, men som det utvalgte mediet 
er det hennes primære rolle og ansvar å ta vare på guden og oppfylle alle hans 
ønsker og ordre. Hvis hun feiler i det aller viktigste, så vil hun bli fordømt til 
evig tid og straffet hardt, men alt dette kan unngås hvis regjeringen er samar-
beidsvillig og lar henne utføre de riktige og nødvendige ritualene. Og er det en 
ting hun ikke skal gjøre, så er det å klippe håret sitt, og derfor har hun rasta-
hår. Hvis hun kutter håret, så vil Itanda drepe henne umiddelbart.

I en vanlig uke kommer omkring ti personer til Mary Itanda og ber om 
gudens tjenester (fig. 24). Hvis guden oppfyller ønskene, så kommer de tilbake 
til fossefallene på et senere tidspunkt og utfører en ofring i henhold til hva 
de lovet guden. Mary ofrer også til guden Itanda, men guden er god og ikke 
blodtørstig på mennesker. De farlige ofringene finner ikke sted i Itanda-fos-
sefallene og det er kun heksedoktere som utfører menneskeofringer, og de er 
sjarlataner, sa hun. 

Jaja Bujagali

Det fins ingen person som er så myteomspunnet i Busoga-kongedømmet som 
Jaja Bujagali, og det er vanskelig å skille person og institusjon. Dagens Jaja 
Bujagali er den 39. inkarnasjonen. Det er spesielt to myter som alle kjenner til, 
og det er at Jaja Bujagali kan seile på klær av bark til den hellige øyen som nå 
er druknet i vannmagasinet, og at menneskeofringer har funnet sted i fossefal-
lene, og spesielt går det rykter om ofringer av barn.
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Ingen vet med sikkerhet hva som har skjedd og skjer, men mytene som 
blir fortalt med forskrekkelse er uten tvil med på å bygge opp statusen til 
Jaja Bujagali ikke bare som en uhorvelig mektig mann, men også som et farlig 
medium. Og folk leser i aviser, ser på TV og hører om barn som forsvinner, og 
mange er redde for deres egne barn og følger dem nært hvor enn de går.

Det sier seg selv at dette ikke er et tema som det er mulig å diskutere direk-
te med Jaja Bujagali, men også fordi det ligger i sakens natur at ingen skal vite, 
men likevel kjenne til slike ritualer. Et medium blir initiert inn i hemmelig 
kunnskap, og hvis et medium avslører eller røper hva de har blitt lært, kan 
de selv bli drept av andre medier. Og hvis slike ritualer blir utført, så forteller 
selv ikke mediet som utfører ritualet hva vedkommende har gjort. Men hvis 
ingen vet om det, vil ikke ritualet fungere og generere den frykten og kraften 
som øker mediets status. Et medium kan derfor hinte om at noe stort er på 
gang eller at et veldig viktig ritual har blitt utført, som er tilstrekkelig til at 
det implisitt blir forstått hva det handler om, men likevel så vagt og diffust at 
ingen kan bevise noe. Og det er i spenningsforholdet mellom mytene parallelt 
med enkelte forsvinninger av barn, som nærer ryktene som florerer over alt. 

Det fins forestillinger om at spesielt store konstruksjoner i sement og be-
tong krever viktige ofringer. Videre kan en elvegud på egen hånd kreve det 
ultimate offeret, og barn blir sett på som et mer fullendt offer enn voksne. 

Fig. 24. Mary Itanda tilbereder ‘good luck’-medisin.
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Barn er angivelig renere og mer ubesudlede enn voksne som har syndet, hatt 
sex og eventuelt menstruert. Men som en katolsk prest lakonisk poengterte, 
voksne vil gjøre mer fysisk motstand og har større muligheter til å påkalle 
hjelp, så det er enklere å ofre barn.

Budhagaali er generelt sett på ikke bare som den største og sterkeste guden, 
men også som lunefull og krevende. I en kosmologisk verdensanskuelse er det 
tingenes tilværelse og mennesker kan ikke velge bort de gudene de ikke liker, 
men må følge og adlyde gudene til tross for, og på grunn av, deres nykker og 
ellers ubegripelige krav. Hvis en gud krever et stort offer, så vil ritualet med-
føre fatale konsekvenser for den det gjelder, men hvis ritualet ikke blir utført, 
så er det forstått at det vil det ha fatale konsekvenser for andre.

Spesielt mediet som er den kroppslige inkarnasjonen av en gud, er i en 
særdeles sårbar og utsatt posisjon, som vist med Mary Itanda. Noen guder er 
enklere og mer godvillige enn andre, og de krever ikke så mye av sitt medium. 
Tidligere inkarnasjoner av Kiyira oppfylte alle gudens rituelle krav og derfor 
er alle etterfølgende medier ‘satt fri’, som i praksis også betyr at guden ikke vil 
avkreve ekstreme offer. Et medium som er ‘satt fri’ kan barbere av alt håret og 
et glattbarbert hode symboliserer denne rituelle renheten. 

Det ble fortalt av mange at Budhagaali fremdeles har uoppgjorte ting med 
mediet sitt og derfor kan ikke Jaja Bujagali klippe håret sitt. Siden elveguden 
er svært krevende, kan det være at Budhagaali aldri vil bli tilfreds med mediet 
sitt, til tross for at det er guden som spesifikt har valgt ut Jaja Bujagali som sitt 
medium. Det er likevel en måte å bli ‘satt fri’ og det er å utføre det ultimate 
offeret: et barn. Mary Itanda kan ikke bli fri på denne måten for Itanda-guden 
foreskriver ikke menneskeofringer, men det er allmenne forestillinger om at 
elveguden Budhagaali krever mennesker.

Et sentralt posisjonert medium i Busoga-kosmologien sa at den siste gangen 
vedkommende visste at det ble utført en menneskeofring i Bujagali-fossefalle-
ne var i 1987, men siden andre medier ikke tar del i slike ritualer er også dette 
basert på andrehånds informasjon. Troverdigheten til et initiert medium er 
riktignok større enn vanlige folks rykter, men ingen kan vite med sikkerhet. 
Medienes hår gir likevel indikasjoner på at noe har skjedd, det blir observert 
og poengtert av vanlige mennesker, og skaper nye myter som bygger opp om 
statusen til, og forsterker frykten for, mediene. Hvis det ultimate offeret har 
blitt utført, så kan mediet barbere av seg alt hår.

Jaja Bujagali har langt hår og det kan indikere at han ikke har utført slike 
ritualer (fig. 25). I en rapport i utredningen av dammen ble det derimot skrevet 
at kongedømmet tidligere var misfornøyd med Jaja Bujagalis rituelle praksiser 
og at han hadde overskredet et tabu fordi han hadde kort hår. Hvordan man 
skal tolke et slikt utsagn og hva det kan innebære, vil forbli skjult i de forsvun-
nede fossefallene, og det er også usikkert hvorvidt det relaterer seg til person 
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eller institusjon, og flere poengterte at tidligere inkarnasjoner av Budhagaali 
var langt farligere enn den nåværende.

Hva Nfuudu har gjort og hvilke ritualer han har utført i tillegg til de gran-
diose seremoniene som muliggjorde dammen, er også spørsmål som aldri vil 
få svar. Hvis det stemmer som Jaja Bujagali hevder at 2007-ritualet var mulig 
for Nfuudu å gjennomføre fordi han på den tiden hadde langt hår og dermed 
liknet de på hverandre, så er det oppsiktsvekkende at Nfuudu i dag har glatt-
barbert hode. Noe har hendt i mellomtiden, men hvorvidt det er en av gudene 
som på egen hånd har satt Nfuudu fri eller om det er Nfuudus hånd som har 
utført hemmelige ritualer og fått ham fri, kan ingen vite. Alternativt hvis 
man tror på kritikerne som hevder at Nfuudu er en lurendreier, så kan han ha 

Fig. 25. Jaja Bujagali.
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barbert bort håret fra hodet for å bli enda mer myteomspunnet og fremstille 
seg som enda mektigere enn det han faktisk er. Og i alle fall samsvarer bildet 
han presenterer av seg selv overfor andre med å være glattbarbert; han er den 
største og viktigste guden av alle.

Fraværet eller nærværet av et mediums hår er et uhyre sterkt symbol, som 
er opphav til myter og spekulasjoner, frykt og hengivenhet. Hvis det har fun-
net sted menneskeofringer i Bujagali-fossefallene, så kan ingen med sikkerhet 
vite hvem som har gjort det eller når det har skjedd. Det er flere medier som 
potensielt kan ha utført slike ritualer, og det er ikke kun Jaja Bujagali og Nfu-
udu som har vært i konflikt om hvem som er den sannferdige inkarnasjonen 
av Budhagaali-guden. Det fins også andre medier som utfører ritualer som de 
anser er viktige og riktige. Usikkerheten om medienes rituelle praksiser og alle 
ryktene gjør uansett at de blir sett på som ekstremt mektige, og de tjener på 
frykten og å bli myteomspunnet. Hvis de har denne kraften og kan kontrollere 
liv og død, så kan de også løse enklere hverdagsproblemer, og derigjennom får 
de flere pasienter eller klienter.

Mediene og ritualene er sentrert rundt vannets enorme og til tider natur-
stridige kraft. Vannet er ikke hellig i seg selv, men på grunn av at det ikke er 
hellig kan det ha en enda større og mektigere kraft i denne og den hinsidige 
verden. Kraften som vannet symboliserer og visualiserer, og som kanaliseres 
gjennom mediets kropp, er en uhorvelig kilde til kosmologisk kraft. I ettertid 
kan man se at se at aktivistene kraftig overdrev de angivelige kulturelle og re-
ligiøse konsekvensene ødeleggelsen av fossefallene og det åndelige hjemmet til 
Budhagaali ville få. Det er ikke mulig å drukne en elvegud i sitt eget element: 
vann. En ikke tilsiktet konsekvens er derimot at det interne hierarkiet mellom 
mediene endres. Jaja Bujagali som institusjon med lang historisk kontinuitet 
er sterk, og oversvømmingen av fossefallene påvirker i liten grad rollen til den 
nåværende inkarnasjonen. 

I fremtiden kan det derimot skje endringer, og flere jeg snakket med had-
de begynt å tvile på om Jaja Bujagali var så sterk som han tidligere var, siden 
fossefallene var borte. Den fysiske kraften og råskapen visualiserer også den 
åndelige makten, og hvis flere begynner å betvile mediets makt, så vil de med 
stor sannsynlighet gå til et annet medium, som angivelig er sterkere. Dette er 
en situasjon mediene frykter og kampen mellom Nfuudu og Jaja Bujagali viser 
hvor intenst og personlig det kan bli. Jaja Kiyira sa at det var enda verre i gamle 
dager og hatet og kampen kunne tilspisse seg så mye at medier til og med drepte 
hverandre. Bak slike konflikter er konsekvensene av personlig status og prestisje, 
siden mediene er avhengig av at vanlige folk tror de er mektige, og ofringene og 
donasjonen for åndelig konsultasjon er et være eller ikke være for mediene. Uten 
klienter, ingen medier, og de kan ikke overleve som rituelle spesialister.
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Foruten om ønsket om mer elektrisitet som hovedmotivet for byggingen av 
dammen, så ble det også hevdet at kristne særinteresser i parlamentet støt-
tet prosjektet fordi det ville være med på å underminere den tradisjonelle 
religionen og hekseri. Selv om kristne har vært sterke motstandere av den 
tradisjonelle vannkulten, så har Nilen og spesielt Nilens kilde også en sentral 
rolle i kristendommen, som knytter lokale forestillinger til verdensreligionens 
utvikling og stedets virkningshistorie.

Gud tilskrev Uganda en spesiell rolle i frelseshistorien

Speke kunne ikke vite at han skulle få mer rett enn det han kunne anta når 
han beskrev Nilen som Moses’ krybbe og opphavet til kristendommen. I den 
tradisjonelle kosmologien er Kiyira en hydrologisk og religiøs kilde, og som 
utløpet av Victoriasjøen er det en historisk kilde. Men det har også blitt en 
viktig kilde i kristendommen. Virkningshistorien av Speke og den britiske 
kolonialiseringen har vært med å forme kristendommens identitet og definert 
Ugandas plass i verdensreligionen. Det som i utgangspunktet ikke var en kris-
ten kilde, har blitt det.

De første misjonærene kom til Uganda i 1877, som et direkte resultat av 
Henry Morton Stanleys ekspedisjon i 1875. I Uganda innså Stanley at den eu-
ropeiske sivilisasjonen ville kun lykkes i kolonialiseringen av Afrika hvis be-
folkningen ble kristne. Han sendte et brev til England som ble publisert i avis-
er hvor han ba om penger til misjon. Det ble raskt samlet inn mer enn 24,000 
pund og en anonym donor ga alene hele 5000 pund til misjoneringen.36 I dag 
er omtrent 85% av alle Ugandere kristne og kristendommen er sett på som en 
opphavelig og opprinnelig religion i Uganda.

Introduksjonen av den nye 
religionen endret den politiske 
maktbalansen i Buganda-kon-
gedømmet, og i 1885–1887 ble 
mange kristne drept hvorpå 22 
ble martyrer, inkludert biskop 
James Hannington, som var den 
første anglikanske biskopen i 
Øst-Afrika (fig. 26). Deres blod 
forbandt dem med kristendom-
men generelt og evangeliserin-
gen spesielt. Nilen har blitt et 
symbol på blodårene i spredningen av Guds ord. I en tekst fra erkebiskopse-
tet i Gulu står det beskrevet hvordan gudstroen på uransakelige veier følger 

Fig. 26. ‘The blood of martyrs is the seed of the 
gospel.’ Inskripsjon på biskop Hanningtons grav 
i landsbyen Kyondo, Busoga-distriktet.
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 Nilens strøm fra kilden. Blodet fra martyrene ble blandet med vannet for så å 
spre evangeliet alle steder hvor Nilen strømmer.37

En katolsk prest i dagens Busoga sa eksplisitt at Uganda generelt og Busoga 
spesielt har blitt tilskrevet en fundamental rolle i kristendommens frelsesh-
istorie. Moses drakk av Nilens vann og det gjorde også mange andre bibelske 
personer, som Abraham og Jakob. Og selvfølgelig ga Nilen liv til Jesus, Maria 
og Josef da de var i Egypt. Den bibelske historien med den påfølgende frelses-
historien kunne ikke ha utspilt seg hvis vannet ikke hadde kommet fra Victo-
riasjøen og Nilens kilde ved utløpet. Gud ga derfor Uganda en sentral opp-
havsrolle i den bibelske utviklingen, som knytter Uganda til Egypt og Israel. 

Nilens vann og kilden er derimot ikke hellig i Ugandas kristendom. Van-
net fra kilden er ikke brukt i dåp på grunn av de sterke motstrømmene ute 
mellom øyene, men det boblende vannet fra kilden har blitt sett på som Guds 
vann og brukt i liturgien i kirken. Selv om vannet har for sterk kraft ute ved 
selve kilden, så foreskriver de nye kirkene full dåp med nedsenking i rennende 
vann. Spesielt adventistene og pinsevennene utfører dåp langs elvebredden og 
når mange nyfrelste voksne har konvertert, samles de på søndager etter guds-
tjenesten for dåp (fig. 27). Vannet er ikke hellig i seg selv, men frittflytende 
som Den hellig ånd. Og når presten velsigner vannet i selve dåpen, blir det 
hellig akkurat i det øyeblikket og den nykonverterte senkes med hele kroppen 
ned i Nilen og gjenoppstår som en nyfødt kristen. Felleskristelige forståelser 
av vannets betydning er applisert til Nilens vann som vann i ritualer, men 
 Nilens vann er ikke hellig i seg selv, som de hinduistiske elvene er i India. 

Mahatma Gandhi og fredens elv

I Uganda generelt og Jinja spesielt er det en stor indisk diaspora, og hinduis-
men er den verdensreligionen hvor vann har størst rituell og kosmologisk be-
tydning. Kastesystemet er bygd opp rundt religiøse forestillinger om renhet og 
urenhet, og i dagliglivet blir hierarkier i stor grad markert og definert gjennom 
hvem som kan spise eller gi, og ta imot vann og mat, med og av hvem.

I hinduismen i India er alt vann i utgangspunktet hellig. Hellig vann er 
fundamentalt i renselsesseremonier og utførelsen av ritualer på de mest 
hellige stedene har kosmisk betydning som er med å skape og opprettholde 
menneskenes og gudenes verden. I byen Varanasi eller Benares ble kosmos 
skapt i en mytisk fortid og blir opprettholdt gjennom de titusenvis av kre-
masjonsbålene som årlig brenner langs den hellige elven Ganges bredder. Og 
de som blir kremert i Varanasi hvorpå asken fra den døde blir gitt til elve-
gudinnen Ganga, kan komme direkte til nirvana og unnslippe den uendelige 
syklusen med millioner av reinkarnasjoner.38



53

Elvegudinnen Ganga er det ultimate symbolet og personifiseringen av hellig 
vann. Hun er selve elven i kropp og sjel og vannet er gudinnen, som forbinder 
de nedre regioner med denne verden og gudenes sfærer. Det er mange ulike 
hellige elver i hinduismen, og siden de fleste har opphav og kilder i Himalaya, 
er alle elvene symbolsk og religiøst forbundet med hverandre fordi det ofte 
er det samme vannet. Vannet i en liten sideelv i en avsidesliggende landsby i 
Nepal renner videre nedstrøms og blir som mest hellig som Ganga i Varanasi. 
Alt vann er hellig, og hinduismen som religion er perfekt tilpasset det indiske 
subkontinentet og hydrologien, med Himalaya som elvenes endelige og ytter-
ste opphav. Og det var Himalaya og de hellige elvene i India John Hanning 
Speke hadde som referansepunkt når han søkte å finne Nilens kilde. 

Hinduene i Jinja aviser kategorisk at Nilen er en hellig elv. De utfører rik-
tignok ritualer ute på selve elven som de ville ha gjort i India, og de gir puja 
eller små ofringer lagt på bananskall som blir gitt til elven, men vannet er ikke 
hellig. Vann er også sentralt i dagliglivet for å opprettholde sosiale distinksjo-
ner samt i templene når det er velsignet av prester, men vannet er ikke hellig 

Fig. 27. Dåp av nykonvertert i Nilen nærme kilden.
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i seg selv. Vannet blir brukt i ri-
tualene som i India, men det er 
en vesensforskjell mellom elve-
gudinnen Ganga i Varanasi som 
er vannet og det guddommelige 
nærværet parallelt med vannet 
(fig. 28). Viktigheten og opp-
fyllelsen av ritualenes funksjon 
kan likevel være den samme, for 
gudene er som alltid overordnet 
mennesker, deres egne elemen-
ter og primære tilholdssteder. 
På samme måte som Peterskir-
ken i Roma er det ultimate re-
feransepunktet for katolikker og 
Gud Faderen er allmektig også 
utenfor kirkebygningene, så er 
hinduismens guder også nærvæ-
rende i Uganda selv om Nilens 
vann ikke innehar den samme 
helligheten som de hellige elve-
ne i India. Og som bevis for at 
Nilen ikke kan være hellig for 
hinduene, viste en prest til det 
store reklameskiltet hvor turis-
tene drar ut til øyen med kilden 
i Victoriasjøens utløp. Der står det at det lokale ølet Bell er Ugandas kulturarv 
og et annet bryggeri lokalisert noen kilometer fra kilden produserer som seg 
hør og bør det smaksrike ølet Nile Special. Fra denne prestens perspektiv med 
religiøse forestillinger om vannets renhet og gudommelig iboenhet, så var det-
te helligbrøde og vanhelliget vann.

Nilens kilde som et historisk sted knytter derimot den hinduistiske di-
asporaen i Uganda nært til deres religiøse moderland. Et steinkast fra det 
store reklameskiltet ved Nilens kilde står det en statue av Mahatma Gandhi 
hvor han symbolsk skuer ut over Nilen. Gandhis frihetskamp mot kolonia-
lismen og britene startet ikke i India, men i Sør-Afrika. Den unge Gandhi 
tilbrakte 21 år av sitt liv i Sør-Afrika (1893–1914) hvor han kjempet for fri-
het og rettferdighet. Nelson Mandela kalte senere Gandhi for sin ‘politiske 
guru’. Det var også en stor indisk diaspora i Sør-Afrika, og Gandhi kjempet 
for å få åpnet et krematorium for hinduene. Fraværet av muligheten til å bli 
kremert og utføre de viktigste ritualene representerte ytterligere en form for 

Fig. 28. Vann fra Nilen blir brukt i renselses-
ritualer i hindu-templer i Jinja.
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diskriminering og stigmatisering. Og i 1918 ble det første krematoriet åpnet 
i Johannesburg.39

Gandhi så på Nilen som fredens elv og et symbol på den filosofien han fore-
skrev hvor menneskeheten er en enhet.40 Verdens lengste elv rant gjennom 
ti land og forente afrikanere og hvite, hinduer og jøder, kristne og muslimer. 
Til tross for fredsbudskapet, så ble Gandhi skutt og drept av den hinduistiske 
ekstremisten Nathuram Godse 30. januar 1948.41 Det var Gandhis egen vilje 
at asken etter han ble kremert, skulle bli gitt til alle verdens viktigste elver. 
Mesteparten ble gitt til Ganges, men også en liten del av Gandhis kremerte 
kropp ble gitt til Nilen. Virkningshistorien av Spekes historiske kilde skapte 
igjen ny historie.

Urnen med Gandhis aske ble først fraktet til Nairobi i Kenya, deretter 
til Kampala i Uganda og så til et hindutempel i Jinja, hvor det står en annen 
statue av Gandhi. 14. august 1948 ble asken av Gandhi gitt til Nilens kilde.42

5. oktober 1997 ble statuen av Mahatma Gandhi avduket ved Nilens kilde 
av Indias statsminister Inder Kumar Gujal (fig. 29). Direktøren for banken som 
hadde finansiert statuen, sa at de ville minnes en stor mann som kjempet hele 
livet sitt for fred i verden og hvis budskap og verdier om ikkevold inspirerte 
Nelson Mandela og andre ledere. Hvert år på Gandhis fødselsdag 2. oktober 
kommer hinduer og tilber deres åndelige far ved statuen og legger ned blomster. 

Fig. 29. Statuen av Gandhi skuer ut over fredens elv og Den hvite nilens historiske kilde.
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Årlig kommer det anslagsvis 25,000 hindu pilegrimer til kilden og statuen, og 
Gandhi har vært sentral i tilskrivelsen av nye myter, som har gjort elven og 
kilden enda mer storslagen. Men som alle hinduene påpekte, vannet i Nilen er 
ikke hellig som i de indiske elvene. Det er Gandhis fredsfilosofi og personlighet 
som har bidratt til å øke Nilens ære og berømmelse. Da jeg var tilbake på våren 
i 2017, til tross for hva jeg hadde blitt fortalt tidligere, hadde likevel hinduene satt 
opp et skilt rett ved statuen av Gandhi hvor det sto at Nilen var en hellig elv.

Selv om Gandhi fremhevet Nilen som fredens elv, har den også vært en 
kilde til krig og konflikt. Vannet renner gjennom ulike kulturer og religioner 
på sin ferd fra kilder til hav, men elven har også vært en skillelinje mellom 
kongedømmer og kulturer på de respektive elvebreddene av Nilen. Nilen har 
adskilt det mye større Buganda-kongedømmet i vest fra Busoga-kongedøm-
met i øst, og selv om det er de samme fossefallene, så har det vært ulike 
medier på de respektive elvebreddene av kongedømmene. På Busoga-siden av 
elven er fossefallene kalt Itanda, men Kalagala på Buganda-siden. Mary Itanda 
inkarnerer elvegudens kraft på Busoga-siden ved dette fossefallet, og på den 
andre siden er det et annet medium som kroppsliggjør Buganda-kraften i den 
samme fossen. Og ingen steder i Uganda er kraften større og sterkere enn i 
Murchison-fossefallene, hvor elven også skiller Acholi-kongedømmet i nord 
fra Bunyoro-kongedømmet i syd.

Murchison-fossefallene, kilden til kraft og krigende ånder

I 1864 var Samuel White Baker den første vestlige som så og dokumenterte 
det spektakulære skuet i Murchison-fossefallene, og kanskje fins det ikke et 
vakrere sted langs hele Nilen (fig. 30). I dag er fossefallene lokalisert i en nær-
mere 4000 km2 stor nasjonalpark og nedenfor fallene hvor Nilen igjen renner 
sakte mot Albertsjøen og grensen til Kongo, er det et særdeles rikt dyreliv og 
ingen steder langs Nilens bredder fins det så mange krokodiller og elefanter. I 
dag er det også planer om å bygge en stor dam her med et kraftpotensial på 642 
MW. Hvis denne dammen materialiseres, så kan det få uante religiøse konse-
kvenser med samfunnsmessige implikasjoner gitt Ugandas nære historie.

Baker beskriver ingen ånder eller guder i fossefallene, som med all sann-
synlighet eksisterte da han var der, men det kan være en grunn til at han 
ikke traff et enkelt medium som kroppsligjorde kreftene. Disse åndene og 
gudene velger ikke ut et spesifikt medium som bor ved det frådende vannet. 
De kan velge hvem som helst, for hvilken som helst grunn, fra både Acholi 
og Bunyoro-kongedømmene, og dermed kan utvalgte medier i en tre hundre 
kilometer radius bli kalt på av gudene for å komme til stedet kalt Wang Jok. 
Og ingen medier bor akkurat ved fossefallene. De kommer når gudene krever 
det eller når de selv trenger ekstra kraft.
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Fig. 30. De spektakulære Murchison-fossefallene.
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Wang Jok kan bli oversatt som ‘Guds øye’, ‘Guds sted’ og ‘Guds manifeste-
ring’, men også ‘Djevelens øye’ eller ‘Kilden til hekseri’, hvor det ikke nødven-
digvis er noen motsetning mellom de ulike oppfatningene. Hvorvidt en gud er 
god eller ond, er avhengig av hvem man spør og hvordan mennesker kan ta del 
i kreftene og for hvilke formål. Wang Jok er udiskutabelt den ultimate kilden 
til kraft. Det er akkurat på dette stedet fossefallene starter og er på det sma-
leste. Etter en ferd i ulike fossefall presses hele vannet fra Victoriasjøen inn i 
en drøye seks meter trang ravine hvorpå det faller over tretti meter. Styrken, 
intensiteten, råskapen og det voldelige spetakkelet er et skue uten like langs 
hele Nilens nesten 7000 kilometer lange reise. Lyden er øredøvende, vannet 
har en voldsom fart og slåes opp i kontinuerlige kaskader mot bergveggene. 
Hele fossefallet fråder og oser, og på solrike dager er det regnbuer som gir 
stedet en ekstra aura. Wang Jok er et unikt sted som mer enn noe annet visu-
aliserer kreftene i naturen og kosmos. Og det var her elvegudene kalte til seg 
en kvinne i 1985.43

Alice Auma var 27 år gammel da den hellige ånden Lakwena tok bolig 
i henne. Alice var på det tidspunktet utstøtt fra lokalsamfunnet sitt blant 
Acholi-gruppen. Hun var barnløs etter et mislykket ekteskap og ble opprin-
nelig sett på som en ‘løs kvinne’ og siden som prostituert og heks. Faren, 
Severino, var sentral i Alices liv og ettermæle, og i dag ser han på seg selv om 
den allmektige Faderen i kristendommen. Han er den kristne guden. Severino 
kontaktet ulike lokale medier som forsøkte å helbrede Alice, men til ingen 
nytte. Severino har også endret historien om Alice og guden Lakwena, men 
hva som synes uomtvistelig er at de lokale forestillingene vil ha det til at gu-
den Lakwena gjorde seg til kjenne i Uganda 2. januar 1985. I noen fortellinger 
var Lakwena opprinnelig en italiensk soldat eller kaptein som druknet i Nilen 
før eller under Den andre verdenskrig, mens andre sa at ulykken skjedde un-
der Den første verdenskrig.

I den dominerende fortellingen er det likevel den kristne Guden som send-
te Lakwena, og Lakwena betyr ‘budbringer’ i Acholi-språket. 15. mai 1985 tar 
Lakwena bolig i Alices kropp og fra den dagen var hun gudens budbringer. 
Lakwena beordrer henne til å dra til Murchison-fossefallene og Wang Jok. 
Hvorvidt dette opprinnelig var hennes overbevisning eller press fra faren Se-
verino, er usikkert, men hun dro til fossefallene og var der i 40 dager, og dette 
skulle bli skjellsettende for resten av hennes liv, og Ugandas historie.

I følge legendene holdt alle åndene og gudene rådsmøte sammen med Alice, 
og 29. mai stoppet de vannet i fossefallene. På denne tiden var det borgerkrig i 
Uganda mellom daværende opprørsleder Yoweri Museveni og hæren til Okel-
lo-brødrene, som tilhørte Acholi-folket som Alice. Museveni ble president i 
januar 1986. Åndene fortalte Alice at det er menneskene som er ansvarlige for 
denne blodsutgytelsen. De dreper sine brødre og kaster dem i elven, og der-
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etter ga gudene henne en ordre: gå og kjemp mot synderne. I 1986 var guden 
Lakwena enda mer eksplisitt. Det var meningsløst å arbeide som et lokalt 
medium og helbrede mennesker den ene dagen for at de skulle bli drept neste 
dag, og derfor beordret guden Alice til å slutte som medium og i stedet ta til 
våpen og bli en militær kommandant.

Alice dannet Hellige ånd-bevegelsen med mål å rense Uganda for synd. I 
denne bevegelsen var det en rekke ånder og lokale guder. Lakwena var den 
største, og han snakket 74 ulike språk, inkludert latin. Og selv om denne reli-
giøse bevegelsen hadde utgangspunkt i den tradisjonelle kosmologien, så var 
en rekke av gudene ‘fremmede’ eller ‘utenlandske’. Det var en gud kalt Feil 
Element, som var fra USA. Franko-guden var fra Zaire, Ching Poh fra Kina 
eller Korea, i tillegg til mange ukjente kristne og arabiske ånder eller guder.

Alle disse gudene var del av den åndelige styrken som talte ikke mindre 
enn 140,000 ånder. Sammen med 7–10,000 Hellige ånd-soldater, bier, elver, 
slanger og til og med fjell, utgjorde de en milits under ledelse av Alice, som 
var den ubestridte kommandanten. Med mål om å bekjempe synd og rense 
Uganda gikk de inn i harde kamper væpnet med hellig vann, klubber og stei-
ner, og i begynnelsen påførte de motstanderne og regjeringshæren store tap. I 
ettertid er det ikke vanskelig å se hvorfor Museveni har lite til overs for lokale 
elveguder. Selv om det var en kamp mot Budhagaali-guden på 2000-tallet, så 
hadde presidenten tidligere utkjempet langt større og blodigere kamper mot 
andre og mektigere elveguder.

Alice startet med mål om å bekjempe hekseriets ondskap, men hekseri ble 
hennes øde. Til tross for at hun var en selverklært profet, så falt moralen blant 
hennes soldater. Da militærstyrken kom til Busoga og Jinja på vei mot Kampa-
la, beordret Alice sine soldater til ikke å krysse elven over broen, men å gå på 
vannet som Jesus. Angivelig var det bare 300 soldater som var rene nok for 
denne utfordringen, og da de tapte mot Musevenis soldater var det enda flere 
av Alices soldater som deserterte. Alice ble anklaget for å være en heks eller 
en prostituert med AIDS som ikke ville dø alene, og derfor ville hun ta med 
seg så mange som mulig i døden. Hun levde resten av sitt liv i en flyktningleir 
i Kenya og døde i 2007.

På restene av Hellige ånd-bevegelsen bygde Joseph Kony Herrens mostands-
armé. Mens Alice var spesielt opptatt av rituell renhet og åndelighet, så var 
Kony mer pragmatisk. Han overtok ingen av Alice tidligere ånder og guder, 
men introduserte derimot en rekke nye. Ånden til Juma Oris, som hadde vært 
en minister under Idi Amin, tok bolig i Kony og ble hans hovedånd. I Murchi-
son Nasjonalpark ble det fortalt at også Kony med sine soldater en gang var på 
vei til fossefallene, men de ble stoppet av regjeringsstyrkene. 

Forholdet og familierelasjonen mellom Alice Lakwena og Joseph Kony er 
usikkert og mye diskutert, men de kan ha vært kusine og fetter, og det er 
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Alices far Severino som er en nøkkelperson til denne kosmologien. I alle fall 
er det Severino som viderefører arven etter Alice og Kony med seg selv som 
midtpunkt, og kraften i Murchison-fossefallene som det ultimate referanse-
punktet. 

Mange blant Acholi-gruppen erkjenner eller medgir at det er noe spesielt 
med konstellasjonen Severino, Kony og Alice. De har en magisk eller mørk 
kraft og er uhorvelig mektige. Severino selv gir det opplagte svaret fra hans 
perspektiv og det er ikke mørkets hekseri, men lyset og veien til frelse. Han 
er Gud Faderen den allmektige, Kony er Sønnen og Alice er Den hellige ånd. 
Og som den kristne Guden, så var det Severino som valgte å sende både Kony 
og Alice til jorden for å rense verden fra synd. Kony er etterlyst av Den in-
ternasjonale straffedomstolen, som har utstedt 12 tiltaler for forbrytelser mot 
menneskeheten og 21 tiltaler for krigsforbrytelser. Og hvis det er sannhetsge-
halt i ryktene, så er Nfuudu et av mediene som har fremskaffet den nødvendi-
ge beskyttelsesmedisinen til soldatene som jaktet etter Kony. I april 2017 opp-
hørte jakten på Kony i Den sentralafrikanske republikken, fordi hans militære 
styrke angivelig hadde blitt så liten og svekket at han ikke lengre utgjorde en 
trussel mot Uganda.

Severino Lukoya er både et tradisjonelt medium og en kristen forkynner og 
pastor på samme tid. Han åpner og etablerer kirker, som New Jerusalem Ta-
bernacle Church i Gulu, men han er også så kontroversiell at han blir tvunget 
til å flytte fra landsbyer. Mange landsbyboere hater ham dypt og inderlig på 
grunn av borgerkrigen og hans rolle og virke som far til Alice. Men Severino 
klarer også å påkalle seg personlig vrede gjennom sine gjerninger som predi-
kant av en blanding av tradisjonell Acholi religion og kristendom ispedd islam. 
Han er blitt beskylt for å komme med falske profetier og et par ganger har han 
så vidt overlevd lynsjmobber som ville drepe han. Landsbyboere har fryktet at 
han vil hjernevaske ungdommen og på nytt lede de til opprør.

I sin personlige liturgi utøver han eksorsisme og driver ut onde ånder av pa-
sienter med hellig vann forkynt i Guds kristne språkdrakt. Dette kan være en 
farlig praksis. I august 2014 ødela de lokale myndighetene Severinos gudshus 
da en lam mann døde etter at pastoren hadde bedt for ham. En annen gang 
døde en gutt. Til tross for at Severino ser på seg selv som den kristne guden, 
er hans krefter ikke utvetydig sett på som gode og hærstammende fra den 
rettskaffende Far. Den ultimate kraften han har og utøver kommer fra Mur-
chison-fossefallene og Wang Jok.

I en filmdokumentar om Severino (2010) ble de bakenforliggende premis-
sene for borgerkrigen forklart.44 Mennesker kjemper mot mennesker, mens 
guder eller ånder kjemper mot hverandre. Og hvis det er en guddommelig 
kamp, så er de menneskelige soldatene kun instrumenter og del av en større 
kosmisk kamp. Det ytterste målet var å gjenskape Guds rike og derfor var det 
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ikke Alice som kjempet i kampene, men krigsenglene på vegne av Gud. Hver 
eneste soldat måtte derfor være ren og fri fra synd, og vann var det viktigste 
elementet for renselse og i kampen mot synd.

Da Severino sto ved Wang Jok, ba og ofret han til de mektige fossefallene. 
Verden har blitt råtten og mennesker dreper hverandre, sa han, og han ville 
erstatte de svarte hjertene med hvite og rene hjerter. Symbolisert med svarte 
frø kastet han dem i fossen for deretter å gi elven hvite frø blandet med vann. 
‘Fred skal forbli langs Nilen. Jeg vil at Elijahs nye frø skal komme her. Leder-
skapets trone i Uganda, jeg er ansvarlig her. Ingen skal starte å drepe mitt folk,’ 
hvorpå han avsluttet med ‘Amen!’

Severino som symbol for den ‘hellige treenigheten’ er illustrerende for reli-
giøse praksiser og forestillinger i denne delen av Uganda organisert rundt vann 
og Nilens krefter. Hvorvidt det er Jaja Bujagali, Nfuudu, Alice eller Severino, 
så kan det være liten tvil om at de ser på, og presenterer seg selv, som den yt-
terste åpenbaringen av den ultimate guddommen enten som budbringer eller 
det faktiske endelige og åndelige opphavet. Det er ingen motsetning mellom 
tradisjonell og kristen kosmologi, selv om prester og misjonærer vil benekte 
det, og siden guder ikke er ubetinget gode i disse kosmologiene, er det sentrale 
å være på riktig side og det gir styrke og sikkerhet å ha en mektig og farlig al-
liert. Alt handler om tilgang til, og å kunne representere, den ultimate kraften 
i kosmos. Hvilket navn som brukes på guden er mindre relevant ut fra et slikt 
perspektiv, og som i katolisismen kan Guds kraft være tilgjengelig på ulike 
måter og i varierende styrke gjennom de utallige helgene.

Det sentrale er om du har tilgang til kraften eller ikke. Selv om kirken 
offisielt er motstander av denne sterke vannkulten, så er bildet i praksis mer 
flytende. I området rundt Murchison-fossefallene ble det også fortalt at enkel-
te lokale prester i det skjulte oppsøkte Wang Jok for å få ekstra guddommelig 
kraft. Men det ble også fortalt at kristne tilbedere hadde et ambivalent forhold 
til slike prester. På det ene siden var det allment erkjent at denne kraften ikke 
kommer fra den rettskaffende Gud, men derimot fra hekseri, men på den an-
dre siden så var kilden til kraften mindre relevant hvis ritualene fungerte og 
løste de praktiske og hverdagslige problemene her og nå. Det beste som god 
kristen var likevel å tro på Gud og ikke vite om presten hadde fått tilgang til 
kraften på måter han ikke burde.

Og mens den ultimate, guddommelige kraften kan finnes i Murchison-fos-
sefallene og selverklærte profeter som Alice eller Severino ser på seg selv som 
Gud eller Guds representant, så har andre forestillinger om det guddommeli-
ge riket blitt tilskrevet denne regionen så lenge historien kan berette.
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Kapittel 3: Regnets livgivende kilder 
i himmelen

Henry Morton Stanley og Nilens kilder
Av alle kjente sitater fra Afrika generelt og Nilen spesielt, er ‘Doktor Li-
vingstone, formoder jeg?’ i særklasse. Det var den amerikanske journalisten 
og utforskeren Henry Morton Stanley som angivelig sa de berømte ordene da 
han etter lang tids leting endelig fant misjonæren David Livingstone i 1871 i 
Ujiji-landsbyen ved Tanganyikasjøen i dagens Tanzania. Ifølge Livingstone selv 
så lette han ikke etter Nilens kilder for personlig ære og berømmelse, men det 
var knyttet så stor prestisje til å finne kilden at han trodde han kunne bruke 
denne unike posisjonen til å fremme sin altruistiske sak, som var bakgrunnen 
for at han en siste gang vendte tilbake til Afrika: å få en slutt på den forferde-
lige slavehandelen. 

Selv en gigant og celebritet som Livingstone kunne ha nytte i sitt misjo-
nærarbeid av statusen det ville være å finne Nilens kilde. Livingstones første 
bok fra Afrika – Missionary Travels and Researches in South Africa – solgte 
mer enn 70,000 eksemplarer og ble en suksess som ingen og ingenting kunne 
sammenlikne seg med. Livingstone var den største, og selv om han mer enn 
tjue år etter at boken første gang ble 
trykket i 1857 var en litt falmen-
de stjerne hjemme i England, ville 
oppdagelsen av Nilens kilde gi ham 
ny politisk tyngde og posisjon. 

Livingstone var svært syk da 
Stanley kom i 1871 og medisinene 
han hadde med forlenget livet til 
den standhaftige misjonæren med 
et par år. Da  Livingstone begynte 
å bli bedre, dro han sammen med 
Stanley på en liten båttur på Tanganyikasjøen (fig. 31). Det de ikke visste, var 
at de var veldig nær en hydrologisk kilde lokalisert i Burundi, som den tyske 
oppdagelsesreisende Burkhart Waldecker i 1937 slo fast var Nilens sydligste 
opphav. 

Fig. 31. Stanley og Livingstone på Tangan-
yikasjøen. Fra Northrop 1889: 335.
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Stanley prøvde å overtale Livingstone at han skulle bli med tilbake til Eng-
land, men Livingstone insisterte på å bli igjen. I 1873 døde Livingstone i Afri-
kas hjerte, og hans eget hjerte ble begravd i afrikansk jord som sin siste vilje, 
mens kroppen ble fraktet til kysten og transportert med båt til England hvor 
han fikk en statsbegravelse i Westminster Abbey i London.45

Formodentlig så sa ikke Stanley de berømte ordene til Livingstone han er 
husket for i ettertid. I Livingstones notater er det ikke dokumentert og etter 
at han døde kunne ingen bekrefte hva som faktisk ble sagt da de to person-
lighetene møttes og som i ettertiden har blitt gitt en udødelig plass i historie-
bøkene. Stanley dokumenterte grundig sine reiser, men i dagboken er akkurat 
de sidene da han traff Livingstone revet ut. Det kan være en tilfeldighet, men 
hvis det er Stanley selv som har gjort det, så hadde han god tid på den lange 
tilbakeveien til å tenke ut hvordan han skulle fremstille seg selv og dette 
historiske møtet. Stanley skrev uansett seg selv inn i Nilens historie med fire 
små ord og det er denne setningen mange forbinder med han og det koloniale 
Afrika. Stanleys rolle i Afrikas historie og videre koloniale utvikling var der-
imot langt større.

I både samtiden og ettertiden har Stanley vært en av de mest kontroversi-
elle koloniale personene i Afrika. Det faktum at han var amerikansk (om enn 
født i Wales), var en kilde til misnøye i London. Det britiske imperiet hadde 
investert mye status og prestisje i å finne Nilens kilder, og skulle en sensasjons-
sulten journalist fra USA, som i tillegg ikke var særskilt interessert i geografi, 
slå britene på målstreken om den gjeveste prisen? Selv om denne typen av 
misunnelse og smålig kritikk spilte en rolle, var det likevel mer alvorlige hen-
delser som skapte bekymringer i London.

I ettertidens postkoloniale kritikk blir Stanley fremstilt som skrekkeksem-
pelet på den hvite manns brutale og rasistiske adferd i Afrika, inkludert del-
takelsen i den belgiske Kong Leopolds regime i Kongo. Men det er ikke bare 
ettertiden som er kritisk til Stanleys metoder og holdninger i Afrika, og sterke 
motforestillinger ble også reist i samtiden mot Stanleys unødige bruk av vold. 

Stanley ville finne svar på de uløste spørsmålene i kjølvannet av Livingsto-
ne og Speke. Livingstone mente at Nilens kilder var lengre syd enn Spekes 
gigantiske innsjø midt i Afrika, hvis det i hele tatt var en enkelt innsjø og ikke 
mange mindre. Livingstone fant et opphav til en elv lengre sydvest enn Victo-
riasjøen og mente at dette måtte være Nilens kilde. Livingstone hadde likevel 
en krypende magefølelse som sa at det kanskje var Kongo-elven og ikke Nilen 
han hadde funnet. Elven rant nordover som Nilen burde gjøre, og Kongo-elven 
skulle strengt tatt renne i vestlig eller sydvestlig retning. Med mindre denne 
elven vendte retning midt i det indre av det ukjente Afrika på steder ingen eu-
ropeer hadde vært og rant mot Kongo, så måtte det være Nilen, argumenterte 
Livingstone. Logisk sett og basert på erfaringer med hvordan andre elver ren-
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ner, så hadde Livingstone rett. Det ingen visste i samtiden var at Kongo-elven 
faktisk renner slik og gjør en skarp sving vestover midt i regnskogen. Det var 
ikke ved Nilens bredder han sto, men langs Lualaba-elven i Kongo. Det kunne 
hverken Livingstone eller Stanley vite på det tidspunktet.46

Da Stanley kom til Victoriasjøen i 1875, hadde han to overordnete spørs-
mål han ville besvare. Var innsjøen kilden til Nilen eller Kongo-elven? Og 
var Victoriasjøen en stor innsjø eller var det mange mindre innsjøer som var 
forbundet med hverandre? Ingen tidligere utforsker hadde en så stor karavane 
som Stanley, og fra Øst-Afrikas kyst bar de med seg en båt kalt Lady Alice. 
Fra Mwanza i dagens Tanzania langs Victoriasjøens sydlige bredder startet 
ekspedisjonen 8. mars 1875. De padlet langs kystlinjen rundt hele innsjøen. 
57 dager senere var de tilbake i Mwanza og Stanley hadde ikke bare bevist 
at Victoriasjøen var en eneste stor og sammenhengende innsjø, i dag vet vi at 
den er verdens nest største med et areal på ca. 69,000 km2, men også at det 
bare er ett utløp – og det er der hvor Speke identifiserte og dokumenterte 
Nilens utløp 13 år tidligere. Etter å ha avklart en gang for alle tidenes største 
geografiske spørsmål fortsatte Stanley mot Kongo og kom til området hvor 
Kongo-elven brått endrer kurs vestover. Ekspedisjonen fortsatte videre langs 
Kongo-elven og den 9. august 1877 kom de til den portugisiske kolonien Boma 
om lag 100 kilometer fra munningen hvor Kongo-eleven renner ut i Atlanter-
havet. Stanley hadde løst to av historiens og samtidens store spørsmål på bare 
999 dager.47

Dette var en stor bragd i seg selv, men medaljen hadde en mørk bakside. 
Både samtiden og ettertiden har fordømt Stanley og han vil alltid forbli en 
svært kontroversiell karakter, og spesielt datidens diskusjoner viser hvor am-
bivalent og vanskelig det var å forholde seg til Stanley.

På den ene siden ble Stanley hyllet som en stor oppdager som endelig had-
de løst historiens store mysterier.48 Nil-spørsmålet var løst en gang for alle 
og noen hyllet Stanley som den største helten av alle i moderne tider. Selv i 
dag må man erkjenne at den geografiske kunnskapen Stanley frembrakte var 
viktig for den videre historiske utviklingen av store deler av Afrika. Men til 
tross for at introduksjonen av kristendommen i Uganda startet med Stanley, 
så ble han i samtidens filantropiske kretser sett på som den direkte motpolen 
til Livingstone og alt hva han misjonerte og sto for. Forakten for Stanley ble 
forsterket av det forsmedelige faktum at det nettopp var han som bar med seg 
minnet av Livingstone hjem til England. 

Et viktigere etisk dilemma var hvor barbarisk man kunne være når man 
skulle utrydde påstått barbari. På øyen Bumbire i Victoriasjøen i dagens Tan-
zania ble Stanley og hans menn angrepet av den lokale befolkningen i 1875. 
Det var ingen jevn kamp og utstyrt med moderne geværer ble 14 afrikanerne 
drept av Stanleys menn. Bruk av det som ble ansett som nødvendig vold og 
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maktutfoldelse i selvforsvar, var ikke sett på som et problem i London. Det 
dypt bekymringsverdige med Stanley var at etter det første angrepet planla 
han hevn. I den andre konfrontasjonen ble i alle fall 42 av den lokale be-
folkningen drept mens Stanleys menn bare fikk småskader. Denne ekstreme 
voldsbruken og hensynsløse slaktingen av uskyldige sivile førte til debatt i 
Det kongelige geografiske selskap. Et av samfunnets medlemmer sa at det var 
umulig for dem kun å ta kredit og ære for Stanleys oppdagelser, som de hadde 
beæret han med en medalje for, uten også moralsk å ta hensyn til hvordan 
han oppnådde sine resultater. ‘Krigførende utforskere’ var et alvorlig problem, 
ikke bare fordi uskyldige menneskeliv hadde gått tapt, men det kunne også 
sette livene til fremtidige oppdagere i fare hvis lokalbefolkningen var fiendtlig 
innstilt. Et sentralt spørsmål var derfor hvorvidt eller eventuelt i hvor stor 
grad en privatperson og avisjournalist hadde rett til nærmest å føre en person-
lig krig på det afrikanske kontinentet.49

Selv Richard Burton var sterkt kritisk til Stanleys hensynsløse voldsbruk på 
øyen Bumbire. Ut fra dagens menneskeverd og forståelse var og forblir Burton 
en rasist. Han hadde lite annet enn forakt for afrikanere, men å skyte hjelpelø-
se mennesker kunne ikke rettferdiggjøres selv med hans rasistiske perspektiv, 
som han skrev i et brev: ‘selvfølgelig har du sett Stanley som fremdeles skyter 
negre som om de var apekatter.’50 Det filantropiske samfunnet knyttet til Ex-
eter Hall i London var enda sterkere i sin kritikk. Den morderiske hevnen var 
uverdig en mann som reiste til Afrika for å fremme sivilisasjon. Oppdagelser 
på slike premisser var et tveegget sverd og mest sannsynlig forødende; det 
geografiske kartet ville riktignok bli forbedret, men sivilisasjonen ville tape, 
ikke vinne på det. Hva Stanley gjorde i Kongo var enda verre.51 Og som det 
ble kommentert, hvis handel og sivilisasjon bringer lys til mørket i Afrika, så 
er det lyset av brennende landsbyer, flammene fra Winchester-rifler og i beste 
fall lysglimt fra røyken som stiger opp fra dampskipene, som frakter av gårde 
tonnevis med elfenben. 

Ruwenzori eller de legendariske Månefjellene

Da Henry Morton Stanley kom til Albertsjøen, skrev han at det var et myste-
rium at Samuel W. Baker ikke hadde sett Månefjellene eller Ruwenzori-fjell-
kjeden, fordi de burde ha vært så synlige som St. Pauls katedralen fra West-
minster-broen. Men, som han påpekte, fjellkjeden er skjult av tjukk tåke og 
tunge skyer omtrent 300 dager i året. Fjellene bærer med rette sitt navn som 
‘Kongen av skyer’ eller ‘Regnskaperen’. Nilens ultimate kilder er regnet som 
faller fra himmelen (fig. 32).52

I boken Darkest Africa (1890) beskriver Stanley de til da kjente forestil-
lingene om de mytologiske Månefjellene.53 Selv om fjellene ble kartfestet av 
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Ptolemaios og har siden vært sentrale i vestlig mytologi om Afrika, så er det 
likevel araberne som tilsynelatende har dokumentert mest og best om den 
sagnomsuste fjellkjeden. Det kan synes som bevisstheten om Nil-spørsmålet 
og Nilens kilder var sentralt også blant araberne, men ikke et like stort og 
viktig spørsmål som det ble i Europa generelt og England spesielt. Arabiske 
slavehandlere og handelsreisende hadde lenge vært i det indre av Afrika, og 
deres fortellinger var utgangspunktet for Spekes avstikker nordover i 1858 da 
Burton var syk hvorpå han kom til Victoriasjøen for første gang. Og Månefjel-
lene og Nilen var sentrale i folkelig Islam.

Månefjellene ved ekvator var dokumentert på flere arabiske kart hvorav to 
er datert til 835 og 1008. Den arabiske geografen Dimisqi (død 1326) skriver at 
Nilens vann kommer fra Månefjellene, som adskiller den beboelige delen av 
verden fra den som er brent av solen. Han skriver videre at kilden er ti elver 
som renner inn i to store innsjøer, og innsjøene ligger kun en firedagers marsj 
fra hverandre. Dette kan samsvare med Victoriasjøen og Albertsjøen, alterna-
tivt de to andre og mindre innsjøene syd for Albertsjøen. Det arabiske navnet 
for Månefjellene er ‘Djabl al-Qoumr’ hvor ‘Djabal’ betyr ‘fjell’. ‘Qoumr’ betyr 
alt som skinner eller glitrer, og kan også bety ‘månen’. Langt tidligere beskrev 

Fig. 32. Regnskyer samles rundt fjellene i Rwanda.
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også Aristoteles at Nilen hadde sitt opphav og utspring i ‘Sølvfjell’, som kan 
ses i relasjon til de senere fortellingene om skinnende eller glitrende fjell. 

Stanley beskriver videre at muslimske historikere berettet at Adam over-
førte Nilen til hans sønn Seth, og barnene av denne religionen og profesien var 
i besittelse av elven. Etter en lengre rekke med sønner kom profeten Idrisi. 
Han var den første som kontrollerte Nilens vanntilførsel til Egypts konger. I 
følge mytene om Idrisi, så ble han brakt til himmelen hvor han lovet og garan-
terte den årlige flommen. Han ble værende på den andre siden av ekvator og 
bygde seg et palass i fjellsiden på Gumr-fjellet. Palasset var bygd av skinnende 
kopper, og det var også 85 kopperstatuer hvor Nilen hadde sine kilder. Fra hver 
av statuene strømmet det ut vann som rant til en stor innsjø hvorpå vannet til 
slutt kom til Egypt.

En annen muslimsk lærd sa at Nilens lengde var to måneders reise i mus-
limsk territorium og fire måneder i ubeboelige områder. Det var en felles 
kunnskap om at Nilen hadde sitt utgangspunkt i Månefjellene, selv om det 
var forskjellige teorier om hvor mange opprinnelige kilder det var. Profeten 
Muhammad poengterte også Nilens guddommelige opphav. Nilen kommer 
fra Edens Hage, og hvis man undersøker det jordiske utløpet, så vil man se at 
elven kommer fra Paradiset, sa han, og man kan til og med se guddommelige 
løvblader. De skinnende Månefjellene, enten i kopper eller i et land av gull, var 
den himmelske sfæren adskilt fra den jordiske tilværelsen, men Nilens vann 
og kilden var det direkte knutepunktet som forbandt himmelen og jorden.

Da Stanley så Månefjellene, ble han fylt med ærefrykt og ydmykhet. Fjel-
lene med deres ubeskrivelige og majestetiske storhet frembrakte en følelse 
av evigheten. Den ultimate Regnskaperen eller Kongen av skyer fylte Stanley 
med himmelsk fred. Langt fra de travle og overfylte gatene i Kairo og nær 
pyramidene hvor arabere, koptere, jøder, afrikanere, tyrkere, grekere, itali-
enere, engelskmenn, tyskere og amerikanere går ufortrødent rundt og uten 
kunnskap om hvor det livgivende vannet de verdsetter og er prisgitt kommer 
fra, var det med stolthet i sitt sinn Stanley kunne kontemplere over å se det 
ultimate opphavet til alt liv flere tusen kilometer unna. ‘Aldri kan en mann 
være så egnet for Himmelen som ved slike stunder,’ skrev Stanley, ‘uavhengig 
av hvor hånfull og uforskammet han kan ha vært ved andre anledninger, så 
blir han nå som et lite barn, fylt med undring og ærefrykt fremfor hva han 
har unnfanget som sublimt og Guddommelig.’54 Hvis det var han selv Stanley 
beskrev og et forsøk på selvransakelse, så kan neppe en personlig og religiøs 
følelse av å se en fjellkjede rettferdiggjøre hva han ellers gjorde i Afrika.

Stanley hadde likevel rett når han lovpriste Månefjellene og regnet som 
faller fra himmelen. Uten regn, ingen elv, og fjellkjeden var regnskaperen fra 
hvor Nilen hadde sitt opphav.55 Og nettopp regnet som bindeledd mellom 
mennesker og guder har vært sentralt i hele Nil-vassdraget.



69

Nilen fra himmelen
I Odysséen beskrives Nilen av Homer slik: ‘Egypts vann…den himmelske ned-
kommende strømmen’ eller den ‘himmelske strømmen til Egypt’. Nilen hadde 
sitt guddommelige opphav i himmelen.56 Zeus var gudenes konge i den gres-
ke mytologien, og som Tor i norrøn mytologi, så var han gud over torden og 
himmelen. I følge Homer og gresk kosmologi, så var det Zeus i himmelen som 
ga både regn og snø. Elver kunne bli ‘svulne av regn og smeltet snø’. Det ser 
således ut som Homer beskrev en elv flytende i himmelen og en guddommelig 
elv, men denne forståelsen var basert på hydrologien nord for Middelhavet 
hvor det er både regn og av og til snø. I det kjente Egypt i antikkens dager var 
det derimot lite regn. 

Mer enn et par tusen år senere og på sørsiden av Victoriasjøen hadde Speke 
helt rett da han i 1858 påpekte at det var periodisk regn ved ekvator som var 
opphavet til Nilen i denne regionen. Hvorvidt regnet var guddommelig eller 
ikke, er et annet spørsmål, men da han 30. juli for første gang så dette gigantis-
ke innlandshavet var han i Sukumaland i dagens Tanzania, hvor regnskapings-
ritualer har hatt en sentral rolle opp gjennom tidene.

Grunnen til at regnet har hatt en slik fundamental rolle for alle kan forstås 
ut fra hvordan et elvevassdrag fungerer. Hvis man tenker seg at man plasserer 
ut ulike badekar i forskjellige størrelser rundt et tomt svømmebasseng hvor 
alle har skrå vegger, og man på avstand står med en hageslange og spyler frem 
og tilbake, så vil noe vann falle ned i de respektive badekarene, og mye i 
svømmebassenget. Det vannet som faller ned i ett badekar vil ikke renne over 
i et annet, men renne nedover mot sine respektive avløp og utløp. Vannet 
vil alltid søke seg mot det laveste punktet og hvis veggene er skrå i bassenget 
og badekarene, så vil det danne seg ulike små strømmer, som former større 
strømmer og som forenes i bunnen. Hvis alle avløpene er forbundet i et rør-
system til slutt, vil det bli en stor strøm, tilsvarende en elv. Slik er det også 
med elvevassdrag, og Nil-vassdraget som dekker omtrent en tiendedel av hele 
Afrikas kontinent, er det største og består av mange mindre vassdrag. Men de 
fleste menneskene bor ikke langs elven eller ved utløpet, men på den kuperte 
landsbygden hvor regnet som faller fra himmelen renner enten til de store 
sjøene, som Victoriasjøen, eller til selve hovedelven. 

I praksis betyr det at de fleste bønder primært er avhengige av det peri-
odiske regnet for være og velvære. Vannet i elven er ikke deres vann og det 
er ikke der de bor, og det kan ikke brukes til jordbruk og buskap. Et spesi-
elt kjennetegn med disse regnsystemene i forhold til for eksempel den årlige 
monsunen i Asia, og som også er Afrikas nemesis og største utfordring, er at 
regnet er veldig uforutsigbart. Blant Sukuma-folket langs Victoriasjøens syd-
lige bredder er det normalt to regnsesonger, mange steder i Nil-vassdraget er 
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det en, og noen steder kommer ikke regnet i det hele tatt. Hva som er den 
statistiske nedbøren i løpet av et år og over tid er selvfølgelig viktig, men ikke 
det mest relevante for bønder. Det livgivende regnet skal komme på rett tid 
i rett mengde for at det skal muliggjøre dyrking. Kommer regnet for tidlig 
eller for sent, eller i for liten eller stor mengde, så vil det ødelegge avlingene 
og i verste fall medføre sult og nød, katastrofer og død. Og det er sjeldent at 
regnet er optimalt. Det er alltid stor variasjon og uforutsigbarhet, og som om 
det ikke er nok, så kan det regne i en del av landsbyen, men ikke en annen. 
Mørke regnskyer som hviler tungt over himmelen og som ser ut som at de vil 
frigi sitt livgivende vann, kan blåse bort og forsvinne. 

Opp gjennom alle tider har det derfor vært fundamentalt avgjørende å 
prøve og kontrollere det livgivende regnet (fig. 33). Og siden regnet har sitt 
opphav i himmelen og de guddommelige sfærene, så er det gjennom ritualer 
og religion mennesker har søkt og forsøkt å blidgjøre gudene slik at de gir det 
livgivende vannet. Det involverer forfedrene og store offer, som i historisk 
tid har kulminert med menneskeofringer. Når hele samfunnets overlevelse 
står på spill, kan det ut fra religiøs tankegang nødvendiggjøre det ultimate 
offeret.

Fig. 33. Regnmakerkrukke i 
landsbyen Usagara, Tanzania.
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Fravær av regn i Sukumaland57

I dag er Sukuma den største etniske gruppen i Tanzania, som består av mer 
enn 5 millioner mennesker.58 Opphavet til Sukuma er usikkert. I 1858 beskri-
ver Speke to grupper. ‘Sukuma’ betyr ‘nord’ og ‘Nyamwezi’ kanskje ‘fra må-
nen’. Den senere koloniale administrasjonen skilte mellom disse to gruppene, 
selv om de i førkolonial tid kulturelt sett kan ha vært en gruppe. Tradisjonelt 
sett var Sukuma pastoralister og kveg var deres største rikdom og sikker-
het, og ingenting gir større avkastning enn kveg hvis regnet og beitet er godt 
(fig. 34). Ei ku som kalver øker formuen med 50%, og ingen bankinnskudd kan 
generere så stor profitt. Men hvis regnet uteblir og dyrene dør, så innebærer 
det ufattelig store tap og det kan ta år for pastorale grupper å hente seg inn 
etter en katastrofal regn- og tørkesesong. Den største rikdom eller fattigdom 
er avhengig av regnet.59

I dag er Sukuma primært bønder og regnkosmologien med alle dets ritualer 
har i stor grad forsvunnet, med unntak av noen få steder og landsbyer hvor tra-
disjonen står sterkt blant de eldre. Selv gjorde jeg feltarbeid i høvdingdømmet 
Bukundi. Det var til dette høvdingdømmet de første, hvite misjonærene kom 
i 1883 og med det var kristendommen introdusert i Tanzania. Høvdingen var 
en regnmaker, men da han konverterte til kristendommen, kunne han ikke 

Fig. 34. Kveg blant Sukuma-bøndene.
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lengre utføre regnritualene. Andre rituelle spesialister videreførte derimot 
disse ritualene, men de begynte å miste politisk og religiøs tyngde. 

Det var i landsbyen Kigongo hvor ritualene ble utført. Her er det helligste 
stedet hellemalinger som er skjult på en klippe, og det er også en gravplass 
hvor 20 medlemmer av høvdingætten er begravd. Da jeg besøkte stedet var 
den tradisjonelle religionen borte, men vi ba til den kristne guden om tillatelse 
til å se hellemalingene (fig. 35).

Selv om kristendommen per definisjon har motarbeidet den tradisjonel-
le religionen som del av sin misjonering, så er katolikkene generelt sett mer 
vennligsinnet til tradisjonelle skikker enn for eksempel de nye kirkene, så len-
ge det ikke involverer hekseri. Og selv om kristendommen har medvirket til at 
den tradisjonelle religionen i stor grad har opphørt, så har det også vært andre 
og viktigere politiske og økonomiske prosesser som i like stor grad har bidratt. 

Tanzania frigjorde seg fra kolonialismen og ble en selvstendig nasjon i 1961. 
I 1963 avskaffet president Julius Nyerere høvdingdømmestrukturen, som også 
hadde liten tillitt blant folket fordi høvdingene samarbeidet med britene. Si-
den regnritualene var utført på vegne av høvdingen til det beste for hans folk, 
så mistet de også sosial, kulturell og politisk betydning. President Nyerere 
ville reformere og utvikle landet etter en sosialistisk visjon – Ujamaa – som 
mange vil si var utopisk. Hvis Tanzania skulle moderniseres, så kunne ikke 

Fig. 35. Kigongo – hellemalinger 
ved gravplassen hvor regnskapings-
ritualer ble utført i Usagara.
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bøndene bo spredt rundt på ulike gårder, men de måtte bo i landsbyer, som 
ville muliggjøre skoler, helsestasjoner, felles traktorer osv. 

Mellom 1967 og 1973 iverksatte Tanzania en plan for å få bøndene til å flytte 
til landsbyer, men de fleste bøndene ville bo og leve som de alltid hadde gjort. 
I 1973 var det bare omkring 2 millioner som frivillig hadde flyttet, og da satte 
regjeringen makt bak planene og tvangsflyttet om lag 7 millioner mennesker. 
8,230 nye landsbyer ble skapt og omtrent halvparten av den rurale befolknin-
gen bodde nå i landsbyer. Og med tvangsflyttingen mistet de også kontakten 
til sine gamle og hellige steder hvor forfedrene bodde, som forsterket den 
allerede akselererende trenden hvor den gamle regnkosmologien fikk mindre 
og mindre betydning.60

I dag vil ikke ungdommen bli assosiert med de gamle tradisjonene. Det er 
umoderne og hvem vil tro på en gammel mann som sier han kan fremskaffe 
regnet når alle vet at fraværet skyldes klimaendringer? Denne prosessen er 
derimot ikke kun et nåtidig fenomen, og fra midten av 1950-tallet spredte 
radioen kunnskap over hele landet. Fra 1958 til 1968 ble antallet radioer ti-
doblet og talte mer enn 500,000 i hele Tanzania. Da kunne alle høre at den 
lokale tørken var langt fra et lokalt fenomen, men omfattet hele eller deler av 
Tanzania, eller med andre ord: områder langt utenfor rekkevidden av hva den 
lokale regnmakeren hevdet han kontrollerte.61

Jeg gjorde feltarbeid i Tanzania i 2011 da det var tørkekatastrofe i Øst-Afri-
ka som rammet opp til 13 millioner mennesker i Djibouti, Etiopia, Kenya, So-
malia og deler av Tanzania. Til tross for alle grunnene til at regnskaping hadde 
forsvunnet som rituell praksis, så var det fremdeles noen eldre som hevdet at 
ritualene fungerte og at samfunnet skulle returnere til de gamle tradisjonene. 
En gammel dame jeg traff sa at dette var en av de tre verste tørkekatastrofene 
hun hadde opplevd i hele sitt liv. Hun hadde konvertert til katolisismen, men 
trodde fremdeles at hvis de opprinnelige ritualene hadde blitt utført, så ville 
regnet ha kommet. Og som hun lakonisk kommenterte: ‘Jaja, vi går til kirken 
og ber til Gud om å få mat, men vi går fra kirken mer sultne enn vi var da vi 
kom.’ Hovedfunksjonen til regnskapingsritualene er at de fungerer. Eller skal 
fungere. Regnet skal komme – hvis gudene vil. Men i praksis ga hverken de 
tradisjonelle gudene eller den kristne guden det livgivende regnet de desperat 
trengte (fig. 36).

Gudene gir regn

Selv om det i dagligdags tale blir snakket om regnmakere og regnskapingsritu-
aler, så er det i praksis feil, for det er ingen mennesker – det være seg rituelle 
spesialister eller høvdinger, som kan skape regn. Det er gudene som kontrolle-
rer nærværet eller fraværet av regn, og det er gudene som bestemmer om de 
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vil gi landsbyboerne det livgivende regnet når de som absolutt mest trenger 
det. For enkelhets skyld er det likevel praktisk å bruke begrepene regnskaper 
eller regnmaker.62

Regnskaperen eller høvdingen er mediet eller bindeleddet mellom men-
nesker og guder, og regnskaperen ber på vegne av samfunnet som helhet. Hvis 
ofringer blir utført, som for eksempel en geit eller en ku, så kan gudene bli 
fornøyde og gi det livgivende regnet. Forfedrene på den andre siden av denne 
tilværelsen kan også hjelpe til med å prøve og overbevise gudene om at de må 
gi regn, og det er også en av oppgavene til forfedrene i det hinsidige å hjelpe 
sine ætlinger og etterlevende. De er tross alt familien.

Og gudene kan holde tilbake regnet som straff hvis mennesker synder. I 
følge de som fremdeles trodde på den gamle kosmologien i de landsbyene jeg 
besøkte, så var det en rekke grunner til at regnet hadde feilet i denne delen av 
Tanzania. Noen sa de ble straffet fordi det var for mye hekseri i landsbyene, 
andre knyttet det direkte opp til drapet på en albino hvor kroppen ble brukt 
i svart magi blant gruvearbeidere, mens andre igjen mente at det var på grunn 
av generelt moralsk forfall hvor blant annet unge kvinner ikke ville kle seg 
tradisjonelt, men brukte i stedet moderne klær som jeans. 

Når regnet feiler, så fins det alltid syndebukker som kan få skylden. Det ble 
hevdet at i en nabolandsby var det en bonde som før regnperioden sa at han 
ville holde tilbake regnet, og når det ikke kom, ble han drept som en regnheks. 
Det å ville holde tilbake det livgivende regnet og utsette resten av samfunnet 
for uutholdelig fare med potensielt dødelige konsekvenser, er en utilgivelig 

Fig. 36. Hvem kontrollerer regnet – den kristne guden eller de tradisjonelle gudene?
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synd. Den personen må bort. Å være en regnmaker var derfor en rituell spe-
sialisering som medførte et stort ansvar. Selv om det var gudene som ga regn, 
så var den jordiske representanten ansvarlig hvis det feilet, siden han eller hun 
var det nærmeste bindeleddet mellom menneskene og gudene.

I tradisjonelle regnmakersamfunn, som ofte var pastorale samfunn (fig. 37), 
var høvdingen eller kongens makt og territorium avgrenset til der hvor regnet 
var. Det kunne også føre til krig siden kveget var avhengig av regn og buskapen 
ble drevet dit hvor regnet kom og gresset var grønt. Høvdingen eller kongen, 
som den ytterste representant for kosmologien, var derfor uhorvelig mektig, 
men det var en særdeles sårbar og utsatt posisjon siden han kroppsliggjorde 
strømmen av de kosmiske livskreftene. 

I tradisjonelle samfunn hvor regnet definerer alt og hvor hele samfunnets 
overlevingspotensiale blir symbolisert og kroppsliggjort i en person, får regn-
skapingsritualet en sosial og kosmologisk betydning som få andre ritualer kan 
fremvise. Det er livsavgjørende at ritualene blir vellykket med påfølgende nød 
og død hvis de feiler. Konsekvensene og de altomfattende implikasjonene øker 
innsatsen med tilsvarende forødende og potensielt dødende følger for de an-
svarlige, rituelle spesialistene, hvis de mislykkes. Det er også blant regnska-
pingskosmologier man kan finne noen av de voldeligste praksisene og religiøse 
uttrykkene i historisk tid.

Fig. 37. Ung Maasai ved 
Olduwai Gorge, Tanzania.
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Blokkering av de kosmiske livskreftene
Folkemordet i Rwanda i 1994 er et av de mørkeste kapitlene i Afrika i mo-
derne tid. Nærmere en million mennesker, og primært tutsier, ble slaktet og 
drept i løpet av en tre måneders periode på de mest avskyelige og bestialske 
måtene av hutuene.63 Machete var et vanlig drapsvåpen, men volden inkluder-
te langt mer inhumane metoder. Det er mange grunner til folkemordet. Skillet 
mellom hutuer og tutsier som etniske grupper var i stor grad en kolonial kon-
struksjon. Den kongelige familien kom fra tutsiene (fig. 38), og deler av den 
ideologiske forklaringen ble tilskrevet en hendelse beskrevet i Første Mosebok 
(10:1–6): ‘Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet…Hams 
sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan.’ Den ene sønnen til Noah – Ham 
– ble opphavet til den hamittiske myten, som gjennomgikk flere endringer 
på 1800-tallet. Etterfølgerne til Jafet var angivelige det ariske folket, mens et-
terfølgerne til Ham dro til Afrika og ble sett på som store sivilisasjonsbærere 
eller ‘hvite med svart hud’. I Rwanda ble denne myten omtolket og tutsiene, 
som angivelige etterkommere av Ham, ble sett på som fremmede. Selv om 
de var kongelige, så tilhørte de ikke Rwanda, og hutuene propaganderte før 
folkemordet at de var kakerlakker. Skadedyr skulle drepes.

Alle disse grunnene var medvirkende faktorer til folkemordet, og selv om 
en dypere forståelse av en regnkosmologi ikke kan forklare omfanget av dra-
pene, så kan det være med på å forstå de særegne kulturelle uttrykkene volden 
tok. Uten å gå i dybden på den bestialske voldsutøvelsen og drapsmetodene, 
som i propagandaen også fremstilte påling fra anus til munn, så symboliserte 
og konkretiserte denne typen vold en logikk med en dyp resonansbunn i en 
regnkosmologi.

En regnkosmologi er langt mer enn bare kontroll av regn. Det er gudene 
som gir regn, men regnet er en del av større kosmiske strømmer av livskref-
ter. Og det var kongen som kontrollerte og manifesterte de ulike kosmiske 
strømmene gjennom sin egen kroppsliggjøring. Strømmene av kosmiske liv-
skrefter omfattet regn, menneskelig fertilitet, melk og honningproduksjon. 
Kongen som et medium var den personen som enten kunne ‘blokkere’ eller la 
livskreftene ‘strømme’. Hele kongerikets velferd var symbolisert i og gjennom 
kongens kropp, som dermed enten kunne være god eller ond. 

I propagandaen som ledet til folkemordet ble det nettopp fremhevet at 
kongen blokkerte de kosmiske strømmene av livgivende krefter. Han var en 
trussel ikke bare mot seg selv, men alle innbyggerne i kongedømmet. En konge 
som ikke blir ansett som god, men derimot en trussel mot alt liv og velferd, 
må død. Denne tankegangen ble overført ikke bare til resten av kongefamili-
en, men til alle tutsier, siden kongeætten kom fra denne gruppen, som angive-
lig ikke tilhørte Rwanda.
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Elvene hadde i tidligere tider en sentral rolle i de kongelige ritualene. Selv 
om denne rituelle funksjonen i stor grad hadde forsvunnet i den post-kolonia-
le perioden, så ble mytene reaktivert. Elvene ble sett på som å ha en rensende 
funksjon i nasjonen som en kosmisk kropp. Tusenvis av døde ble gitt til elve-
ne. Tutsiene ble sett på som avføring og den kosmiske samfunnskroppen, sym-
bolisert med kongens blokkering av livskreftene, måtte rensens. Og bestialsk 
nok ble denne symbolske forståelsen uttrykt eksplisitt ved at mange tutsier 
ble stappet i latriner etter deres død, og noen ble til og med kastet dit levede.

Ingen forklaring kan fullt ut gi en fullstendig forståelse av hvorfor og hvor-
dan et slikt grusomt og bestialsk folkemord kunne finne sted og ha et så stort 
omfang på midten av 1990-tallet. Mange av likene som fløt i Rwandas elver 
ble ført til Victoriasjøens sydside for siden å komme til nordsiden og videre til 
Jaja Bujagalis fossefall.64 Jaja Bujagali og elveguden Budhagaali var rasende og 
det var en vanære mot både mennesker og den kosmologiske verdensordenen. 
Ofrene for folkemordet var ikke bare en forbrytelse mot menneskeheten, men 
også mot gudene. Vannets og elvens renhet er ukrenkelig og selv om gudene 
ønsker seg blodoffer, så skal det være religiøst utført, og ikke være masseslakt 
av uskyldige mennesker. 

Fig. 38. Kopi av det kongelige palasset, King’s Palace Museum-Rukari, Rwanda.
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For å få en dypere forståelse av den underliggende logikken, men også av 
regnets absolutte viktighet og betydning i tradisjonelle samfunn, så kan man 
historisk søke noen svar blant pastorale grupper i dagens Sør-Sudan. Regn-
skaping har vært fundamentalt i både agrare og pastorale samfunn, men det 
kan synes som noen av de mest voldelige praksisene har funnet sted blant 
pastoralister.

‘Å ville solen’

De massive og flate sumpområdene i Sør-Sudan varierer i størrelse og om-
fang avhengig av vannføringen i elven, regnperiodene og sesongmessige vari-
asjoner. Det er estimert at den maksimale utstrekningen kan være opp mot 
170,000 km2 eller tilsvarende nesten halvparten av Norges areal. Selv om vest-
lige har sett på sumpområdene som både ugjennomtrengelige og ugjestmilde, 
så har menneskene som har bodd der sett på sitt sted som det beste og fineste 
i hele verden. I et slikt miljø som utenforstående vil karakterisere som ek-
stremt, er det ikke unaturlig at helt særegne tilpasningsformer har utviklet 
seg over århundrene.65

I disse sumpområdene skulle man intuitivt kunne tro at det er nok med 
vann, og for så vidt er det riktig, men det er ikke alltid rett type vann på rett 
sted. Bari, Nuer, Dinka og Shilluk er klassiske pastorale grupper.66 Kveget 
trenger godt beite, og gresset er avhengig av regn. Og når flommen kommer og 
sumpområdene utvider seg, blir noen områder oversvømt, og sumpen er som 
en levende organisme med stadig skiftende områder som er oversvømt, tørre 
og fruktbare. Buskapen må ha mat, og gruppenes overlevelse avhenger av at 
dyrene overlever. Det medfører mobilitet hvor det primære har vært å sikre 
kveget. Og mobilitet og kamp om de samme fruktbare ressursene har medført 
konflikt. Foruten om stjeling av hverandres buskap, har det også ofte oppstått 
kamp og krig om de fruktbare beitemarkene. Dyrene er avhengige av gress, 
og gresset er avhengig av regn, og derfor har regnskaping vært det viktigste 
ritualet i disse samfunnene. 

‘Å ville solen’ var en utilgivelig handling. Regnskaperen ‘som ville solen’ i 
stedet for å frembringe regnet, ville i praksis bidra til nød og død blant men-
nesker og dyr. Hvis en regnskaper ble funnet skyldig i å holde tilbake regnet 
og å ville solen, så var han ond og måtte dø. Som det ble sagt, ‘han dreper oss, 
så hvorfor skal ikke vi drepe han?’ Det var ikke nok å avsette han som rituell 
spesialist, fordi de farlige kreftene han kontrollerte ville fortsette å eksistere 
i samfunnet. Det var heller ikke tilstrekkelig å drepe han, for kraften var i 
kroppen og en potensiell fare også etter døden.

I andre halvdel av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet er det en 
rekke beskrivelser av hvordan farlige regnskapere ble drept og liket hånd-
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tert. De negative kreftene og strømmene i kroppen måtte blokkeres så de 
ikke skulle slippe ut med forødende konsekvenser for samfunnet. Hvis en 
Bari-regnskaper hadde blitt drept fordi han hadde holdt tilbake regnet, så 
skulle alle kroppsåpninger bli plugget igjen. Ørene, øyene, nesen, munnen og 
fingrene ble plugget så den farlige ånden ikke skulle kunne slippe ut. Spesielt 
under tørkekatastrofer levde regnskapere farlig, og ble ofte beskyldt for å hol-
de tilbake regnet med vilje.

Blant dinkaene var det også en annen praksis. Når en regnskaper begyn-
te å bli gammel, fikk grått hår eller kroppen generelt begynte å svikte, så 
valgte vedkommende selv å bli drept. Kraften til å kommunisere med gudene 
var kroppsliggjort, og når livsenergien begynte å ebbe ut, så kunne ikke 
regnmakeren oppfylle sine rituelle forpliktelser i samfunn og kosmos. På 
egen oppfordring kunne regnskaperne bli drept på ulike måter. En gammel 
regnmaker la seg ned for å dø på en masse av tørket kumøkk. Rundt ham 
danset landsbyboerne i timevis og det skapte så mye støv at den gamle man-
nen, som hadde kronisk bronkitt, døde. Liket ble vasket og en okse ofret, og 
den avdøde ble gravlagt på okseskinnet. En annen regnskaper la seg selv frivil-
lig ned i graven. Han fikk vann og mat, og snakket med landsbyboerne i flere 
timer. Han fortalte dem om gruppens historie og tradisjoner, instruerte dem 
og ga gode råd, som også inkluderte hvordan de skulle leve som moralske gode 
mennesker i fremtiden. Da han følte at det var dags og at han hadde utrettet 
det han skulle i dette jordiske livet, ba han de fylle igjen graven og han ble 
begravd levende. I andre tilfeller var døden mer voldsom og nakken, albuer og 
knær ble knekt, alternativt at regnskaperen først ble strangulert med et tau 
lagd av kuskinn. Og det fins også mer brutale beskrivelser og praksiser, som 
inkluderer at de mer private delene av mannens kropp ble knust.

Regnmakeren hadde et stort ansvar og handlet på vegne av hele samfunnet. 
Denne livskraften garanterte og genererte liv til alt og alle. I en slik kosmolo-
gisk tankegang ville det være direkte uansvarlig å ikke gjøre det ytterste for å 
bevare intensiteten og autentisiteten i den kosmiske og livgivende strømmen 
av kraft hvor regnmakeren var bindeleddet mellom menneskene som treng-
te regnet, og gudene som ga det. De tragiske og ofte voldelige skjebnene til 
regnmakerne var en konsekvens av denne kosmologiske tankegangen, og som 
de selv var innforstått med da de ble valgt eller oppdaget at de hadde denne 
kraften. Statusen og kraften til å skape liv hadde en høy pris. Døden.

Shilluk-kongedømmet har en spesiell status og blir ofte beskrevet som et 
guddommelig kongedømme (fig. 39).67 Blant mange grupper og i ulike sam-
funn var det en separat regnskaper som handlet på høvdingens vegne, men 
blant shillukene var det kongen selv som var bindeleddet mellom menneskene 
og gudene. Hovedgudene Juok og Nyakang kanaliserte sine kosmiske kref-
ter gjennom kongen, som derigjennom ble garantist for kongedømmets liv og 
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velferd; jordens grøde og kvegets 
føde. Kongen var ikke regnskaper 
som sådan, siden ingen mennes-
ker kan kontrollere og skape reg-
net, men han ofret og ba til Ny-
akang om å sende det livgivende 
regnet. 

En kongelig begraving fant 
kun sted i den tørre sesongen, 
som i denne delen av Sudan var 
mellom oktober og april/mai. 
Det var en mellomperiode i tid 
før den nye kongen kunne inn-
settes, og den fant sted etter at 
avlingene var høstet inn. Kongens 
kraft i dette kosmiske dramaet 
var antatt å være sterkest etter 
hans død og derfor måtte kraften 
kanaliseres til jordens grøde før 

neste konge kunne krones. Shilluk-kongen var hovedaktøren i regn- og inn-
høstingsseremoniene, og det var kongen som kontrollerte og var bindeleddet 
i de kosmiske livsstrømmene. Og som blant dinkaene, når kongens krefter 
begynte å forsvinne enten det var på grunn av sykdom eller høy alder, så ble 
de ofte seremonielt drept. Hvis kongen ble svak og senil, ville kveget bli sterilt 
og avlingene feile.

Rituelle kongedrap er en sjeldenhet i historien, men døden som fenomen 
og eksistens var ikke bare en fornærmelse mot livet, men det var også i døden 
at kilden til nytt liv oppsto. Rituelt kongedrap var derfor en måte hvor konti-
nuiteten i livet ble videreført på ved at Nyakangs guddommelig livskraft ble 
overført til den neste kongen. Regnet og livet hadde fått en arvtaker.

Disse ritualene har bokstavelig talt dødd ut, selv om det er kontinuitet i 
tradisjon. Den britiske kolonialiseringen av Sudan gjorde hva de kunne for å 
få en slutt på drap av regnmakere, og tidens tann har også erodert grunnlaget 
for mange av disse trosforestillingene. Viktigheten av regnet har derimot ikke 
blitt redusert, snarere tvert imot, og det fins fremdeles uhorvelige mektige 
medier, som gjennom sin guddommelige kraft utøver stor samfunnsmessig 
innflytelse. 

Sør-Sudan ble et selvstendig land 9. juli 2011, men raskt brøt det igjen ut 
borgerkrig. President Salva Kiir er opprinnelig Dinka, mens visepresident Riek 
Machar er Nuer. Foruten om kamp om makt og prestisje, så blusset også gam-
le pastorale konflikter opp mellom disse gruppene. Og både presidenten og 

Fig. 39. Rituell dekor på hytten hvor Shilluk- 
guden Nyikang har tilholdssted, Fenyikang i 
Sør-Sudan. Foto tatt av Charles G. Seligman 
i 1910. Kilde: Wikimedia Commons.
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visepresidenten konsulterte med hver sin profet eller medium. Det ene var 
mer fredfullt innstilt mens det andre var mer innstilt på krig og konflikt, 
og mediene kunne intervenere i guddommelige ærender og fremskaffe regn, 
blant andre ting.68

Århundre og kanskje årtusen lange tradisjoner og trosforestillinger om 
hvordan verden og kosmos fungerer, forsvinner ikke over natten. Felles for alle 
religioner er troen på at det fins guddommelige makter som er sterkere og mer 
absolutte enn alt annet på jorden. Den eller de som har unike og eksklusive 
forbindelser til disse kreftene har makt over menneskelig liv og død. Og i 
denne prosessen er det livgivende regnet fundamentalt, for uten det riktige 
regnet på rett tidspunkt vil mennesker og dyr lide og eventuelt død. Slik er 
det i dag, og slik har det vært i alle sivilisasjoner og kongedømmer til alle tider. 
Selv i en regnskog kan det være for lite vann og menneskene har tilpasset seg 
den sesongmessige variasjonen og regntiden.

Jegere og sankere i endrete vannverdener

Etter å ha bodd i Bergen i 16 år før jeg flyttet til Uppsala, er jeg vant til regn. I 
Uppsala er det årlig 5–600 mm med nedbør, som fra et Bergensperspektiv er 
en trivelig mengde, og i løpet av det første året jeg bodde her, ble det nesten 
eksotisk å bruke paraply, som kun ble anvendt tre ganger. I 2015 var det flere 
nye nedbørsrekorder i Bergen. Det kom nedbør i hele 283 dager og den totale 
mengden var 3101,7 mm! Det er mer enn tre meter med vann.

Bergen er et godt utgangspunkt for å tilnærme seg en forståelse av regn-
skaping. Hvis man ser bort fra religiøse eller kosmologiske forutsetninger og 
premisser, som definerer og regulerer regnet til gudenes domene, så gir regn-
skaping ikke mening i Bergen. Selv om 2015 var et ekstremt år, så regner det 
trutt og støtt hele tiden, om enn ikke hver dag. Det fins knapt en vakrere 
by i Norge når solen skinner fra knallblå himmel over Bryggen med Fløyen i 
bakgrunnen, men er det en ting man kan være sikker på, så er det at regnet 
snart vil komme tilbake. Igjen og igjen og igjen. I regnskapingskosmologier er 
det alltid stor variasjon i regnet både i omfang, intensitet og mengde. Dette 
er et fundamentalt premiss når det irregulære og uforutsigbare regnet søkes 
kontrollert gjennom ritualer og religion. Et annet fundamentalt premiss er 
avhengigheten av det livgivende regnet for å overleve. For moderne byboere i 
urbane strøk er stort sett ulik mengde regn kun en grunn til å skifte fra enkel 
paraply til gummistøvler, regntøy og sydvest. Hvorvidt det regner mye eller 
lite spiller liten eller ingen rolle, med mindre man vil nyte en kald utepils på 
Bryggen.

Disse to faktorene – variasjon og avhengighet – avgrenser i stor grad regn-
skapingsritualer og kosmologier til jordbrukssamfunn eller tilpasningsformer 
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hvor mennesker er direkte påvirket av naturens og vannets årlige svingninger. 
Regnskaping er viktig i tradisjonelle samfunn når det er en direkte relasjon til 
matproduksjonen og hvor maten som spises er den man selv sanker, viltet man 
har jaktet, kveget man avler, eller grøden man selv har sådd og høstet.

Økologisk tilpasning i regnskoger er ikke et stort forskningsfelt og det fins 
ikke så mange studier. Hvor ekstremt været i Bergen er, kan forstås ut fra en 
vanlig definisjon av en regnskog. En regnskog skal ha minst 1600 mm nedbør 
i året. Bergen hadde nesten det dobbelte!

Raphael Tshimanga gjorde studier av jegere og sankere i Kongos regnskoger 
i området rundt byen Kisangani. Dette er riktignok utenfor Nil-vassdraget, 
men som et sammenliknende eksempel kan det belyse nye sider ved regnet.69

I disse regnskogene kommer det normalt mellom 1600–2000 mm nedbør 
i året. Oktober pleier å være den våteste måneden med ca. 200 mm regn. Og 
selv i regnskogen er det variasjoner og ulike sesonger. Det er også tørre perio-
der, relativt sett, og variasjonen i nedbøren definerer hvilke subsistensaktivite-
ter som er mulig. Jakt og fiske finner primært sted i den tørre og tidlig-våte se-
songen. Den sene-våte sesongen karakteriseres av å sanke honning, samle ville 
frukter, termitter og ulike sopper. Selv om jegere og sankere ikke er avhengige 
av regnet på samme måten som bønder og pastoralister, så styrer regnet og de 
sesongmessige variasjonene de ulike strategiene for jakt og sanking. 

Regnet blir sett på som en gudeskikkelse, og for eksempel gruppen Wage-
nia har et renommé for å være de beste fiskerne. Vannet har en sentral rolle i 
overgangsritualer, og siden vann alltid er i bevegelse, så er det en kilde til liv og 
fertilitet. Men dette levesettet tilpasset regnskogens naturlige variasjoner er 
utsatt for press på grunn av klimaendringer, hvor større variasjon, usikkerhet 
og uforutsigbarhet påvirker tilpasningsformene og hvordan de relaterer seg til 
og blir forstått som del av overordnet kosmologi.

Antropologen Colin Turnbull hadde langt tidligere hatt en dyp fascinasjon 
for jegere og sankere. Han skrev boken The Forest People om gruppen Ituri i 
Kongos regnskoger, som ble en populær bok. Med håp om å finne en tilsva-
rende gruppe med jegere og sankere, vendte han seg til Uganda, og som den 
forrige boken, ble også The Mountain People fra 1972 en bestselger. Men denne 
boken er kanskje den absolutt mest kontroversielle boken skrevet om noen 
folkegrupper i Nil-vassdraget de siste femti årene.70

Gruppen Ik levde i området nord i Uganda nærme grensene til Kenya og 
Sør-Sudan. De var tidligere jegere og sankere, men myndighetene forbød dem 
å jakte i nasjonalparken, så de var tvungne til å dyrke marken og sanke mat der 
de kunne. Turnbull hatet ikene dypt og foraktet dem inderlig. Turnbull gjorde 
feltarbeid blant ikene under en tørkeperiode, og han ga dem den lite flatteren-
de æren av å være de mest inhumane menneskene i hele verden. Den eneste 
beundringen Turnbull hadde for disse menneskene var at de klarte å overleve 
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på tross av seg selv. Ifølge Turnbull var det et samfunn i komplett moralsk 
forfall og misære. Når noen døde, så stjal de andre den avdødes mat og eiende-
ler mens de lo, for det var ingen grunn til å la verdifulle ressurser gå til spille. 
‘Ikene hadde et bevisst valg mellom å være mennesker eller parasitter,’ skriver 
Turnbull, ‘og selvfølgelig valgte de det siste.’ I boken endte Turnbull opp med 
å anbefale den ugandiske regjeringen å iverksette en militær operasjon, som 
med makt skulle adskille ikene fra hverandre i grupper på maksimalt ti perso-
ner, så de kunne bli reddet fra seg selv og hverandre. Det skjedde aldri.

Den ekstreme tørkeperioden med sult og nød fikk frem det verste i men-
nesket. De tenkte bare på seg selv og hvordan de skulle overleve. Det var ingen 
godhet i å hjelpe andre, men godhet var å fylle sin egen mage. Og selv om 
det kom litt regn, så ville ikke ikene dyrke jorden fordi det uansett ikke ville 
bli nok mat. Til tross for tørken og fraværet av regn, så hadde ikene tidligere 
en perfekt tilpasset kosmologi strukturert rundt vann. Nabogrupper fremhe-
vet at i gamle dager var det kun ikene som var de virkelige regnmakerne. På 
1960-tallet var derimot regnmedisinene det siste ikene trodde på og de hevdet 
at de ikke kunne skape regn. Regnbuen betydde at regnet hadde stoppet, kan-
skje på grunn av en forbannelse, selv om det skulle ha kommet, og regnbuen 
konkretiserte at det partikulære regnet aldri ville komme tilbake igjen.

Hvis de en gang var store og sagnomsuste regnmakere, så skapte nå uforut-
sigbarheten og fraværet av regn kun frustrasjon. Etter to år med tørke og sult-
katastrofe, kom endelig det gode regnet. Da Turnbull kom tilbake, observerte 
han på avstand at markene så lovende ut, men med nærmere ettersyn var det 
bare elendighet likevel. Bavianer ødela avlingene, og fugler og insekter spiste 
av grøden og føden. De ville ikke passe på åkrene, som de sa, fordi det var nok 
mat til alle. Men selv med åkrene fulle, stjal de fra hverandre.

Boken skapte furore. Ikene selv klagde på Turnbull og hans fremstilling 
av dem, og ville stille forfatteren for retten. Det var mange faktafeil i boken 
og andre studier viste at Turnbulls elendighetshistorie ikke samsvarte med 
virkeligheten.71 Den norske antropologen Fredrik Barth var særdeles kritisk 
og i harnisk over boken. Turnbull hadde utviklet et genuint og paranoid hat 
til den gruppen hadde bodde hos, så all genuin antropologisk ballast var tapt. 
Boken var ikke bare et symptom på antropologiens krise, men boken burde 
sanksjoneres og holdes opp som en advarsel og et skrekkeksempel for alle 
antropologer.72

Fra et vann- og regnperspektiv kan man på et generelt grunnlag likevel be-
lyse noen viktige aspekter. Det første og mest opplagte er viktigheten av regn. 
Misæren og elendigheten som oppstår når det blir tørke- og sultkatastrofe 
er katastrofal, og det har vidtrekkende sosiale konsekvenser. En katastrofe i 
seg selv utraderer ikke kultur og kosmologi, men det relaterer seg til et annet 
aspekt. Spesifikke kosmologier er tilpasset partikulære økologier og levesett. 
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Ikene var tidligere berømte regnmakere da de var jegere og sankere, men da de 
ble forhindret fra å jakte og levde i nasjonalparken som tilfeldige bønder som 
høstet naturens frukter, så var det et misforhold mellom kosmologi og økologi. 
Over tid vil et slikt misforhold medføre en utarming av kultur og kosmolo-
gi, med mindre disse strukturene også tilpasses og endres til nye forhold og 
økologiske forutsetninger. Et siste poeng kan nettopp være at de tradisjonelle 
religionene er en rik ressurs for de menneskene som gjennom århundrer har 
levd med disse kosmologiske forståelsene. En dysfunksjonell religion som ikke 
er tilpasset økologien, deres levesett og tilpasning, er i seg selv fattigdom, og 
når regnet svikter og det blir tørke og sult, så er det et utarmet og utmagret 
folk økonomisk og kosmologisk.

Selv om virkeligheten ikke var så elendig som Turnbull beskrev, og ikene 
definitivt ikke var verdens mest inhumane mennesker, så er sult- og tørkeka-
tastrofer enorme tragedier når de inntreffer. Hvis det livgivende regnet skulle 
komme den neste regnsesongen, så kan det likevel ta mange år før mennesker 
og samfunn har hentet seg inn igjen etter en slik katastrofe. Buskapen kan ha 
dødt, såkornet som skulle brukes neste år kan være borte, og de fysiske på-
kjenningene og skadene på kroppen kan være uhelbredelige. Det er forståelig 
at ‘å ville solen’ fremfor å frembringe det livgivende regnet ble sett på som en 
dødssynd. 

De afrikanske regnsystemene har alltid vært uforutsigbare med store varia-
sjoner i mengde regn, hvor det faller og når, hvis det kommer i hele tatt, even-
tuelt at det kommer i for store mengder og medfører forødende oversvøm-
minger. Klimaendringer vil forverre de allerede uforutsigbare værsystemene, 
som vil bli enda mer ekstreme, og behovet for å kontrollere regnet vil bare 
bli større i fremtiden. Og mest sannsynlig vil de tradisjonelle religionene og 
regnskapingsritualene miste mer og mer samfunnsmessig betydning, for færre 
og færre moderne mennesker tror på dem. Hvordan kan et rituelt medium 
blidgjøre regngudene gjennom ofringer og bønn? Moderne og unge mennesker 
betviler mer og mer de tradisjonelle og religiøse forklaringene når det gjelder 
værguder.

Det fins likevel levende tradisjoner hvor regnguder og regnkosmologier ek-
sisterer, og selv om de fra et profant perspektiv ikke frembringer regn, så har 
de uansett en viktig funksjon som en sosial institusjon. Et offer er ikke kun 
en gave til gudene, men også et sosialt samhold og fellesskap. Selv om utgangs-
punktet for å utføre ritualer er religion, så har de også sosiale og kulturelle 
betydninger for de som utfører dem.
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Regnbuen og pytonslangen
I mars 2017 var jeg tilbake i Uganda og besøkte igjen Mary Itanda (fig. 40). På et 
personlig plan var det et gledelig gjensyn, men Mary hadde ikke gode nyheter 
å fortelle fra et kosmologisk perspektiv. Gudene var forarget og forbannet. 
Ikke bare hadde Bujagali-fossefallene forsvunnet, men det neste fossefallet 
etter Itanda hadde også blitt demmet opp og Isimba-dammen var ferdigstilt. 
Avhengig av hvor mye Isimba-vannmagasinet blir fylt opp, så kan det også på-
virke Itanda-fallene oppstrøms hvis reservoaret blir fylt opp maksimalt. Det 
liker gudene svært dårlig. De kristne forsøker også å motarbeide den tradisjo-
nelle religionen, og færre og færre tilber og kommer til Itanda-fossefallene for 
å ofre til gudene. Misnøyde guder får samfunnsmessige konsekvenser.

Uganda er generelt sett et grønt og frodig land hvor det som oftest kommer 
tilstrekkelig med regn. Men selv her hadde regnet vært unormalt varierende 
og fraværende de seneste 4–5 månedene. Dette må ses i lys av tørkekatastrofen 

Fig. 40. Mary Itanda ved Itanda-fossefallene.
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som igjen rammet Afrika. I slutten av februar 2017 ble det erklært sultkatas-
trofe i Sør-Sudan, og globalt sett var det første gang på seks år at verden hadde 
en sultkatastrofe. Tragedien i Sør-Sudan skyldtes i stor grad konsekvensene av 
borgerkrigen og politisk ustabilitet, men fraværet av det livgivende regnet for-
sterket og forverret en allerede eksisterende katastrofe. I det nordlige Uganda 
begynte også avlingene å feile på grunn av det manglende regnet, og ifølge 
Mary Itanda skyldtes det at regnguden Mesoké var forarget. Når folk ikke 
respekterer regnguden og ofrer, så blir samfunnet hardt straffet.

I Itanda-fossefallene har et uendelig antall guder sitt primære tilholdssted, 
og her bor også den mektige regnguden Mesoké. Foruten om hovedguden 
Itanda, er det primært Mesoké som bruker Mary som sitt medium. Gudene 
kan ikke ta bolig i hennes kropp samtidig, men hvis hun vil kontakte dem eller 
de har noe prekært de vil formidle om verdensordningen, så skjer det gjennom 
hennes kropp som medium. 

Inne i hennes rituelle hytte ved fossefallene ble vi sittende en god stund 
å snakke om regnguden Mesoké. Mesoké er en god gud, men han trenger 
blodsoffer for å bli tilfredsstilt, og hvis ikke ritualene blir utført på foreskre-
vet måte og under ledsagelse av Mary Itanda, så kan han holde tilbake det 
livgivende regnet (fig. 41). Elveguden Itanda gir velferd i vid betydning til sine 
barn, og det samme gjør Mesoké, men i form av det livgivende regnet, som 
alltid er rent og velgjørende. Mesoké kan også blokkere farlig nedbør som 
hagl, som skyldes hekseri. Mesoké beskytter sine tilbedere, men han kan også 

Fig. 41. Blodoffer til Mesoké ved et alter foran krukken med vann til guddommen.
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straffe dem med tørke og lynnedslag hvis de ikke er ærbødige og utfører de 
nødvendige ofringene. 

I utgangspunktet syntes jeg det var en selvmotsigelse at en regn- og torden-
gud har sin primære bolig i et fossefall som en elvegud, og jeg spurte Mary om 
hvordan det hang sammen. Regnbuen og pytonslangen var ikke bare bindeled-
det og nøkkelen som forklarte alt, men de fullendte det sykliske og fruktbare 
i kosmologien.

Det er etter regn på solrike dager vi ser den fargesprakende regnbuen i all 
sin skjønnhet og prakt, og uavhengig av kultur og religion så er det et vakkert 
skue. Mange slanger kommer frem fra dvale etter regn og de har buktende og 
ofte fargerike kropper som regnbuen. Tilbedelse av pytonslangen er sentralt i 
mange tradisjonelle afrikanske religioner og nært knyttet opp til fertilitetsri-
tualer. Slanger kan annonsere at en unnfangelse er på vei og som en budbringer 
eller guden selv, så er det noe spesielt med disse skapningene. Slanger har i 
alle fall to eller doble peniser, noen har til og med fire, og symboliserer derfor 
ekstra fertilitet. De er grasiøse skikkelser som beveger seg lydløst, de kan være 
ekstremt giftige, og de skifter ham og blir nye. De føder seg selv. De er liv og 
død i en kropp og av seg selv.

Den afrikanske pytonslangen er ikke giftig og går sjeldent til angrep på men-
nesker, men den er en av de seks største slangene i verden og er enormt kraftig. 
De største pytonslangene i Afrika kan bli opptil 7–8 meter lange og veie over 
90 kg. I folkloren rundt Victoriasjøen er det mange myter om sjømonstre, som 
kan minne om Lock Ness. Dette er mest sannsynlig store pytonslanger, og da 
Speke var i regionen på begynnelsen av 1860-tallet dokumenterte han også 
pytonkult i forbindelse med mediene som kroppsliggjorde gudene i innsjøen.

Pytonslangens element er vann. Slangene svømmer rundt og kan dukke opp 
fra intet, og i Busoga-kosmologien er det generelle forestillinger om at en rek-
ke guder kan bruke pytonslangen generelt, men også andre slanger som grønn 
mamba, som sin budbringer. Hvis gudene skal flytte seg fra et sted til et annet 
– de kan selvfølgelig også flytte seg usynlig og spirituelt som guder ellers – så 
foretrekker de ofte å ta bolig i en slange som transportmiddel. En annen gud 
som har tilholdssted i Itanda-fossefallene, Walumbe, har pytonslangen som 
sitt primære totem, men alle andre guder kan bruke slanger som sin beveger 
når de forflytter seg.

Med god grunn frykter mennesker slanger generelt, både den gigantiske 
pytonslangen og alle de andre som har ulik giftighet. Når gudene ikler seg 
slangenes ham og gjør seg synlig, så har det den fordelen at menneskene blir 
påminnet om den altoppslukende kraften gudene har som kan hjelpe, men 
også terminere et hvert menneskeliv umiddelbart. Det ble riktignok sagt at 
når det er ulike guder som gjør seg synlige i slangekropper, så vil de aldri 
angripe og drepe mennesker. De vil bare gjøre tilbederne oppmerksomme på 
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deres eksistens og viktighet, og det er kun slanger som ikke er kroppsliggjort 
av guder som dreper. Og mens mange av de giftige slangene er landbasert, så 
lever pytonslangen i vannet og forener den hydrologiske sirkelen.

Regnbuen etter regn er bare halvparten av den hydrologiske sirkelen fordi 
regnet allerede har kommet til himmelen for så å falle til jorden og gi liv til 
markens grøde. Når og hvor man kan se slike regnbuer, kan ingen vite, og de 
varierer i styrke, intensitet og er aldri på samme sted, bortsett fra i spesifikke 
fossefall som Itanda eller Murchison. Den viktigste regnbuen som knytter 
sammen Itanda-fossefallene med Mesoké og regntunge skyer, er på morgenen. 
Fossefallene er intense og med rå og buldrende kraft slås det kaskader av vann 
opp i luften på vannets ville ferd videre i elvestrykene. Vanndråper stiger mot 
himmelen. Når solen står opp hver morgen danner det seg en perfekt regnbue, 
som siden forsvinner når solen kommer høyere opp på himmelen.

Denne regnbuen kommer fra vannet i fossefallene og med det blotte øyet 
kan man se at vanndråper fra kaskadene av frådene fossefall blir dratt opp mot 
himmelen. Det er gjennom regnbuen Mesoké drar opp vann fra elven til him-
melen. Før regnguden kan lage regn, så må han hente vann og lage regntunge 
skyer i himmelen, som han deretter kan sende dit han vil det skal falle ned. 
Hver morgen kommer Mesoké og fyller opp himmelen med vann fra fossefal-
lene gjennom regnbuen, som også er et symbol på pytonslangen. 

Langs de mest intense fossefallene har Mary Itanda sitt eget hellige sted ved 
et tre hvor ofringer finner sted. Mary har alltid en krukke med vann på hennes 
hellige steder hvorvidt det er ved fossefallene eller i den andre rituelle hytten 
ved hennes bostad. Mesoké skal alltid kunne hente vann hvis han trenger det.

En regnbue som stiger opp fra elven og fossefallene er et godt tegn. Det er 
regnguden som selv henter og skaper det livgivende vannet han siden skal gi 
fra himmelen til tilbederne og de trengende. Men det fins også andre regnbu-
er. Noen ganger kommer regnbuen til tørt land, slik som vi vanligvis ser og 
opplever den, og det er et dårlig tegn. Da tappes den allerede tørre marken 
for vann og indikerer at regnguden ikke er tilfredsstilt. Ikenes regnbue var for 
eksempel en dårlig regnbue.

Mesoké, som både elve- og regngud med primært tilholdssted i et spek-
takulært fossefall, er en perfekt vanngud som forener hele den hydrologis-
ke sirkelen. Råskapen og styrken i fossefallene visualiserer kraften til guden, 
regnbuen er det kosmiske bindeleddet som skaper det livgivende regnet og 
trekker vannet opp til skyene, og som en pytonslange kan guden bevege seg 
rundt til nye steder og la regnet falle ned hvor han vil. Itanda-fossefallene blir 
dermed en helt unik kilde hvor de er opphavet til regnet som skal falle andre 
steder. Mens det er mer vanlige oppfatninger mange steder langs Nilen at det 
er regnet som er opphavet til Nilen, så er det her fossefallene som er kilden til 
regnet, som igjen blir til vann i elven. Den hydrologiske sirkelen er fullendt. 
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Fossefallene er kilden til regn hvor regnbuen er som en foss av vann til him-
melen, som siden faller ned til jorden igjen i ulike former.

Men en ting er myter og kosmologi, en annen ting er realitet og økologi. 
Regnet hadde stort sett uteblitt og det som hadde kommet var utilstrekkelig. 
Avlinger hadde begynt å feile. Ut fra Mary Itandas forståelse var det fordi Me-
soké var forarget både på tilbedere som ikke hadde ofret tilstrekkelig, kristne 
som motvirket den tradisjonelle religionen og dambyggere som ødela fossefall 
og de spirituelle hjemmene til gudene. 

Etter å ha snakket i lengre tid om Mesoké, regnet som ikke kom og at man-
ge ikke viser guden nok respekt og ofrer til den, så hadde Mary et forslag. Si-
den jeg ikke bare var interessert i Mesoké og regn generelt, men også de andre 
gudene og hele hennes vannkosmologi etter å ha besøkt henne flere ganger, så 
burde jeg ofre en geit til regnguden for å vise at jeg respekterte han, og tross 
alt så var det behov for regn. Det var vanskelig å være uenig med Mary i det.

Blod for å blidgjøre regnguden

Det er en stor og omfattende litteratur om hva et offer er, hvilke funksjoner 
det oppfyller og hvordan interaksjonen mellom mennesker og guder foregår.73 
Et offerritual er et komplekst ritual som inkluderer en rekke årsaker, konse-
kvenser, givere og mottakere, og asymmetriske relasjoner og hierarkier mel-
lom mennesker og guder. Det er alltid en utløsende grunn for et offer, for ek-
sempel at det er tørke og at man ønsker regn. Menneskene er de underdanige 
som ber om gudenes gunst. Hva som ofres avhenger av hva man ønsker, men jo 
mer man ber om, desto mer må man selv gi og ofre. Og hvem som kan ofre hva 
til hvilken gud og hvordan ritualet skal utføres for å få gudenes gunst, varierer 
også i forhold til hva som er målet med ofringen. Noen ofringer kan være for 
å få beskyttelse mot onde makter, andre ofringer kan være for å gjøre bot og 
rense seg fra tidligere synd, noen ofringer kan være for jordens fruktbarhet 
eller menneskelig fertilitet, eller som i dette tilfellet, for å få regn og potensielt 
unngå en eskalerende katastrofe. Et mindre offer kan eventuelt utføres bare 
for å vise respekt og generelt blidgjøre gudene og få deres godvilje.

Flere ulike aspekter ved et offer er ofte kombinert i ett og samme ritual. 
Et offer kan være en gave til gudene hvor mennesker gir lite, men ønsker og 
forventer seg mer tilbake. Det kan symbolisere og visualisere en pakt mellom 
mennesker og guder gjennom et måltid (som nattverden). Det kan være et 
rensende ritual, og det fins nærmest et uendelig antall årsaker for hvorfor re-
ligiøse mennesker ser det som riktig og nødvendig å utføre en offerhandling.

I de fleste ofringer er det generelt forstått at det må være et visst samsvar 
mellom hva man ofrer og hva man ber om, selvfølgelig avhengig av økonomisk 
status til den som ofrer. I kristendommen kan man be til gud om de største 
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mirakler, men i tradisjonelle religioner er det ikke tilstrekkelig å ofre et par 
kaffebønner hvis man ber om store ting. Det logiske sluttpunktet i offerteo-
rier kulminerer med menneskeofferet – og det ultimate offeret er en selv. Je-
sus ofret seg selv på vegne av hele menneskeheten. Som diskutert tidligere, så 
går det rykter om at ultimate ofringer tidligere har funnet sted i Bujagali-fos-
sefallene, men gudene i Itanda-fossefallene er generelt gode og avkrever ikke 
slike offer. De vil ha blodsoffer, men i form av dyr. Liv gir liv. Ved å gi noe liv, 
gir gudene mer liv tilbake. Og det ligger i offerhierarkiet og den asymmetriske 
relasjonen mellom mennesker og guder at mennesker aldri kan gi like mye til 
gudene som de ønsker å få tilbake. Hvis det var tilfelle, så ville hele poenget 
og funksjonen med ritualet falle bort.

I antropologien og etnografien er feltarbeidssituasjonen mye diskutert. Det 
er selvfølgelig helt umulig å være anonym og man blir deltaker i den intervju-
situasjonen og de ritualene man selv studerer. ‘Deltakende observasjon’ kalles 
det på fagspråket og i dette tilfellet, selv om jeg selvfølgelig også observerte, 
så var jeg mer deltaker, nettopp fordi det var jeg som både var sponsoren for 
ofringen og personen ritualet ble utført for og på vegne av. I offerteorien er 
dette et viktig skille, fordi rituelle spesialister, som Mary Itanda og hennes 
assistenter i dette tilfellet, er de som utfører ritualet på vegne av den som 
initierer og betaler for ofringen. 

Mary Itanda påkalte Mesokés oppmerksomhet gjennom å røyke en pipe 
hvorpå røyken steg opp til guden og ved lyden av å riste på en calabash. Guden 
reagerte raskt fra hvor enn han var når Mary annonserte at hans nærvær var 
påkrevd. Med voldsom kraft og styrke tok guden bolig i hennes kropp og i 
løpet av ca. ett minutt ble kroppen revet frem og tilbake. Det så ut som en 
særdeles smertefull og intens opplevelse. Da guden forlot henne, la hun seg 
utmattet i fanget på hennes mye eldre ‘Åndelige Mor’. Da hun hadde fått kref-
tene tilbake, håndhilste hun på alle som var i hytten og formidlet at guden 
ville ta imot offeret som skulle skje.

Etterpå fortsatte vi å prate om løst og fast i den rituelle hytten mens en 
av assistentene var på vei til nærmeste landsby for å kjøp ei geit. Matprisene 
stiger hele tiden og en geit kostet nå nesten dobbelt så mye som det gjorde for 
ikke lenge siden. Geiten kostet 225 kroner, men det er en stor sum for fattige 
som strever med å få endene til å møtes. Det tilsvarer omtrent en månedslønn 
for underbetalte hotellarbeidere og de færreste vanlige folk har råd til et så 
stort og kostbart offer til en gud, selv når regnet feiler. Hvis og når slike ofrin-
ger blir utført, så går mange familier og landsbymedlemmer sammen som en 
kollektiv offerhandling.

Da geiten kom, gikk alle ned til fossefallene og det hellige stedet med det 
store treet. Mary var kledd i sine rituelle barkeklær med cowrie-skjell og det 
var hun som ledet og gjennomførte ritualet til gudens ære på min og alle 
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deltagernes vegne. Først ofret vi noen mindre pengesedler, hvorpå fire kaffe-
bønner var plassert på toppen av pengene, til et alter lagd i bark med cowrie-
skjell. Deretter ble geiten velsignet ved at alle holdt på dens rygg hvorpå den 
‘Åndelige Moren’ drakk lokalt øl, som hun gjennom munnen sprinklet opp i 
luften på alle. 

Geiten ble lagt ned foran alteret og to assistenter kuttet strupen (fig. 42). 
Etter at mesteparten av blodet hadde rent ut, ble geiten løftet og marken og 
det hellige treet sprinklet med blod, som rant fra strupen til det døde dyret. 
Deretter ble geiten flyttet til fossefallet og blodet gitt til elven (fig. 43). Mens 
dyret ble partert, ble deltakerne velsignet med blodet – først i pannen og så i 
begge håndflatene. 

Fig. 42. Geiten ofres til regnguden Mesoké.

Fig. 43. Blodet blir ofret til fossefallene.
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Blodet som ble gitt til Mesoké, var det viktigste. Geitens lever ble kuttet 
opp i biter og først ble rå leverbiter gitt til elven og fossefallene (fig. 44). Der-
etter ble tilsvarende biter av lever grillet på åpen ild og satt på en liten pinne 
ved det hellige treet. Mesoké ville ha blod, den rå leveren var til alle de andre 
gudene i fossefallene, og hvis det var noen guder eller ånder som ikke likte det 
rått, så fikk de det grillet i stedet. Alle gudene skulle bli tilfredsstilt. Ritualet 
ble avsluttet med at deltakerne ofret fire kaffebønner til en annen helligdom, 
som beskyttelse etter fullendt ofring.

Mary sa at Mesoké var veldig tilfreds med ofringen og alle deltakerne var 
særdeles fornøyde. Fra et profant perspektiv kan man si at jeg kjøpte ei geit 
og det ble et stort kollektivt måltid og en fest langs fossefallene. Hele geiten 
ble konsumert den kvelden, og gitt de stigende matprisene, så er ikke et slikt 
matgilde hverdagskost. I et religiøst perspektiv ble hele offerdyret gitt til gu-
den, men siden guden var fornøyd med selve handlingen, blodet og leveren, så 
ga han resten av dyret tilbake til de rituelle deltakerne som et stort festmåltid. 
I forhold til maskinell masseslakt på slakterier, så er det noe sympatisk med 
en rituell og respektfull behandling av dyret. Og det kan være liten tvil om at 
offeret var viktig for de som tror på elvegudene og Mesoké. De gjennomførte 

Fig. 44. Geitens lever blir kuttet 
opp i biter og gitt til gudene.
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og var del av et stort ritual, som var viktig å utføre i deres tro. Og på samme 
måte som julaften har et viktig og seriøst budskap for mennesker i den kristne 
tro, så er høytiden ikke bare alvor, men også en festivitas med god steming. 
Spesielt den ‘Åndelige Moren’ var i særdeles godt humør, og etter at ofringen 
var utført, så tullet og tøyset hun med det meste. Til tross for at hun kunne ha 
vært min egen mor i alder, så ville hun at jeg skulle gifte meg med henne og ta 
henne med tilbake til Sverige. Jeg sa at hun dessverre var for gammel, men at 
jeg heller kunne ‘merry Mary,’ og alle fikk seg en god latter. 

Da vi dro fra Mary Itanda kom det helt plutselig mørke skyer på horisonten 
og over oss, men som så ofte ellers på den afrikanske landsbygden, så forsvin-
ner de like raskt som de kommer uten å gi fra seg en eneste dråpe regn. Da jeg 
noen dager senere krysset broen over Nilen i Jinja på vei til Kampala, kikket 
jeg nordover mot Itanda-fossefallene. Intensive vinder hadde blåst hele mor-
genen og igjen bygde det seg opp mørke skyer på horisonten. Det livgivende 
regnet trenger ikke å komme umiddelbart etter ofringen – regn som kommer 
senere kan tilskrives ritualene, spesielt hvis hele regntiden blir god.

Vannverdens guder og gudenes vannverden

Jeg var heldig å få en mulighet til å ha en kort tur tilbake til Uganda høsten 
2017. Søndag 1. oktober dro vi og besøkte både Jaja Bujagali og Mary Itanda. 
Vi var en ganske stor gruppe med mange lokale ugandere, som fylte en hel 
minibuss, så det var mer for å vise respekt og ærbødighet enn en vanlig feltin-
tervjusituasjon. Og både de besøkende så vel som mediene hadde tatt på seg 
fine klær; et slikt planlagt og arrangert besøk er ingen hverdagslig hendelse.

Jaja Bujagali var i godt humør og i god form både i kropp og sjel til å være 
så gammel. Da vi fikk høre at han i år hadde fylt 100 år, så klappet alle for 
han. Samtalen gikk om løst og fast som det ofte gjør, og han røykte på sin pipe 
mens vi alle kunne stille spørsmål. Budhagaali-guden var fremdeles rasende på 
grunn av dammen, selv om det hadde gått 10 år siden Nfuudu gjennomførte 
det store ritualet og dammen allerede hadde stått ferdig i 5 år. 

Siden Jaja Bujagali var blitt så gammel, så var det naturlig å spørre om 
hvem som vil overta den rituelle og religiøse rollen når han en dag forblir i 
forfedrenes verden. I forhold til mange andre kosmologier, så er det ofte en 
suksesjon og et internt hierarki på denne jordiske siden, som avgjør hvem som 
skal være den neste i rekkefølgen. Og Jaja Bujagali har familiemedlemmer som 
også er opplærte i denne kosmologien og som fungerer som assistenter. Men å 
være Budhagaalis etterfølger er ingen arvelig posisjon. Det er kun guden som 
velger hvem han vil skal bli den neste stedfortrederen på jorden. Det kan bli 
noen i Jajas familie, men det kan også bli noen helt andre. Og slik er det alltid 
potensielt store endringer i lokale kosmologier når gudene endrer spillereglene 
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eller velger nye premisser og forutsetninger for menneskenes verden. Etter en 
knapp time så takket vi respektfullt for oss og dro videre til Itanda-fossefal-
lene.

Mary ventet på oss, som nå var 47 år gammel, og som forrige gang var det 
et gledelig gjensyn, om enn enda mer fordi det hadde gått så kort tid siden sist 
vi møttes. Dette var en av disse dagene hvor det var intenst lummert. Det var 
ikke direkte sollys, men heller ikke store og tunge skyer som varslet om regn. 
Inne i den rituelle hytten satt vi alle tett sammentrengt mens svetten rant.

Jeg hadde noen spesifikke spørsmål om forfedrene og regnbuens betydning, 
men ellers var det viktigste spørsmålet om det hadde vært godt regn og en god 
regnsesong etter ofringen ble utført i mars. 

Mary kunne fortelle at ofringen hadde fungert ut over all forventning og at 
Mesoké hadde blitt svært tilfredsstilt. Mens det var en krypende sultkatas-
trofe da jeg var her i mars, så hadde det gode regnet kommet og avlingene var 
fulle og bugnede. Det ble ingen sultkatastrofe fordi det riktige og nødvendige 
regnet hadde kommet på rett tidspunkt, og det hadde kommet fordi regngu-
den Mesoké hadde blitt veldig fornøyd og tilfredsstilt med ofringen.

Det hadde ikke vært andre tilsvarende ofringer til Mesoké for regn. Det 
hadde riktignok vært mindre ritualer på personlige og familieplan hvor kyl-
linger og mindre ofringer hadde blitt gitt til vanngudenes verden, men det 
store regnritualet gjennomføres bare en gang i året. Det er et ritual for hele 
regnsesongen og man ofrer og ber for en fruktbar sesong. Det fins rett og slett 
ikke et større og viktigere ritual, og som et Busoga-medium så er det ifølge 
Mary hennes ansvarsområde å være et medium også for regnet i kongedøm-
met, i tillegg til Itanda og andre guder. Det er ingen andre enn Mary som kan 
kontakte Mesoké direkte, og hvis noen vil komme i kontakt eller dialog med 
guden, så må de gå igjennom Mary.

Etter å ha sittet en stund i den rituelle hytten og snakket, så ble vi enige 
om å gå ned til det rituelle stedet med treet langs elvebredden, og mange av 
uganderne som fulgte med, hadde aldri vært der før. Siden ofringen var en 
suksess, så skulle vi ikke ofre denne gangen, og en matte ble lagt ut på bakken 
som vi kunne sitte på mens et bål ble tent opp foran treet og keramikkrukken 
med vannet til Mesoké.

Mary var igjen kledd i sine rituelle klær av bark og med sine assistenter 
satt de og røykte sine rituelle piper med spesiell tobakk (fig. 45). Røyken går 
som alltid opp til gudenes verden og påkalte i dette tilfellet og som  tidligere 
 Mesokés oppmerksomhet eller nærvær. Og mens vi satt langs fossefallene 
denne varme dagen uten en mørk sky på himmelen, og på det helligste stedet 
hvor vi ofret syv måneder tidligere og hvor vi hadde snakket om ritualet og 
guden bare for noen minutter siden, så skjedde det en åpenbaring fra naturens 
side hvis man tror på og er del av denne kosmologien.
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Det startet å regne, men ikke et normalt regn og det var ingen vanlige 
regndråper. I løpet av et minutt eller to så kom det ikke mange, men store, 
intensive og tunge regndråper. Dråpene falt hardt og hver dråpe kunne ha en 
diameter på omtrent tre-fire centimeter når de landet på bakken. Ingen ble 
gjennombløte av de store, tunge og imponerende regndråpene, og det var som 
et guddommelig mirakel. Noen ville si oss noe, og det var ikke mange kandi-
dater til denne ‘noen’. Vi satt alle og så undrende og overraskende på hveran-
dre. Hva er det som skjer? Hvorfor kommer dette unaturlige regnet akkurat 
nå? Og like raskt som nærværet av de disse tunge regndråpene kom, så var de 
borte. Til og med Mary Itanda var svært overrasket og forbauset over hva som 
skjedde og hva vi alle hadde bevitnet. Dette hadde hun ikke forventet seg, 
selv ikke av regnguden Mesoké, men det etterlot liten tvil om at regnguden 
eksisterte og var fornøyd med ritualene som hadde blitt utført.

Regnskapingsritualer blir utført ikke bare når det er nødvendig med regn, 
men også når regnet er forventet å komme og ved begynnelsen av regntiden. 
Det er derfor alltid stor sannsynlighet at det regnet som kommer kan tilskri-
ves et suksessfullt ritual. De mektige regndråpene som falt ved Itanda-fosse-
fallene på rett tid og sted er derimot et slikt spesielt naturfenomen som fas-

Fig. 45. Mary Itanda påkaller gudens oppmerksomhet ved å røyke pipe syv måneder 
etter offerhandlingen. Mesoké sendte noen tunge dråper regn på deltakerne som et tegn 
på at han var fornøyd med offeret.
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cinerer og som kan både bekrefte og gi opphav til nye trosforestillinger. Men 
det forutsetter selvfølgelig at mange bevitner slike fenomener og er innforstått 
med kosmologien og ritualene som har blitt utført, som for eksempel ofrin-
gen av geiten som skulle sikre regnet til det beste for Busoga-kongedømmets 
innbyggere. 

Og her er også deler av kjernen og utfordringene de tradisjonelle religio-
nene kjemper mot i møtet med modernisering og verdensreligionene. Færre 
og færre tror på de gamle, kosmologiske forestillingene, ikke bare fordi det 
er vanskelig å overbevise unge mennesker om at en tradisjonell regngud kan 
motvirke klimaendringer, men også fordi det er nesten umulig å vite om disse 
religiøse forestillingene med mindre man er et innvidd medium eller tilhører 
slekten eller landsbyen hvor de bor. Bare i Busoga-kongedømmet med ca. 3 
millioner mennesker er det estimert at det kanskje er mer enn 3000 medier, 
som tilsvarer et medium per 1000 innbyggere, eller omtrent som fastlegeord-
ningen i Norge. I deres daglige virke fungerer de som landsbydoktorer, som 
helbreder med urter og tradisjonelle medisiner og metoder, inkludert de ba-
kenforliggende og åndelige årsakene. Kosmologisk har hvert medium sin egen 
tolkning av verdensordningen og gudenes vannverden, selv om det selvfølgelig 
er store fellestrekk. Og som vist med Nfuudu tidligere, så hevder han at det 
er han som kan kontrollere regnet – i tillegg til at det også er spesielle medier 
som har profesjonalisert seg på, eller blitt valgt ut til, å skape regn eller å være 
bindeleddet mellom mennesker og guder i denne partikulære og livsviktige 
utfordringen.

Den desentraliserte og spesifikt stedslokaliserte kosmologien vanskeliggjør 
at dette blir en felles kunnskap som alle kan tro på i Busoga-kongedømmet, 
foruten om at flesteparten er kristne og en del muslimer. De fleste bor ikke 
langs elven og fossefallene, men på landsbygden. Regnbuen de ser kommer på 
tørt land og stiger ikke opp fra de frådende kaskadene, som i Itanda-fossefal-
lene. Kildene til ulike forståelser av Nilens vann har derfor stedsspesifikke 
lokaliseringer og det er ikke nødvendigvis noen motsetninger mellom dem, 
nettopp fordi vannets praktiske og religiøse betydning varierer og avhenger av 
hva man dyrker og hvor man bor, og ikke minst, hva man tror.

Forestillinger om at Nilen har sitt opphav og kilde i himmelen er likevel 
et fenomen som er vidt spredt i hele Nil-vassdraget, primært som regn, men 
også som elv. Og er det et sted hvor disse mytene har hatt en sentral posisjon 
siden tidenes morgen – både i Afrika og Europa, og i tradisjonelle afrikanske 
religioner, jødedommen, kristendommen og islam, så er det Blånilens kilde i 
Etiopia.74
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Kapittel 4: Fra Den blå nilens kilde 
til Tanasjøen i Etiopia

Kilden til Paradiset
I Første Mosebok (2:10–14) står det: ‘En elv går ut fra Eden og vanner hagen. 
Derfra deler den seg i fire greiner. Den første heter Pisjon. Det er den som går 
rundt hele landet Havila, der det finnes gull. Gullet i det landet er godt. Det 
er bedolah-kvae og onyks-stein der. Den andre elven heter Gihon. Det er den 
som går rundt hele landet Kusj. Den tredje elven heter Hiddekel. Det er den 
som går øst for Assur. Og den fjerde elven er Eufrat.’

De tidlige jødiske beskrivelsene av den guddommelige elven Gihon i kon-
gedømmet Kush rettet fokuset mot Etiopia. Selv om noen få av middelal-
derens lærde mente at Månefjellene var lokalisert i det etiopiske høylandet, 
og tilsvarende muslimske lærde som plasserte utløpet av Edens hage i Ru-
wenzori-fjellene på grensen mellom Kongo og Uganda, utkrystalliserte det seg 
i det kristne Europa en forståelse om at dette var to forskjellige fenomener.75 
Månefjellene var i Afrikans indre ved ekvator, mens den paradisiske kilden 
var å finne i Etiopia. Ettertiden har i alle fall tilpasset historien og datidens 
forståelser ut fra dette verdensbildet med Bibelen som bevis, og i Abyssinia 
var det en legendarisk kilde, som de etiopisk kristne hevdet var Gihon-elvens 
jordiske utløp. Og selv om kilden i dag blir sett på som bibelsk, så var den 
opprinnelig alt annet enn kristen.

Portugisiske misjonærer, James Bruce og 
Den blå nilens kilde

James Bruce var en skotsk eventyrer og oppdagelsesreisende som mer enn 
noen annet i verden virkelig ville finne Nilens kilde og bli kreditert i historie-
bøkene som den største utforskeren av alle. Problemet var bare at da han kom 
til kilden Gish Abay i det legendariske Abyssinia, så var kilden dokumentert 
av portugisiske misjonærer mer enn 150 år tidligere. Bruce måtte derfor skrive 
seg selv inn i historiebøkene. Og i Nil-historien har få utforskere skrevet mer 
pompøst om seg selv enn Bruce (fig. 46).



98

Bruce kom til Gish Abay eller Den blå nilens kilde 4. november 1770. I 
det monumentale og fembinds store verket fra hans reiser som ble publisert 
i 1790, Travels to discover the source of the Nile: in the years 1768, 1769, 1770, 
1771, 1772, and 1773, beskriver han følelsen av å være historiens seierherre.76 

I mer enn tre tusen år hadde denne kilden 
forbløffet genier og konger med sine store 
armeer som forsøkte å finne den. Det enes-
te som har skilt de ulike ekspedisjonene er 
antallet som har dødd i forsøkene. Berøm-
melse, rikdom og ære hadde blitt lovet den 
som løste den uløselige gåten, skrev Bruce, 
og her – her ved kilden, sto en sivil skot-
te som hadde gjort det umulige. Bruce sa 
til sin assistent Strates: ‘Kom og triumfer 
med din Don Quixote […] kom og trium-
fer med meg over alle jordens konger, alle 
deres armeer, alle deres filosofer, og alle 
deres helter.’77

Ved kilden utbrakte Bruce en lang rekke 
skål med livets vann til Europas digniteter 

og for Kong George IIIs gode helse. Og en skål for ‘et mer ydmykt, men likevel 
hellig navn – her er for Maria!’ Strates svarte at han utbrakte kongens skål 
av hele sitt hjerte, og til alle i hans familie – Gud velsigne dem alle! Amen. 
Strates spurte Bruce om Maria var selveste jomfruen, og Bruce bekreftet at 
han trodde det. Men for Jomfru Maria, henne ville ikke Strates utbringe en 
skål for, siden han ikke var katolikk. For en vellykket hjemreise skålte Strates 
og ingen ønsket seg raskere hjem enn han fra dette landet,  som gav en dårlig 
magefølelse. Men så unnskyldte assistenten seg til Bruce og sa at han nektet 
å drikke mer vann fra kilden. De hadde blitt fortalt at de lokale hver morgen 
ba til djevelen som bodde i kilden, og Strates kunne allerede føle Satans horn 
i magen. Bruce anklaget Strates for å være overtroisk og irritabel, men Strates 
var bestemt. Ikke en eneste dråpe til av dette vannet. Djeveltilbedelse, hekseri 
og besvergelser var ingen ting å spøke med, spesielt ikke så langt hjemmefra. 
‘Nei, nei, så mange skåler i vin som du må ønske, eller enda bedre i brandy, 
men ikke mer vann for Strates.’78

Fra Nilens kilde i det Etiopiske høylandet startet Bruces nedtur, ikke bare 
bokstavelig som del av den lange marsjen tilbake til kysten, men også på per-
sonlige plan. Det var ikke jomfru Maria Bruce utbrakte en skål for ved kilden, 
men en annen Maria, nemlig den utvalgte kvinnen han forlovet seg med før 
ekspedisjonen til Afrika. Det synes som Bruce virkelig trodde og forventet at 
Maria skulle vente på han til tross for at han ikke hadde sendt henne et eneste 

Fig. 46. James Bruce. Fra Johnston 
1903, innlegg s. 86.
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brev på tolv år. På tilbakeveien fikk han høre at hun hadde giftet seg med en 
italiensk aristokrat og bodde i Roma. Privat endte ekspedisjonen i skuffelse, 
men det var da han kom til Paris i 1773 han fikk høre det som skulle skade 
hans omdømme katastrofalt. 

Den franske geografen D’Anville fortalte Bruce at han ikke var den første 
europeer som hadde funnet Nilens kilde i Etiopia. Portugisiske misjonærer 
hadde vært der mer enn 150 år tidligere og D’Anville publiserte i 1772 et kart 
over Nilen basert på observasjonene fra portugiserne. D’Anville kunne også 
fortelle at Nilens gåte var langt fra løst en gang for alle og prøvde deretter 
å overbevise Bruce om at Den blå nilen ikke var hovedkilden, og at i alle 
fall to-tredjedeler av Nil-mysteriet gjensto. Bruce ble dypt desillusjonert og i 
tillegg til dårlig helse kan det forklare hvorfor det tok sytten år etter ekspe-
disjonens slutt før publikasjonen var ferdig. Den nye informasjonen hindret 
derimot ikke Bruce fra å fremstille seg selv som den største og mest uovervin-
nelige av alle Nil-utforskere i 1790. Men fremfor ære og berømmelse fortsatte 
Bruces nedtur i England. Ikke bare fikk han kritikk for løgn ved å ta æren 
fra portugiserne, men i det litterære London ble han latterliggjort og sett på 
som en eventyrforteller. Spesielt beskrivelsene av den etiopiske skikken med å 
spise rått storfekjøtt, som er en kulinarisk delikatesse i høylandet, ble sett på 
som vill fabulering. Og da en ny utgave av Baron von Münchhausens Gullivers 
Reiser ble utgitt, som er en parodi på ‘skipperskrøner’, var den dedikert til Ja-
mes Bruce. I 1788 døde hans nye og unge kone, og i 1794 falt Bruce ned fra en 
trapp i sitt hjem etter en fest og døde 64 år gammel.79

Bakgrunnen for de portugisiske misjonærene i Etiopia var legenden om Jo-
hannes presbyter. Dette skulle være en mektig prestekonge som kjempet mot 
muslimene og i 1165 sendte han angivelig et brev til Konstantinopel, som ble 
sendt videre til den romerske keiseren. I brevet ble det fortalt at Johannes 
presbyter var ‘indernes konge’, men i middelalderen refererte ‘India’ til alt øst 
for Europa og inkluderte også Øst-Afrika. En kristen prestekonge i Asia eller 
Afrika var en sensasjon og det eneste stedet hvor det var kjent et kristent 
kongedømme var i Etiopia. Det var derfor Portugal i 1520 sendte en ekspedi-
sjon for å lete etter denne mytiske karakteren i det kristne kongedømmet i 
Abyssinia. 

Portugiserne var i Etiopia i kun seks år, men snart skulle det kristne kei-
serriket bli angrepet av den muslimske hærføreren Gragn den Venstrehendte. 
De appellerte til Portugal for hjelp som kristne brødre seg i mellom, og under 
ledelse av Christopher de Gama, sønn av den mer verdenskjente faren Vasco 
som fant sjøveien til India, kom en liten portugisisk hær til unnsetning i 1541. 
Til tross for å være i mindretall, klarte de Gama å påføre muslimene store tap, 
men han ble selv tatt til fange og halshugd. Resten av Christopher de Gamas 
soldater flyktet blant annet til Simien-fjellene. Noen forhenværende soldater 
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slo seg siden ned i området Nanina, som er ca. 50 kilometer fra kilden, og der-
for er det ikke usannsynlig at de besøkte Gish Abay, men hvis de gjorde det, så 
vet ingen eksakt når eller hva de observerte, fordi ingenting er dokumentert.

Kontakten med moderlandet ble opprettholdt og den første portugiseren 
som dokumenterte Den blå nilens kilde var jesuittpresten Pedro Paez. Paez 
beskriver at han var ved kilden sammen med kongen og hans hærfølge. Og 
som så mange andre oppdagere senere, så proklamerte Paez at han så kildene 
som hverken perserkongen Cyrus, Cambyses, Alexander den Store eller den 
berømte Julius Caesar fikk se. Jesuitten Athanasius Kircher, som publiserte 
en latinsk versjon av Paez’ berettelse i 1652, skriver at Pedro Paez kom dit 21. 
april 1618. Jesuitten Lobo, som selv kom til kilden rundt 1629 skriver at Pedro 
Paez var der i 1613, mens James Bruce, til tross for at han i 1790 mente at han 
var den første som så kilden, skrev at Paez kom til en annen og ‘feilaktig kilde’ 
21. april 1615.80

Det er hevet over enhver tvil at de første europeerne som kom til Gish 
Abay var portugiserne, men som Paez skrev så var han ledsaget av den kristne 
kongen i området. Dette var på et tidspunkt hvor det flere hundre år tidligere 
hadde blitt etablert kunnskap som forbandt kilden og Tanasjøen med Nilens 
flom, som oversvømte Egypt. Kilden og det etiopiske opphavet til flommen 
var godt kjent og dokumentert – i både Etiopia og Egypt. 

Nilens kilde og førkristne tradisjoner

Gish Abay eller Nilens kilder i Etiopia er faktisk to kilder, som er lokalisert 
noen meter fra hverandre (fig. 47). Den portugisiske jesuitten Fader Lobo be-
skrev de førkristne offerpraksisene ved kilden på 1600-tallet. En gang i året 
under en stor seremoni ofret først en prest ei ku hvorpå han ga hodet til den 
ene kilden. Deretter ofret alle de andre tilstedeværende ei ku eller flere kyr til 
kilden avhengig av deres velstand og hengivenhet. Beinene fra tidligere ofrin-
ger dannet to berg av betydelig høyde, som vitnet om at de lokale i ualminne-
lige tider hadde tilbedt denne berømte elven. Lobo skrev at ofringene ble spist 
med den største ærbødighet, siden kjøttet var gaver til deres guddom. Etter 
måltidet smurte presten seg inn med fett og talg fra kyrne, og satte seg i midt-
en av en haug med høy og gress hvorpå det ble tent på. Mirakuløst ble ikke 
presten skadet av flammene, og mens det brant fremførte han en formanende 
tirade av en tale, og da bålet var nedbrent, ga alle store offergaver til presten.81

Jesuittpresten Manoel de Almeida skrev mellom 1628 og 1646 en historie-
bok om Etiopia og Abyssinia. Han beskrev kildens vann som klart og gjen-
nomsiktig, og av de lokale ble han fortalt at kilden var uendelig dyp og uten 
bunn. Vannet fra kilden rant i undergrunnen, men den lille bekkens kurs 
kunne synes ut fra hvordan gresset grodde. Først rant bekken østover et mus-
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kedunderskudds lengde før den endret kurs nordover, og etterhvert ble strøm-
men større når andre sideelver tilkom og dannet selve elven.82

Da Bruce kom til kildene, beskrev han tilsvarende rituelle praksiser mer 
utførlig, men i forbifarten nevnte han også kristendommens tilstedeværel-
se. Vannet fra disse kildene var intenst kaldt, og smakte absolutt perfekt og 
ingenting. Kilden hadde navnet Geesh, skriver Bruce, og rett nord for kilden 
var det en kirke dedikert til Sankt Michael. Nærværet av kristendommen er 
interessant og viktig fordi den kristne mytologiseringen og historieomskrivin-
gen var en pågående prosess, og ritualene som ble utført vitner om en lang 
kontinuitet til førkristne skikker. 

Bruce og assistenten Strates fikk lov til å drikke av Nilens kilde etter at de 
hadde tatt av seg skoene, men de fikk ikke lov til å bruke vannet til noe annet, 
og heller ikke landsbyboerne vasket seg selv eller deres klær i kilden. Bruce 
beskriver også hvordan gruppen Agow tilba og ofret til kilden. Tusenvis av kyr 
hadde blitt og fremdeles ble ofret til kilden på Bruces tid i det årlige ritualet 
hvor alle stammene kom for å delta. Og kilden hadde navnet ‘Guds fred’.

Bruce skriver at tidligere ble alle dyrebeinene fra ofringene samlet i store 
hauger på en stor stein på slettelandskapet og satt fyr på, men ritualene var nå 
flyttet nærmere kirken hvor de bedrev deres avgudsdyrkelse parallelt med de 
kristne helgenene Fasil og Michael.

Det årlige ritualet ble utført den første dagen Sirius-stjernen ble synlig på 
himmelen, eventuelt 11 dager etterpå, og presten sammenkalte alle klanleder-
ne til kilden. De ofret en svart kvige som aldri hadde kalvet. Hodet ble først 

Fig. 47. Pilegrimer ved Nilens kilde søndag 30. august 2015.
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ført ned i vannet i kilden og deretter ble dyret ofret. Kadaveret ble delt i to 
og vasket med særdeles grundighet hvorpå det ble fraktet til en kolle vest for 
kirken. Eldre i følget bar vann i hendene fra kilden, og det var forbudt å bruke 
en beholder, og så ble offerdyret delt i likt antall som stammene som deltok i 
ritualet. Kjøttet fra offeret ble spist rått, som er en delikatesse i det abyssinske 
høylandet, og de drakk kun vann fra Nilens kilder. Deretter samlet de sam-
men beinene og brant dem opp. Tidligere var det et alter hvor kirken står og 
brannofrene ble utført, men de kristne ødela offerstedet.

Etter den blodige banketten fraktet de kvigens hode, som hadde blitt pak-
ket inn i skinn, til en grotte. Bruce skriver at han ble fortalt en historie om 
at Djevelen kommer til syne for dem, og at de sammen med Djevelen spiser 
kuens hode. Under måltidet sverger de troskap til Djevelen under forutset-
ning at han gir det livgivende regnet og frembringer en god sesong for bier og 
buskap. Hvorvidt det stemmer eller ikke, sier Bruce, så er det sikkert at de 
tilber guden i elven, som de kaller ‘Den evige Gud’, ‘Verdens lys’, ‘Guds fred’ 
og ‘Universets Far’.

Presten ved kilden kalte også guden for ‘Den høyeste Gud’ og ‘Verdens 
frelser’. Presten ba til guden for regn, rikelig med gress til beite, velvære for 
slanger og fravær av torden. Biene som ga den verdifulle honningen ble skremt 
av torden, og slanger forutså fremtidig velsignelse eller ondskap som ville til-
komme samfunnet. Da Bruce spurte presten hvordan guden så ut, svarte han 
at guden hadde en svært grasiøs fremtoning, mest sannsynlig mer gammel 
enn middelaldrende, og selv om presten som oftest ikke valgte å se på dens 
ansikt, så hadde han hvitt skjegg og fine klær, som om de var av silke. Bruce 
spurte om hvordan presten kunne vite at det var en mann hvorpå presten lo 
og snøftet tilbake at det ikke var en mann, men en gud; det var elvens gud, 
Gud og menneskehetens far.83

Dr. Beke og Major Cheesman ved kilden

Den britiske geografen Charles T. Beke var ved kilden to ganger i 1842 og første 
gangen 26. mars.84 Da han spurte om de lokale utførte noen religiøse seremo-
nier ved kilden, fikk han foraktelig til svar at det gjorde de ikke, siden de var 
kristne. De innrømmet likevel at hvert år rundt slutten av november og etter 
regntiden når området rundt kilden hadde blitt tilstrekkelig tørt, så ofret de 
en okse hvorpå blodet ble gitt til kilden. Beke fikk ingen videre beskrivelser 
av andre ritualer rundt dette årlige offeret, men før det etiopiske nyåret, som 
er ved regntidens slutt og i midten av september, var det en annen skikk. På 
kvelden til minne om Johannes Døperen ble syke personer fraktet til kilden 
for å bli helbredet. Rundt kilden var det også rester av tømmer, som de syke 
lå på i syv dager.
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Beke kom tilbake til kilden 23. desember 1842. Regntiden hadde vært ek-
sepsjonell lang og intens, og hele området var så vannmettet at Beke sank 
ned i gjørme til anklene. En prest fortalte at kirken hadde tre ulike navn; 
A’shihi St Michael, Abái minch (kilde) Sankt Michael og Gíesh Sankt Mic-
hael. Presten hadde brakt med seg sitt kors og velsignet vannet fra kilden 
før Beke fikk drikke det, men da geografen spurte hvilke ord presten brukte 
da han velsignet vannet, ville presten motvillig svare. Beke spurte om han 
sa ‘I Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn?’ hvorpå presten svarte ja. 
‘Ingenting annet?’ repliserte Beke og fikk til svar ‘Ingenting annet’. Men det 
trodde ikke Beke på, og han kommenterte at presten generelt var tilbakehol-
den og skeptisk til å svare på spørsmål. Presten kunne forsikre Beke at skikken 
med å ofre storfe til kilden hadde opphørt, men en landsbyboer fortalte at 
de ofret melk til kilden for å forutse fremtiden og hvorvidt døden var nært 
forestående. Hvis melken ble til blod, ville dødens skygger komme, men hvis 
melken beholdt sin naturlige farge, så ville vedkommende leve videre. Beke 
ble også fortalt at under den kristne Timkat-festivalen kommer det mange pi-
legrimer, og selv om 1000 personer drikker av kilden, så er vannivået i kilden 
uforandret.

Den neste personen som dokumenterte ritualer og forestillinger ved Nilens 
kilde var major R. E. Cheesman. Han besøkte kilden på slutten av 1920-tallet 
og i 1933 da han reiste sammen med sin kone og dokumenterte klostre i Tana-
sjøen (fig. 48).85 Da Cheesman var ved 
kilden på 1930-tallet, var det myter og 
legender om en helgen med navn Zera-
bruk. Det ble spekulert om det kunne 
være en korrumpert og feiltolket form 
av Bruce sitt navn, men en prest fortal-
te at Zerabruk var en helgen, selv om 
han ikke visste noe mer. På amharisk 
har derimot navnet zarburuk en spesi-
fikk betydning og betyr ‘velsignet korn’.

En prest skulle gi Cheesman hellig 
vann fra kilden, men da presten fikk 
høre at han allerede hadde spist den 
dagen, fikk han beskjed om å komme 
tilbake neste dag og ta imot vannet før 
han hadde spist frokost. Ikke bare mis-
ter vannet sin helbredende kraft hvis 
det er drukket etter at man har spist, 
men det kan til og med være dødelig, 
ble Cheesman fortalt, og angivelig had-

Fig. 48. Prest ser ut over Tanasjøen fra 
Tana Kirkos-klosteret, 2015.
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de flere som ignorerte dette tabuet, dødd. Da konen berørte vannet i kilden 
med sin kjepp, skrek flere pilegrimer: ‘Ikke la henne røre det, hun er en kvin-
ne.’ Hun spurte presten hva slags ulykke som kunne ramme henne hvis hun 
tok et bad i kilden, hvorpå han svarte: ‘Du vil dø.’

Cheesman spurte også når kirken på stedet var blitt oppført. En prest og 
flere fra menigheten var enige i at det skjedde under regjeringstiden til Johan-
nes Kadus eller Johannes den Hellige (1667–1682). Portugiserne beskriver ikke 
nærværet av kristendommen da de var ved kilden, men det var en kirke der 
da Bruce kom dit i 1770. Berettelsen som ble fortalt til Cheesman virker der-
for sannsynlig og at kristningsprosessen av dette kultstedet startet på slutten 
av 1600-tallet, men som vist med Bekes beskrivelser, så var konverteringen 
av den religiøse kilden en lang prosess. Selv så sent som på begynnelsen av 
2000-tallet ble det fortalt at kyllinger ble ofret til elven rett nedenfor kilden 
ved at de ble holdt i hånden og svingt rundt hodet før de ble gitt til vannet.

Det er et paradoks i Nil-historien at i 2500 år var selve kildene de mest my-
tologiske og myteomspunnete stedene hvor Europas blikk og mål var rettet 
mot, men da vestlige kom til kildene var svært få interessert i å dokumentere 
mytene som faktisk eksisterte. Bortsett fra de få nedtegnelsene av portugiser-
ne på 1600-tallet, Bruce på 1700-tallet, Beke på 1800-tallet og Cheesman tidlig 
på 1900-tallet, så har det vært sparsommelig med dokumentasjon av de faktis-
ke mytene, religiøse forestillingene og rituelle praksisene som har funnet sted, 
og som fremdeles er viktige og gjør kilden til det hellige stedet det faktisk er. 
Etnografisk dokumentasjon av myter og tradisjon er interessant i seg selv, men 
også i videre perspektiv. På den ene siden er Den blå nilens kilde sentral i Eti-
opias kollektive bevissthet og religiøse historie, selv om mange ikke kjenner 
til de spesifikke kildene, men mytenes sentrale posisjon kan være uavhengig 
av faktisk kunnskap om mytene. Mytene om stedets storhet kan forsterkes 
kun med bevisstheten om at dette er et myteomspunnet sted. Det gir stedet 
en magisk og legendarisk aura i seg selv. På den andre siden ligger det også i 
mytenes karakter at selv om de blir fortalt og oppfattet som noe opphavelig 
fra gamle dager og en svunnen tid, så skapes det hele tiden nye myter og de 
endres kontinuerlig av alle de som kommer til Nilens kilde og gjenforteller 
historiene. Mytene om Zerabruk og hvorfor kilden heter Gish Abay, er del av 
kildens virkningshistorie hvor nye fortellinger har blitt tilskrevet, som ikke 
bare er med på å udødeliggjøre elven, men også å gjøre den aktuell i dag og i 
fremtiden.
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Zerabruk og Gish Abay86

Det er to sentrale mytologier som gir kilden Gish Abay status som hellig og 
guddommelig. Den blå nilen er kalt Abay i Etiopia, men opprinnelig het elven 
Gihon. Som tidligere nevnt er Gihon en av de fire himmelske elvene i Edens 
hage, og kilden er det jordiske utløpet som forbinder denne verden med him-
melriket. Den hydrologiske sirkelen er også en metafor for denne guddom-
melige elven. I følge prester har elven sirkulert rundt jorden syv ganger for så 
å komme tilbake til Etiopia. Alle former for vann, som regn og små bekker, 
forenes i Nilen som en sirkel. I himmelen var det livgivende vannet for Adam 
og Eva, og på jorden er det for hele menneskeheten. Gihon var det livgivende 
vannet i himmelen, og etter at menneskene ble utvist fra Paradiset, startet 
elven å strømme til jorden for å oppfylle sin guddommelige funksjon. Siden 
mennesker er avhengige av vann for å leve og overleve, så kan vannet sees på 
som en pakt mellom mennesker og Gud, hvor menneskeheten kan bli straffet 
for å synde med flom eller fravær av nedbør.

I følge berettelser består den guddommelige Gihon-elven av melk, og el-
ven som renner inn i Tanasjøen har også blitt kalt Melk-Abay. Prester ved 
Gish Abay sa at vanligvis har ikke elven den guddommelige substansen melk, 
som er viktig også i forestillinger om Jomfru Maria, men det hellige vannet 
fremstår som naturlig og klart vann. Da Jesus ble født endret derimot elven 
karakter og ble til guddommelig melk, hvorpå dagen etter ble vannet normalt 
igjen, og derfor også det alternative navnet.

Den bibelske berettelsen om den guddommelige Gihon-elven som strøm-
mer fra Paradiset er den viktigste myten om kilden. Den er et felles referan-
sepunkt for kristne i Etiopia generelt, blant muslimer som også ser på kilden 
som del av deres himmelrike, og opp gjennom historien i Europa. Den andre 
historien omhandler spesifikt kristningsprosessen i dette området, Zerabruks 
mirakler og hvorfor Nilen er kalt Abay og Nilens kilde Gish Abay.

I følge mytene ble Abune Zerabruk født av faren Kidus Deme Christos og 
moren Kidist Mariam Mogessa på slutten av det 8. århundret. Kidus og Kidist 
er henholdsvis den mannlige og kvinnelige formen av ‘velsignet’. Før Zerabruk 
ble født, hadde en av forfedrene blitt fortalt at i den syvende generasjonen på 
morslinjen skulle det komme en hellig mann, som gjennom sine bønner og 
ofringer ville frelse verden.

Fra sine tidlige barnsben av var Zerabruk en dypt religiøs mann, og i en 
alder av syv år ba han Gud gjøre ham blind så han skulle unnslippe å se ver-
dens synd og ondskap, hvorpå han mistet synet i 12 år. Deretter oppsøkte han 
ulike steder og klostre for å få religiøs opplæring. Det blir fortalt at i denne 
perioden utførte han en rekke religiøse mirakler. Han tilbrakte 30 år ved 
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kilden hvor han ba til Gud, og det var her han fikk den guddommelige gaven 
og evnen, med hellig vann som medium, til å helbrede menneskelig lidelse og 
rense mennesker fra synd. Etter at Zerabruk hadde velsignet vannet fra kilden 
i navnet til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, ville tilbederne få evig liv.

Zerabruks berømmelse og ryktene om de religiøse miraklene han utførte 
spredte seg raskt, men dette var på en tid da de førkristne skikkene var do-
minerende, og hans karismatiske og guddommelige kraft utfordret de lokale 
ledernes dominans. Motstanden mot hans nye religiøse lære og virke medførte 
at kongen arresterte han. Men før kongens soldater kom og hentet Zerabruk, 
så sto han med sine syv hellige bøker og ba til kilden. Det blir også fortalt at 
Gud beordret han til å nedlegge sine hellige bøker i vannet i kilden. Zerabruk 
satt fengslet i fem år før han ble sluppet fri hvorpå han misjonerte i to år før 
han kom tilbake til kilden. Da han kom dit, satte Zerabruk seg ved kilden 
og ba intensivt til Gud om å få tilbake de hellige bøkene han syv år tidligere 
hadde gitt til vannet.

Gish betyr ‘bring frem’ og ved kilden ropte han ut ‘gish’. Plutselig brakte 
vannet frem bøkene til Zerabruk, og de hellige skriftene var uskadde og i per-
fekt tilstand etter syv år i kildens vann. Overrasket og glad over dette mirake-
let ba han sin eldre disippel Aba Zerufael om å bevitne hva som hadde skjedd. 
Zerabruk sa ‘Aba Eyi’, som på amharisk betyr ‘Far, se’. ‘Aba Eyi’ ble til Abay, og 
det etiopiske navnet på elven og kilden Gish Abay stammer fra dette religiøse 
mirakelet. Portugiseren Lobo skriver også at lokalbefolkningen kaller elven for 
Abavi, som betyr ‘Vannets far’. Abay blir tradisjonelt sett på som å ha masku-
line assosiasjoner, som storhet, prakt og styrke, og derfor er Nilen en mannlig 
elv. I det gamle kirkespråket Geez, som fremdeles blir brukt, har navnet Abay 
også konnotasjoner til kvinnelig storhet i form av fertilitet og morskap gjen-
nom de livgivende kvalitetene. Den feminine forståelsen av elven er likevel 
ikke den dominerende, og Abay er primært sett på som en maskulin elv.

Abune Zerabruk døde 482 år gammel og de syv bøkene har siden vært de 
mest hellige relikviene i kirken ved Gish Abay. Bøkene blir oppbevart med 
den største ærverdighet og sikkerhet, og i dag er det kun en av de levende 
prestene som har sett de, og han sier at bøkene fremdeles er i perfekt tilstand. 
Siden bøkene er hellige og av største viktighet for alle, men ikke tilgjengelig 
for noen, har klosteret lagd en kopi og kortversjon på amharisk, som selges til 
pilegrimer hvor hoveddragene i historien blir gjenfortalt.

Kristendommen i Etiopia kom fra Aksum i nord og spredte seg sydover 
hvor klosterøyene i Tanasjøen ble et kristent knutepunkt fra 11–1200-tallet for 
den videre misjoneringen og konverteringen.87 Spesielt området rundt kilden 
var et arnested og kjerneområde for førkristne tradisjoner, og de ville ikke 
oppgi sin tilbedelse av elven og de gamle gudene. Pragmatiske prester var der-
for villige til å inngå et kompromiss, ble det sagt, og de kristne sa at de ville tro 
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på og tilbe elven, men i Jesu Kristus navn. Den kristne strategien var at hvis de 
inkorporerte tidligere tradisjoner, så ville de hedenske praksisene, som de ble 
kalt, gradvis bli assimilert inn i den ekspanderende og institusjonaliserte kris-
tendommen. Strategien fungerte, men det var en tosidig prosess. På den ene 
siden så passet denne kilden inn i de bibelske fortellingene om elven Gihon, 
men på den andre siden så kan man også hevde at kilden og vannets tidligere 
virkningshistorie ble videreført i kristen rituell kosmologi og språkdrakt.

Hva som er uomtvistelig er at kilden ble like viktig for de kristne, som 
den var i de tradisjonelle ritualene i førkristne tider. Vannets altomfattende 
og hellige kvaliteter er uten sidestykke, og pilegrimer som kommer til kilden 
bruker vannet til både frelse og eksorsisme. Det ble fortalt at vannet er så 
hellig at ikke bare den som opphavelig bruker vannet vil bli frelst, men også 
etterfølgerne i opptil 70 generasjoner. Beskyttelse av kildens absolutte renhet 
er derfor essensielt. Selv om kilden og Gihon har en sentral rolle i muslimske 
trosforestillinger, er Islam sett på som feil religion og ingen muslimer får til-
gang til kilden. Kristne protestanter er i prinsippet også urene, men hvis man 
ikke har spist frokost og kommer tidlig på morgenen, så kan man kanskje 
komme inn i selve innergården og få et glimt av den ene kilden.

Selve kilden er lokalisert inne i et lite skjul med bølgeblikktak (fig. 49), og 
den andre kilden et lite steinkast bortenfor har en tilsvarende helligdom, som 

Fig. 49. Den blå nilens kilde eller selve utløpet av elven Gihon fra Paradiset.
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ingen utenforstående har lov å nærme seg. Viktigheten av å beskytte kildens 
guddommelige renhet er absolutt og i praksis et spørsmål om liv og død. Hvis 
vannet blir forurenset, så er det en dødssynd med kosmiske implikasjoner, 
og Gud kan straffe en synder hardt for å vanhellige vannet. Det er likevel 
pilegrimene, mer enn til og med prestene, som beskytter kilden og vannets 
hellighet når de utfører ritualer (fig. 50 og fig. 51). De kommer ofte langveis fra 
og dette er den ene sjansen i livet til å bli frelst eller helbredet. Hvis vannet 
blir urent og forurenset av fremmed tro, så er det pilegrimene som får betale 
konsekvensene i dette og neste liv. 

I 2009 ble det utført eksorsisme da vi var ved kilden. En kvinne i bar over-
kropp ble sprinklet med vannet hvorpå hun intensivt skrek ‘Jeg brenner!’ Van-
net jaget bort den indre djevelen som om kroppen brant. Da vi kom til kilden 
en søndag morgen i 2015, var det en enda større folkemengde og stemningen 
var elektrisk negativ og farlig. Flere pasienter var svært syke og hardt angrepet 
av Djevelen og hans disipler. Vannets ubestridte kraft i kampen mot ondskap 
og djevelens makter var uomtvistelig. Den indre smertelige kampen som hys-
terisk ble skreket ut, gjorde det umulig for oss å tilnærme oss kilden og områ-
det overhodet. Og da vannets allmektige krefter overvant Djevelens kraft i en 
pasient hvorpå ondskapen ble jaget ut av kroppen, flyktet angivelig Djevelen 
over til oss som utledinger og vi ble fordrevet fra stedet.

Kilden som et kosmisk knutepunkt som forbinder ulike makter og hvor 
endelige og åndelige kamper utspiller seg, lever videre den dag i dag. Da Bruce 

Fig. 50. Pilegrimer til kildens hellige vann i 2009.
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beskrev den tidligere religionen, var også stedet ambivalent hvor både gode 
og farlige krefter hadde sitt opphav og kilde. Kraften kilden besitter har opp 
gjennom tidene vært altomfattende og uhorvelig stor, og selv om de førkristne 
tradisjonene ved Gish Abay har forsvunnet for lenge siden og blitt assimilert 
i kristendommen, så fins det langs Tanasjøens bredder en liten tradisjonell 
gruppe med en vannkosmologi som gir et innblikk i hvor viktig og mektig en 
vanngud kan være.

Flodhestkult og ofringer til Nilen88

Den tradisjonelle Negede-woyto-gruppen er i dag liten og består av noen 
hundre personer. De var tidligere kristne for så å bli muslimer, men begge 
religionene har sett ned på dem som urene og lavkaste. Selv om det i dag er 
forbudt å jakte på flodhest, så var flodhestkjøtt sentralt i deres kosmologi, og de 
spiser også ulike fisker fra Tanasjøen, som blir sett på som urene av andre. Tra-
disjonelt sett har livet til Negede-woytoene vært sentrert rundt innsjøen langs 
elvebredden ved utløpet. Gruppen har derimot blitt tvangsflyttet flere ganger 
og de rituelle stedene deres blir appropriert og brukt til boliger og utvikling. 
Vannets verden er likevel Negede-woytoenes verden og de padler sine papy-
rusbåter på innsjøen hvor de fisker og transporterer mennesker og gods (fig. 52).

Negede-woytoenes religion er helt og holdent basert på, og livet rundt, 
vannet. Hovedguden i deres kosmologi er Abinas. Abay er elven, in er ‘posi-

Fig. 51. Pilegrimer ved Nilens kilde i 2015.
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sjon’ og yaz er ‘å kontrollere’, så navnet Abinas indikerer at han kontrollerer 
vannverdenen og alt og alle som er avhengige av den. Guden har sitt primæ-
re tilholdssted i Abay og mer spesifikt i området hvor Nilen renner ut fra 
 Tanasjøen. De har mange opphavsmyter og noen av dem fokuserer på at de er 
innsjøfolket og at gruppens opprinnelse er i vannet, og som fisk kan de ikke 
overleve uten vannet og vannets livsverden. Noen eldre sa at ‘Vi er som fisk’ 
og ‘Vi er fiskens sønner’. Negede-woytoenes totale avhengighet av elven og 
innsjøen inkluderer alle livets nødvendigheter og bekvemmeligheter, og løs-
ninger på elendigheter. Alt er innenfor guden Abinas være og virke. Og for å 
ta del i gudens gunst, er ofringer fundamentale, og som det ble sagt, ‘hvis du 
ikke gir noe, så kan ikke guden gi deg noe.’ Eller som en annen gammel mann 
sa, ‘vannet i Nilen er alt og vi gir alt til Nilen’.

Det fins ingen prester blant Negede-woytoene og offerseremoniene er ledet 
av noen av gruppens eldste. Ofringene er enten på et individuelt eller famili-
enivå, eller som del av det store årlige og kollektive ritualet, som inkluderer 
hele samfunnet. Hvis motgang og motbør møter en familie, kan de organisere 
en ofring ved Nilens utløp av Tanasjøen. Det kan være alt fra et lite offer 
hvor noen kaffebønner blir gitt til elven eller større ofringer som inkluderer 
en hane, sau eller geit. Negede-woytoene er offisielt muslimer og ofringene er 
tradisjonelle ikledd muslimsk klesdrakt hvorpå de ber til Allah og Abinas pa-
rallelt. Det sentrale i alle ofringene er at Abinas alltid skal smake først. Blodet 
skal ikke gå til spille på markens grunn, men bli gitt til elven. Hvis en hane 

Fig. 52. Negede-woyto i papyrusbåt på Tanasjøen. Foto: Terje Tvedt.
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blir ofret, så blir strupen kuttet og fjærkreet gitt til vannet for å dø. Hanen 
flakser og spreller sin siste dødskamp og noen ganger forsvinner dyret i vannet 
nedover med elvens strøm, som blir tolket som et tegn på at guden ville ha 
hele offeret. Andre ganger dør fjærkreet langs elvebredden og tilbederne kan 
hente offeret. Det blir forstått som at Abinas er tilfredsstilt med blodofferet 
og at han gir dyret tilbake, hvorpå familien som ofret til guden kan lage et 
rituelt måltid, som de deler og konsumerer langs elven.

Det store årlige og kollektive offerritualet finner sted lørdagen eller søn-
dagen før den kristne fasteperioden starter. Ritualet blir kort og godt bare 
beskrevet som ‘Det store offeret’. Det starter med at flere haner og høner blir 
ofret. Dette er et initierende familieoffer. Det store offeret er eksklusivt og 
kun menn kan delta, som ofrer på vegne av hele samfunnet. Det er et kostbart 
offer og det skal være en perfekt kalv uten horn eller fysiske skader. Offerdy-
ret kan være hvitt eller brunrødt, men aldri svart, og blodet fra et ungt dyr er 
sett på som renere enn eldre og fertile dyr. Kalvens strupe blir skåret og blodet 
samles i et fat hvorpå det blir gitt til Abinas ved Nilens utløp av Tanasjøen 
(fig. 53).

I vannets verden er Abinas en god og allmektig gud, men det er også tru-
ende farer på dypet. Kristne kaller woytoenes gud Abinas for aganent, som 
betyr dårlig ånd eller i praksis Djevelen, men for woytoene er aganent en an-
nen farlig ånd som dreper. Aganent eller farlige ånder kan leve og bo hvor som 
helst, men de har primært tilholdssted i vannet. Spesielt de som ikke ofrer til 

Fig. 53. Ofring av kalv i 2010. Foto: Gedef Abawa Firew.
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Abinas, er ekstra sårbare og utsatte for djevelens verk. Aganent kan ta liv når 
woytoene er ute på sjøen. Hvis en person forsvinner ned i dypet forårsaket 
av denne onde ånden, så vil den suge ut alt blodet av personens kropp for tre 
dager senere å etterlate liket flytende på samme sted som personen forsvant. 
Da vet man med sikkerhet at Aganent har vært på ferde, men ellers er ikke 
drukning assosiert med en spesiell skjebne.

I innsjøen og elven lever også flodhester, som er et hellig dyr med åndelige 
krefter i denne kosmologien. Spesielt tennene, kjøttet og skinnet har viktige 
rituelle og spirituelle funksjoner. Tenner fra flodhester var forestilt å ha en be-
skyttende funksjon mot onde ånder, kjøttet kunne brukes til ulike medisinske 
formål og fettet ble tilskrevet fruktbarhet og var viktig for kvinner, spesielt for 
kvinner som ikke var del av gruppen Negede-woyto.

Flodhestens spesielle form, kropp og liv symboliserte det unaturlige og det 
guddommelige. Flodhesten har flere mager og klover enn kyr, og dyret kom-
mer og forsvinner fra vannets mørke dyp. Den er på et sted for umerkelig og 
lydløst dukke opp på et annet. Flodhesten var sett på som en beskyttende ånd 
eller gud til Abinas, og derigjennom var flodhesten kosmologisk ytterst viktig 
(fig. 54).

Flodhesten var også symbolet på selve samfunnsstrukturen. Det sentrale 
overgangsritualet for unge menn før de kunne gifte seg var å drepe en flodhest 
med pil og bue. Å drepe en flodhest var derimot både farlig og vanskelig, og 
ugifte og kanskje ikke så modige menn som ikke klarte å drepe en flodhest, 
fikk ofte hjelp av andre familiemedlemmer i det skjulte, så de ikke skulle bli 
en skam for resten av familien. Ugifte kvinner ville tradisjonelt sett heller ikke 

Fig. 54. Flodhesten er beskytter av guden Abinas.
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gifte seg med en mann som ikke var suksessfull i flodhestjakten. Det sentrale 
var at brudgommen skjøt det dødelige skuddet og resten av jaktlaget kunne 
hjelpe til med den endelige avlivingen. Når en ung jeger hadde felt en flodhest, 
ble det reist et telt langs elvebredden og halvparten av kjøttet ble gitt til den 
vordende brudgommen og den andre halvparten ble delt mellom medlem-
mene i gruppen som assisterte jakten. Brudgommens familie startet feiringen 
med lokalt øl og flodhestkjøtt, og sønnen kuttet av flodhestens hale og surret 
den rundt sin venstre arm som symbol på at han var blitt en riktig mann. Og 
som del av bryllupet ville en kalv bli ofret til Abinas på stedet hvor flodhesten 
ble drept og teltet var reist.

Nøyaktig hvorfor flodhesten var symbol på ekteskapet, var det usikkerhet 
og uenighet om blant de eldre. Store flodhester kan veie 3–4 tonn. En daglig-
dags forklaring var at en flodhest er en stor ting, og det er også ekteskapet, 
men også at et ekteskap på samme måte som flodhestjakt er både vanskelig og 
utfordrende. Et ekteskap er også en stor ting på andre måter, fordi det er ikke 
kun en pakt mellom ektemann og hustru, men en forening av to familier som 
skal leve sammen. Noen ganger kan et symbol være mer opplagt og intuitivt 
enkelt, og ikke kun skjult i mytenes slør, selv om det selvfølgelig også ligger 
langt mer bak flodhestens hellige og religiøse rolle blant Negede-woytoene. 
Med slutten av Haile Selassies æra i 1974 ble flodhestjakt forbudt og i dag er 
dette ikke bare en tradisjon som er borte, men minnet om svunne tider for-
svinner også fordi ungdommen distanserer seg fra gruppens historie parallelt 
med at kristne og muslimer forsøker å få en bukt med hva de kaller ‘hedenske’ 
tradisjoner. Stigmatiseringen og ekskluderingen av Negede-woytoene fortset-
ter likevel fordi de tidligere spiste flodhestkjøtt, og de blir fremdeles sett på 
som urene og en lavkaste til tross for at de har sluttet med ‘urene’ praksiser.

Når Negede-woytoene kom til området er vevd inn i mytologi, som mye 
av den tidlige historien, men snart vil den siste rest av den eldste opphavelige 
tradisjonen rundt Tanasjøen være forsvunnet. Negede-woytoene blir sett på 
som den første gruppen som kom til byen Bahir Dar og Tanasjøen. Eldre sier 
at hvor det er Bahir (som betyr sjø), så fins woytoene. En historie forteller at i 
gamle dager ble woytoenes konge slått i et slag av en egyptisk farao, og da de 
på flukt fra egypterne kom til denne innsjøen, sank kongen seg ned i vannet og 
overlevde trusselen.  Navnet Woyto, som på amharisk har en parallell i watow, 
betyr å bli ‘slukt av vann’. I en variant av myten var woytoene i krig med 
egypterne og kongen beordret de til å drikke av vannet før de fortsatte, men 
de drakk for mye vann og ble værende der. En annen historie om woytoenes 
opphav knytter gruppen sammen med Etiopias oppkomst og den legendariske 
dronningen Saba. I denne myten blir det beskrevet at de opprinnelig kom fra 
Egypt, men fulgte med dronningen tilbake til Etiopia for siden å forbli ved 
Tanasjøens bredder.
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Dronning Saba og den urgamle jødedommen
Den tidlige kontakten mellom Egypt og Etiopia, og langs Nilen, er en enig-
ma.89 De gamle egypterne må opplagt ha visst at Nilens årlige flom kom fra 
Etiopia, men de ellers utførlige hieroglyfene som beretter om mye, er som 
mumifiserte når det gjelder Nilens kilde og flommen fra Etiopia. Klosterøy-
ene i Tanasjøen fra 1200-tallet og fremover var sentrale i senere perioder og 
forbandt Etiopia og Egypt gjennom Nilens flom, men før kristendommen er 
skriftlige kilder fraværende.

Moses ble født i papyrusen i Nil-deltaet, men i Bibelen står det at han giftet 
seg med en etiopisk prinsesse. Og den legendariske og mytologiske dronning 
Saba er moren til Etiopia og hennes dynastier. Ikke bare var Saba utrolig rik 
og vakker, men hun hadde en guddommelig intelligens og hun dro til kong 
Salomo i Jerusalem for å lære om hans religion. Da hun hørte om Salomons 
religion, ville hun ikke lenger tilbe solen, men skaperen av solen: Gud. Solo-
mon var kjent for sin forkjærlighet for kvinner og det sies at han hadde 400 
dronninger og 600 konkubiner. Dette var ikke på grunn av kjødets gleder, ble 
det sagt, men fordi Gud hadde befalt Abraham å spre sine frø. Med Salomo 
som far unnfanget dronning Saba sønnen Menelik. Menelik dro siden tilbake 
til Jerusalem hvor han ble kronet som den den første etiopiske kongen, og 
siden den gang har alle keisere mytologisk sin ættelinje fra kong Solomon. 
Keiser Haile Selassie var den siste som hærstammet fra Solomon, og gjennom 
Solomon også Abraham og de tidlige patriarkene (fig. 55).

De tidlige jødiske og gammeltestamentariske forbindelsene er historiske 
uløste gåter, men likevel sentrale i mytene om den etiopiske nasjonen og sivil-
isasjonens oppkomst, og ikke minst i den etiopisk ortodokse kirken. Indiana 
Jones har udødeliggjort forestillinger om Paktens ark i populærkulturen, men 
dette gullskrinet har en sentral rolle i Den hebraiske bibelen og den etiopiske 
ortodokse kristendommen. Skrinet skal opprinnelig ha blitt lagd på ordre fra 
Moses og inneholdt steintavlene han fikk på Sinai med De ti bud. Paktens ark 
med De ti bud ble stjålet fra tempelet i Jerusalem. I følge etiopisk tradisjon 
var det Salomos egen sønn og den første keiseren i Etiopia, Menelik I, som tok 
det med til Etiopia, og arken var angivelig i flere hundre år i sikker forvaring 
på to av klostrene i Tanasjøen.90

Den etiopisk ortodokse kristendommen har flere jødiske fellestrekk, som 
omskjæring av gutter og lange fasteperioder. Denne grenen av kristendom-
men er en av de eldste i hele verden og representerer således kristendommens 
opprinnelige røtter mer enn de fleste andre kristne trosretninger, som likevel 
protestantisk misjon for eksempel prøver å endre.91



115

På 1800-tallet ble det til vestverdens store overraskelse oppdaget at det 
var en stor jødisk befolkning i Etiopia. I 1868 ble det estimert at det var mel-
lom 150–200,000 jøder og de fleste holdt til i regionen rundt Tanasjøen. Beta 
Israel-gruppen var strengt ortodokse, og på 1500-tallet forbød den etiopiske 
keiseren personer som ikke var døpt i den kristne tro, rett til å eie land. Beta 
Israel ble en stigmatisert gruppe og sett på som lavkaste. Hvilken reiserute og 
hvor lenge Beta Israel har vært i Etiopia er en gåte, og selv ble de overrasket på 
1800-tallet når de hørte at det fantes andre jøder i verden enn dem selv. De 
religiøse skikkene og tradisjonene de hadde videreført var urgamle og hadde 
forsvunnet i Israel, men etter en lang teologisk evaluering ble det slått fast at 
Beta Israel opprinnelig var jøder, og i 1975 fikk de lov å returnere til Israel. 
Under tørkekatastrofen i 1983–1985 og mot slutten av borgerkrigen i 1991 ble 
de fleste jødene flydd tilbake til Israel i to operasjoner kalt ‘Operasjon Moses’ 
og ‘Operasjon Salomon’.92 Og sammen med de utdøende Woyto-tradisjonene 
er det nesten ingenting igjen av de opprinnelige religiøse forestillingene og 
ritualene rundt Tanasjøen og Nilens kilde, men tradisjonene rundt vann lever 
videre i beste velgående i kristendommens prakt. Og ingen religiøs festival er 
større og viktigere i Etiopia enn dåpen i Åpenbaringen eller epifani, som også 
har sterke, jødiske røtter og tradisjoner.

Fig. 55. Dronning Saba i Kong Salomons tempel i Jerusalem. Maleri av Edward John 
Poynter (1890). Kilde: Wikimedia Commons.
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Timkat og feiring av dåpens betydelse
Timkat er den største, kristne festivalen og høytiden i Etiopia, som blir feiret 
hvert år 19. januar. Den er til minne om Jesu dåp og dåpens betydning for 
menneskehetens frelse. Da Johannes Døperen døpte Jesus, ble dette sakra-
mentet institusjonalisert i kristendommen. Dåpen åpner portene til Guds rike 
og evig liv i himmelen. Til minne om dette storslagne løftet om velsignelse 
og frelse, samles de kristne rundt det livgivende vannet og gjennomfører en 
symbolsk dåp (fig. 56).

I etiopisk kristendom er selvfølgelig julen også en stor høytid, men fødselen 
av Jesus var mer en forutsetning for den videre religiøse utviklingen enn et 
mål i seg selv. Nødvendigheten av dåpen for frelse og evig liv er det sentrale og 
det etiopiske nyåret, som finner sted ved regntidens slutt i september, innledes 
med å minnes Johannes Døperen. 

Religion er også politikk, og som vist var rettigheter til land knyttet til kris-
tendommen og døpte personer, som marginaliserte og ekskluderte Beta Israel. 
Dåpen var også helt avgjørende i den tidlige portugisiske misjoneringen. Når 
uår, sult, nød og død herjet i Etiopia, var det av største viktighet å døpe flest 
mulig ikke-kristne før de døde, så de kunne komme til himmelriket. Under 
en epidemi i 1626 ble det døpt 900 i løpet av tre måneder, og prestene hadde 
 ingen tid til hvile, men det var ingenting i forhold til bragden Ganata Iyasus 
klarte å utføre i 1627. I følge ham selv så døpte han ikke mindre enn 840 per-

Fig. 56. Prosesjon med prester bærer arkene i Bahir Dar.
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soner en dag og 545 en annen dag. Mange av dem døde og noen umiddelbart 
etter å ha fått den hellige dåpen, men da var de i alle fall sikret et videre liv, 
mente portugiserne. De massive dåpsoperasjonene var likevel med på å vide-
reføre de ikke-kristne praksisene. Så lenge de ble døpt, så var det ikke like 
viktig om de kjente til alle kristne trosforestillinger, og en gang gikk konverte-
ringen så langt at til med dåpen ble utelatt i kristningen.93

Den vestlige kristendommen møtte likevel motbør av de kristne i Etiopia, 
som tross alt representerer en av de eldste, kristne tradisjonene i verden. Lobo 
skriver at etiopierne var besatt av forestillingen om at de var de eneste sanne 
kristne i verden, og de skydde jesuittene som hedninger. Og da de etiopisk or-
todokse hørte at portugiserne kjente til Jomfru Maria, ble portugiserne fortalt 
at de kanskje ikke var komplette barbarer likevel, siden de kjente til Jesu Mor. 
Misjonærenes konklusjon ble likevel at de etiopisk kristne hadde liten vilje 
til å forenes med den katolske tro, og fra etiopiernes perspektiv var det ingen 
grunn til å endre sin særegne og opphavelig tradisjon, som ble sett på som mer 
autentisk og sannferdig enn korrumperte forestillinger fra fremlinger.

Timkat-festivalen inkluderer tradisjoner fra Det gamle testamentet. Det 
helligste objektet i hver kirke er en kopi av Paktens ark. Den eneste gangen i 
løpet av hele kirkeåret arken eller dette skrinet blir tatt ut av kirken, er under 
Timkat-seremonien. Når arken blir brakt til dåpsstedet, blir den ledsaget av et 
stort og feststemt følge. Gatene blir renset med vann og vasket med palmebla-
der (fig. 57), som da Jesus ankom Jerusalem på Palmesøndag. Prestene er kledd 

Fig. 57. Gaten ble renset med vann som på Palmesøndag da Jesus kom til Jerusalem.
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i gullforgylte klær og bærer skrinet på hodet ledsaget av en stor prosesjon 
(fig. 58).

Inntil nylig ble Timkat-seremonien utført langs Tanasjøens bredder i Bahir 
Dar, men siden byen vokser og ekspanderer raskt, er det nå for mange mennes-
ker til at alle kan samles langs innsjøen. På et spesielt torg er det derfor bygd 
et stort ‘dåpsbasseng’. I 2010 kom det i alt 17 arker fra de ulike kirkene i nær-
områdene. Tusenvis av festglade og syngende tilbedere kom til torget, og de 
mest iherdige kom kvelden før og sang og lovpriste Gud gjennom hele natten.

Tidlig på morgenen 19. januar ved daggry flokket alle seg rundt dåpsbassen-
get, og hele feiringen varte fra omtrent kl. 04.00 på morgenen til kl. 18.00 på 
ettermiddagen. Omtrent kl. 07.00 startet hovedseremonien og en biskop med 
følge ikledd sine mest høytidelige og fine klær satte seg ned langs det store 
dåpsbassenget med sine store kors (fig. 59 og fig. 60). Biskopen og prestene 
velsignet vannet i Treenighetens navn; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. 
Deretter gikk de kristelige dignitetene rundt dåpsbassenget og velsignet alle 
himmelretningene mens de siterte evangeliene. En prest fylte opp en flaske 
med vann fra bassenget, som han ga til biskopen. Biskopen velsignet de nær-
meste prestene rundt ham og så ble alle sprinklet med vann og velsignet. Den 
store folkemengden umuliggjorde at selve dåpsbassenget kunne bli brukt, og 
vakter passet på at ingen kom i nærheten av frykt for at ulykker kunne skje på 

Fig. 58. Eldre menn med geværer blåste i trompeter.
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Fig. 59. Biskop Abune Barnabas.

Fig. 60. Dåpsbassenget med dignitærer på Meskel Square, Bahir Dar.
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grunn av den store trengselen. I stedet var det montert et sprinkleranlegg som 
dusjet ut velsignet og hellig vann på alle tilstedeværende. Noen prester var 
derimot ikke tilfredsstilt med denne alternative løsningen og argumenterte 
for at ritualet primært skulle bli utført langs Tanasjøens bredder. 

Ritualenes rolle ikke bare i religionen, men også i tradisjonen, skaper kon-
tinuitet og kulturelle forankringspunkt, og i skiftende politiske regimer har 
den etiopiske kirken hatt en stabiliserende funksjon i samfunnet. Ritualer er 
likevel også makt og politikk. På nordsiden av Tanasjøen var det tradisjonelle 
kongedømmet lokalisert i Gondar. Viktigheten av Timkat og kristendommen 
i den kongelige maktutøvelsen synes i det store dåpsbadet som kongen Fasila-
das bygde på 1600-tallet. Det måler hele 50 × 30 meter og er det mest kjente 
i Etiopia (fig. 61). Timkat-seremonien var et av hovedritualene i den folkelige 
kristendommen, men også viktig i en politisk kontekst som bekreftet og styr-
ket samspillet mellom geistlig og sekulær makt.

Den etiopisk ortodokse kirken poengterer at dette er ikke en ny dåp, som 
er forbudt for kristne og strengt tatt umulig med mindre man tilhører de nye 
kirkene. Det er ikke en dåp, men et ritual til minne om viktigheten av dåpen 
for menneskehetens frelse. De første kristne portugiserne så derimot dette 
ritualet som en gjendåp og dermed vanhellighet og en avvikelse fra den rette 
lære. Bruce, på den andre siden, korrigerte portugisernes oppfatninger og på-
pekte at festivalen kun var en feiring av dåpens betydelse – ikke en ny dåp.

Fig. 61. Kong Fasiladas’ dåpsbasseng i Gondar på nordsiden av Tanasjøen.
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Bruce var riktignok svært skeptisk til om ritualet ville føre til frelse, men 
det var av helt andre grunner. I sin livlige fantasi og med tilsvarende flam-
boyante beskrivinger, var Bruce sjokkert over hva han så og hørte. Kongen 
og dronningen var de første som ble døpt, og mens de til vanlig var kledd og 
tildekt fra topp til tå, var de nå helt nakne. En ting var de kongelige, men en 
annen ting var de etiopiske skjønnhetene. Kvinnene var splitter nakne fremfor 
mennene og ikke så mye som et klede tildekket dem. ‘Uten et passende me-
dium som kaldt vann, frykter jeg at det ikke ville ha bidratt mye til interessen 
for religion å stole på en prest (selv en gammel en) blant så mange dristige 
og nakne skjønnheter,’ skriver Bruce, ‘særlig ettersom han tilbrakte de første 
seks timer med dem i mørket’ før soloppgang.94 Hvis man derimot ikke bare 
tror på Tanasjøens kalde vann i de tidlige morgentimene, men også på vannets 
hellighet, så kan man anta at alt var i den skjønneste orden og i religionens 
interesse.

Klosterøyene i Tanasjøen

Kristendommen spredte seg sydover fra Aksum i nord og klostrene i Tanasjø-
en var et knutepunkt for kristningsprosessen, men misjoneringen møtte mas-
siv motstand, som vist med de sterke førkristne trosforestillingene ved kilden. 
På 20 av 37 øyer i innsjøen er det klostre og kirker, og spesielt klostrene Tana 
Kirkos og Daga Istafanos har en sentral rolle i Etiopias og kristendommens 
historie.

Tana Kirkos-klosteret ble mest sannsynlig etablert under Zagwe-dynastiet 
(ca. 1137–1270), men munkene på klosterøyen beretter om langt eldre og fun-
damentalt viktigere hendelsesforløp. De deler 
øyens historie inn i en gammeltestamentlig 
og en nytestamentlig periode og ifølge de eld-
ste mytene så ble øyen et religiøst senter år 
4518 f.Kr.

Hovedkirken er arkitektonisk bygd som en 
replika av kong Salomons tempel i Jerusalem, 
men de viktigste etterlevningene fra den gam-
meltestamentlige æraen er hva som benevnes 
som ‘offer-søyler’ brukt til ofringer av okser og 
kalver i gamle dager (fig. 62). Mytene varierer, 
men en prest fortalte at de ble oppført i år 
982 f.Kr.

En annen sentral begivenhet i øyens histo-
rie er myten om at Parkens ark var bevart i 
sikkerhet her i 800 år før den ble fraktet vide-

Fig. 62. ‘Offer-søyler’ brukt til 
ofringer i de Gammeltestament-
lige tider.
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re til Aksum. I følge en legende så fulgte 12,000 jøder med Menelik fra Jeru-
salem til Etiopia etter at han hadde tatt arken, som ifølge denne myten også 
forklarer hvorfor Beta Israel-gruppen kom til Etiopia generelt og Tanasjøen 
spesielt. Det forklarer videre hvorfor etiopierne i høylandet er lysere i huden 
enn andre afrikanere, siden jødene giftet seg med etiopiske kvinner, kunne 
en prest fortelle. Myten kan likevel berette at integrasjonen ikke var uten 
friksjon, og mens etiopierne begynte å tilbe den kristne guden, så fortsatte 
jødene å tilbe Paktens ark. I frykt for at de ville ta den tilbake, ble den fraktet 
til Aksum og det kristne arnestedet i sivilisasjonen, hvor den fremdeles skal 
være den dag i dag.

En rekke av de bibelske personene har vært på øyen, men den viktigste 
hendelsen var da Jesus, Jomfru Maria og Josef med følge kom dit da Jesus var 
5 år gammel. I Bibelen er det mange ‘hull’ i berettelsen i den forstand at alle 
begivenheter henger ikke sammen i en absolutt kronologi og narrativ, og den 
etiopisk ortodokse kirken fyller ut mange av disse ‘hullene’. I Israel flyktet 
den hellige familien fra krig og Herodes’ undertrykkelse og i Egypt led de av 
varme og tørste. Mens den vanlige bibelske fortellingen fortsetter da familien 
vendte tilbake til Israel fra Egypt, så er det i etiopisk tradisjon først etter en 
liten periode og et opphold i Etiopia.

I følge mytene så pekte Jesus med sin lille finger sydover da de var i Egypt, 
og Jomfru Maria spurte hvor det var, og han sa ‘Etiopia’. Den hellige familien 
fortsatte sydover og besøkte en rekke steder før de kom til Tanasjøen og klos-
teret Tana Kirkos. På øyen er det ikke kun ni usynlige kirker, men en rekke 
fysiske og materielle bevis på den hellige familiens tilstedeværelse. På en stein 
er det et fotspor av den fem år gamle Jesus, som riktignok ser mer ut som en 
fure i steinen (fig. 63), og ved siden av er det også et fotspor av Jomfru Maria i 
berget. Det helligste og viktigste stedet på øyen er merket i berget hvor Jom-
fru Maria satt og hvilte. Jomfruens kjole etterlot seg et avtrykk i stein. I dag 
er det beskyttet av et lite skur og prestene medgir at det er litt forvitret og 
kan være vanskelig å se, men det er uansett et utvetydig bevis for den hellige 
familiens nærvær (fig. 64). 

Etter å ha blitt forfulgt i Israel og tørstet i Egypt, syntes Jomfru Maria at 
hun var kommet til et jordisk paradis på denne grønne og fredfulle øyen midt 
i innsjøen. En dag kom en engel eller en helgen og sa at de måtte vende tilbake 
til Israel. Jomfru Maria ville først ikke dra fra dette fantastiske stedet, men 
da hun ble overtalt om viktigheten siden Jesus skulle frelse menneskeheten, 
godtok hun det guddommelige kallet. De var på øyen i tre måneder og ti dager 
før de ble fraktet i skyene tilbake til Egypt, hvor historien fortsetter som den 
er berettet i Bibelen.

I det gamle kirkespråket Geez betyr tseane ‘tildekket av’ og refererer til 
skyene som fraktet og skjulte det hellige følget tilbake på deres himmelske 
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Fig. 63. Gedef Abawa Firew viser fotavtrykket til Jesus slik det materialiserer seg i berget.

Fig. 64. Helligdommen 
med avtrykket av  

Jomfru Marias kjole.
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ferd til Egypt. Tanasjøen har navnet sitt fra denne guddommelige tilbakekom-
sten, og i eldre litteratur benevnes også innsjøen som Tzána, Tsána eller Sānā. 
Tanasjøens vann er hellig ikke bare fordi vannet kommer fra Gish Abay, men 
også på grunn av alle de bibelske personlighetene, som inkluderer foruten om 
den hellige familien også Elijah og Moses, som har drukket av Nilens vann og 
utført ritualer i sjøen.

Klosterøyen Daga Istafanos er også et hellig sted med guddommelig nær-
vær, men dette klosteret forener politikk og religion i større grad enn Tana 
Kirkos. Da de kristne kjempet mot den muslimske hærføreren Gragn den 
Venstrehendte, ble angivelig Paktens ark flyttet fra Aksum til sikker forva-
ring på øyen. Stedets hellighet er derimot først og fremst fordi de himmelske 
vinder er forestilt å blåse over øyen. Gish Abay eller Den Blå nilens kilde er 
vannets utløp fra paradiset til jorden, og på samme måte er Daga Istafanos 
stedet hvor de himmelske vinder forener den guddommelige sfæren med den 
jordiske. Øyen og klosteret er derfor særdeles velsignet og et spesielt hellig 
sted for tilbedelse.

Klosterøyen har vært et pilegrimsmål for kristne og de etiopiske keiserne 
besøkte øyen og ba i kirkene da de levde, og mange valgte å bli begravd på 
dette hellige stedet midt i Tanasjøen. I følge munker er ti konger og ni bisko-
per begravd på øyen. Den dag i dag er det et mausoleum hvor man kan beskue 
de naturlig mumifiserte kroppene av flere keisere. Hvorfor kroppene har blitt 
mumifisert er et mysterium, eller Guds under hvis man spør munkene, men 
ingenting har angivelig blitt gjort med kroppene. I 1951 besøkte keiser Hai-
le Selassie øyen og donerte penger til klosteret så det kunne bygges montre 
for de mumifiserte keiserne, som inkluderer David I (1382–1413), Zarayaqob 
(1434–68), Susneyos (1607–32) og Fasiladas (1632–67), som bygde badet i Gon-
dar. 

Klostrene har egne biblioteker med nedtegnelser av alle viktige hendelser, 
men akkurat de bøkene som dokumenterte de keiserlige begravelsene, hadde 
forsvunnet, og til tross for intens leting på andre øyer, så hadde munkene ikke 
klart å fremdrive dem. Grunnen til at keiserne ble begravd her, var de him-
melske vindene og ikke fordi utløpet av Tanasjøen kunne blokkeres så Nilens 
flom ikke ville komme til Egypt, fortalte munkene.

Den guddommelige Nilen som kontrollerer Egypt

Selv om munkene benektet at keiserne var begravd på Daga Istafanos på 
grunn av deres guddommelige kraft gitt av Gud til å kontrollere Nilen, så er 
det uansett en besynderlig tilfeldighet at de er begravd akkurat her hvor andre 
europeiske og muslimske myter lokaliserer den kosmiske kampen mellom 
den kristne og den muslimske guden.95
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Fra 1000-tallet var det allment erkjent at de kristne etiopierne kunne blok-
kere Nilens flom så den ikke ville komme til Egypt (fig. 65). Det blir fortalt at 
under en sultkatastrofe som varte i nesten syv år (1066–1072), så sendte Egypt 
en delegasjon til den etiopiske kongen, som var antatt å holde tilbake vannet. 
Kongen aksepterte gavene han fikk fra Egypt og i de påfølgende årene fikk han 
flere gaver for å la flommen komme. Under regimet til Sultan al-Mustansir (ca. 
1089–1090) ble Egypt igjen rammet av en katastrofal liten flom. Sultanen skal 
angivelig ha sendt den kristne patriarken fra Alexandria til Etiopia for å spørre 
om de kunne gjenskape flommen, som de også gjorde. 

Under en krig mellom kristne og muslimer skal Jomfru Maria ha lært kong 
David I, som er begravd på Daga Istafanos, hvordan han kunne holde tilbake 
eller endre Nilens kurs så den ikke ville strømme til Egypt, og fra da av ble 
den guddommelige evnen til å kontrollere flommen sett på som et av Jomfru 
Marias mirakler.

Disse mytene spredte seg raskt også til Europa. I 1384 besøkte Simone Sigoli 
Egypt og han ble fortalt at sultanen ga gaver til Johannes presbyter i Etiopia, så 
han skulle åpne slusene som kontrollerte Nilens flom. Etiopierne kunne også 

Fig. 65. Tis Abay – de legendariske fossefallene etter Nilen har forlatt Tanasjøen på vei 
mot Egypt.
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drukne egypterne hvis de ville. Slusene måtte bare åpnes litt for at flommen 
skulle bli passe, men hvis de åpnet slusene helt, så ville de oversvømme og 
drukne Egypt. Denne myten levde videre i lang tid, og i Europa på 1600-tallet 
ble det forstått at egypterne trodde at etiopierne forsiktig åpnet Nilens sluser 
hvert år 12. juni når regnperioden startet. Deretter utvidet de Nilens sluser til 
14. september, eller til perioden som sammenfaller med det etiopiske nyåret 
og slutten av regntiden.

Selv om det ble antatt at etiopierne kontrollerte Nilens flom og kunne ska-
pe apokalyptiske forødelser i Egypt, så var dette likevel et tveegget sverd. Til 
tross for at den etiopisk ortodokse kirken historisk har vært langt større enn 
den koptiske i Egypt, så har den etiopiske kirken vært underordnet læresetet i 
Alexandria. Det var Alexandria som utnevnte den etiopiske kirkens religiøse 
overhode. Og dermed satt Egypt og Etiopia med hvert sitt strategiske ess i 
ermet. I alle fall fra 1500-tallet var det i Europa erkjent at hvis Etiopia holdt 
tilbake Nilens flom, så ville Egypt svare med å holde tilbake kirkens overho-
de, og for strengt religiøse etiopiere var det en trussel de tok på største alvor. 
Den kristne guden hadde gitt etiopiske keisere makten over Nilens flom, men 
den muslimske guden kunne beordre sine jordiske representanter i Egypt til 
bokstavelig talt å strupe den kristne minoriteten i Alexandria; ikke bare ved å 
forby utnevnelsen av det religiøse overhodet, men også ved å ødelegge kirker 
og fordrive kristne.

Det var en stillingskrig hvor begge parter var tjent med status quo. Dis-
se mytene har opp gjennom historien hatt en dyp kulturell og religiøs reso-
nans i Egypt med politiske implikasjoner. I dag er det ikke Gud, men etiopisk 
dambygging som kan kontrollere og redusere Egypts tilgang til Nilens vann, 
og på 1920-tallet når britene planla å bygge en dam ved Tanasjøens utløp, 
rapporterte flere egyptiske journalister om Etiopias muligheter til å blokkere 
Nilen, og noen refererte også til middelalderens myter.

De tidlige historiene fra 1000-tallet om Etiopias guddommelige mulighe-
ter til å blokkere flommen i Egypt er interessant ut fra flere perspektiver, 
som igjen retter fokuset på de ukjente forbindelsene mellom Egypt og Eti-
opia. Dette var lenge før Den blå nilens kilde var oppdaget av portugiserne 
og James Bruce, så opplagt må det ha vært gode hydrologiske forståelser 
av Nilens flom blant egyptere og etiopiere lenge før de ble dokumentert i 
skriftlige kilder. Og selv om Jomfru Maria er mest berømt i Vesten for den 
mirakuløse unnfangelsen av Jesus, så har Maria en mye større rolle i etio-
pisk historie og kristendom. Det var hun som på 1400-tallet ga keiser David 
kunnskap og mulighet til å blokkere Nilen, og denne forestillingen strakte 
seg frem til langt ut på 1800-tallet. Men Maria knytter Egypt og Etiopia 
sammen med Nilen som livsåre langt tidligere. En annen livgivende kilde 
til en dypere forståelse av de tidlige forbindelsene mellom Egypt og Etiopia 



127

kan derfor kanskje søkes i et forståelig nok, ganske lite forskningsfelt, nemlig 
Jomfru Marias brystmelk.

Jomfru Marias brystmelk

På den ene veggen i kirken på Daga Istafanos-øyen er det et portrett av Jomfru 
Maria som ammer Jesus-barnet med brystmelk (fig. 66). Den gamle kirken 
brant ned på midten av 1800-tallet, så maleriet er relativt nytt, men mytene 
og bakgrunnen for denne ikonografien kjente ikke munkene til. Tradisjonen 
hadde forsvunnet. I den etiopiske kristendommen er dette likevel et relativt 
vanlig motiv som går igjen i eldre skrifter. Opprinnelig var det 110 mirakler 
assosiert med Jomfru Maria, men etter hvert ble hun tilskrevet 316 mirakler. 
Den guddommelige kraften til å kontrollere Nilen var ett av de opprinnelige 
110 miraklene, men amming med den livgivende melken var et av de aller 
viktigste og mest mirakuløse.96

Det kan intuitivt virke naturstridig og unaturlig å amme et barn som ble 
unnfanget ved jomfrufødsel og som er Guds sønn, men det fins en logisk for-
klaring og det er begrepet logos, som knytter denne forestillingen til Egypt og 
de klassiske tenkerne på begge sider av Middelhavet. 

Fig. 66. Maleri av Jomfru Maria som ammer Jesus, Daga Istafanos- 
klosteret i Tanasjøen.
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Bildet av den ammende Jomfru Maria kalles galaktotrophousa og hadde en 
sentral rolle i den koptiske kristendommen i Egypt. I det andre århundret 
beskrev kirkefaderen Clement fra Alexandria melken i Jomfru Marias bryster 
som guddommelig; det var ‘udødelighetens drikk’. Ikke bare var jomfruen 
hellig og ren siden hun hadde unnfanget Jesus, men når hun også ammet og 
ga Guds sønn liv, så kunne ikke melken være hennes egen, hverdagslig og 
menneskelig. Det var gudommelig og flytende kjød, og siden det hadde samme 
substans og kvalitet som Jesus, var det også logos. Filosofer i antikken brukte 
også begrepet logos som rasjonell redegjørelse og forklaring, men i et kosmisk 
perspektiv var logos verdens evige struktur og universets ordnede prinsipp. 
Jomfru Marias brystmelk var rett og slett det ytterste konsentratet av absolutt 
og evig hellighet. Hellig vann har riktignok også en guddommelig substans, 
men i forhold til denne brystmelken var det en svak skygge av den guddom-
melige essensen.97

Clement kunne ikke få lovprist jomfruen nok. Hun var på en og samme 
tid både jomfru og mor; ren og ubesudlet som en jomfru og full av kjærlighet 
som en mor, og hun næret det lille barnet med hellig melk, ammingens logos. 
På 400-tallet skriver Cyril fra Alexandria i tilsvarende panegyriske termer om 
dette mirakelet. Jesus drakk den livgivende nektaren som var søtere enn man-
na fra de plettfrie brystene. Og som et ytterligere bevis på melkens hellighet 
var det faktum at Maria var verdig å få sitt kjøtt og blod omfanget av munnen 
til Guds sønn fordi melken kom fra himmelen. 

Avbildninger av den ammende Jomfru Maria i klostre kan ha hatt en po-
litisk funksjon i Egypt fra 600-tallet. Siden muslimene hevdet at Jesus kun 
var en profet og ikke Guds sønn, så ville denne ikonografien understryke de 
guddommelige aspektene. Den livgivende nektaren var ikke kun hellig for 

Jesus, men Jomfru Maria utførte også flere mi-
rakler med hennes guddommelige brystmelk. I 
følge en legende var John Bakansi en nærmere 
hundre år gammel prest i Kairo (fig. 67). Han 
var blind, men i en drøm så han Jomfru Ma-
ria komme ut av et maleri. Hun tok frem sitt 
bryst og presset ut noen dråper brystmelk på 
hans øyne, og umiddelbart og mirakuløst fikk 
han synet tilbake. Det fins tilsvarende historier 
om blinde som fikk tilbake synet, og Maria skal 
også ha kurert en munk, som hadde kreft på 
leppene, med brystmelk.

I både den koptiske kirken i Egypt og i den 
etiopisk ortodokse kirken ble dåpen tradisjo-
nelt sett utført med melk fremfor vann, og den-

Fig. 67. Jomfru Maria hel-
breder synet til presten John 
Bakansi med brystmelk. Fra 
Budge 1933, plate XXVI.
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ne praksisen vedvarte til lagt ut på 1800-tallet og noen steder også på tidlig 
1900-tallet. Jomfru Marias guddommelige og livgivende brystmelk var den 
bakenforliggende kosmologien, men disse forestillingene hadde ikke sitt ut-
spring i kristendommen, men i den faraoniske religionen og Nilen.

Nilen som logos

Melk og blod er to livgivende og spesifikke former av vann, som i et overord-
net kosmologisk perspektiv destillerer guddommelig nektar. Ikke bare består 
melk og blod av vann, men som intensive substanser er de partikulære kon-
sentrater av guddommelige egenskaper, og derfor muliggjør de nye myriader 
av myter.98

Jomfru Marias guddommelige brystmelk bygger videre på, og er en direk-
te kontinuitet av, den ammende gudinnen Isis i Egypt. Den sentrale myten i 
den faraoniske religionen er kampen mellom Seth og Osiris og hvordan livet 
oppstår fra døden. Alle levende og regjerende faraoer var guden Horus, som 
var sønn av Osiris. Når en farao døde, så ble han Osiris gjennom lange ritualer 
organisert rundt Nilens årlige flom og livgivende kvaliteter.

Seth var den gamle regnguden i Egypt, men ved sivilisasjonens oppkomst 
medførte klimaendringer et tørrere klima og regnet ble mer og mer fravæ-
rende, og i senere perioder ble Seth, som ikke ga det livgivende regnet, sett 
på som en inkarnasjon av Djevelen. Osirs var både dødsguden og den iboen-
de og altomfattende livskraften i universet, som også inkluderte jordbrukets 
fertilitet. Han var ikke redusert til kun å være en elvegud, men de livgivende 
kreftene ble ofte symbolisert med den årlige flommen. Osiris var heller ikke 
en tradisjonell fruktbarhetsgud, også det vil være å redusere Osiris kraft til et 
enkelt virkningsområde, men det var gjennom døden og livets vann jordens 
grøde gjenoppsto. Kilden til liv var døden og Osiris.

Seth dreper Osiris eller drukner han i Nilen, i noen myter blir Osiris’ kropp 
også partert opp i 42 deler som blir de respektive, administrative distriktene 
i det gamle Egypt. Egypt var Osiris’ kropp og der hvor flommen kom. I andre 
myter påfører Seth en skade i Osiris’ legg fra hvor den årlige flommen strøm-
mer ut. Parallelt til den årlige avlingen som oppstår fra de oversvømte åkrene, 
så fødes Osiris på nytt når flommen trekker seg tilbake.99

I ulike myter blir Isis fremstilt alternativt som søster eller kone til Osiris og 
mor til Horus. I egyptiske tekster blir det beskrevet at Isis ammer Osiris med 
melk og det fins en rekke avbildninger, som på samme måte som Jesus drikker 
den guddommelige nektaren av Jomfru Marias bryst, så suger Osiris-barnet 
melk av Isis’ bryster (fig. 68). 

Forbindelsen mellom den livgivende flommen og brystmelk er ikke tilfeldig 
og kan finnes i Nilens hydrologi. Den hvite nilen kommer primært fra de store 
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Fig. 68. Guddommelig brystmelk. Isis ammer Osiris. Fra Dendera-tempelet, Egypt.

innsjøene ved ekvator og møter Den blå nilen i Khartoum for så å strømme 
som en elv til Egypt. Men Den hvite nilen fra Victoriasjøen er ikke hvit og 
navnet kommer ikke fra vannet i verdens nest største innsjø. I Etiopia er det 
derimot to sydlige sideelver, Baro og Pibor, og når disse elvene har sin årlige 
flom bringer de med seg store mengder kremhvitt slam og silt. Disse elvene 
forenes med Den hvite nilen syd for Khartoum, og under et par måneders tid 
endrer Nilens vann farge og blir hvitaktig, og det er denne flommen som har 
gitt navnet til Den hvite nilen. Men dette var bare en del av den overordne-
te kosmologien strukturert rundt Nilens endrete kvaliteter og karakterer, og 
 Nilen skifter farge og form flere ganger.

Den egyptiske sivilisasjonen var en vannsivilisasjon hvor alt liv og være var 
avhengig av den årlige flommen. I de skriftlige tekstene er regn kun nevnt et 
par ganger, og i dette ørkenlandskapet kan det gå måneder og år uten at det 
faller en eneste dråpe regn. Likevel blir pyramidene tradisjonelt sett på som 
en del av en solkult. I utgangspunktet er det tilsynelatende et paradoks at den 
sentrale guddommen i det gamle Egypt var solen og ikke Nilens livgivende 
vann.100 Hvorfor tilbe solen i en ørken når temperaturen på det varmeste er 
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over 50 grader? Hvorfor var ikke Nilen den viktigste guddommen? Og var 
Nilen en hellig elv? 

De egyptiske mytene beskriver en virkelighet og religion som kan tolkes 
og best forstås i et vannperspektiv, og filosofen Plutarch i det andre århundret 
etter Kristus gir indikasjoner på Nilens fundamentale og altomfattende kos-
mologiske rolle.101 Han skriver at alt vann er logos – universets orden, struk-
turerende prinsipp og sjel – men han strekker det enda lengre. Blodet som 
flommer ut av Osiris’ døde kropp er logos. Hvis det samsvarer med egypternes 
egen oppfatning, så ville Nilens vann ha vært like hellig og kosmisk kraftfullt 
som Jomfru Marias brystmelk; vannet og flommen ville ha konsentrert de 
guddommelige kreftene. Og det er i denne vannverdenen Moses, jødedom-
mens og kristendommens stamfar, ble funnet liggende i en kurv langs Nilens 
bredder. Hvilken rolle hadde den egyptiske religionen og Nilens årlige flom i 
utviklingen av de monoteistiske religionene?
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Fig. 69. Sfinksen med Khufus pyramide i bakgrunnen.
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Kapittel 5: Kilden til evig liv 
i Egypts ørken

Pyramider og det siste av verdens underverker
Den egyptiske sivilisasjonen oppstår omkring 3000 f.Kr.102 Pyramidene har 
alltid fascinert lekfolk og lærde, og jo mer kunnskap man får, desto flere nye 
spørsmål oppstår, som gjør pyramidene enda mer interessante og mytiske. I 
populærkulturen er spørsmålet om hvordan det i hele tatt var mulig å bygge 
så store monumenter viktig, og det er også et sentralt spørsmål blant forskere, 
om enn i litt mindre grad. Khufu (ca. 2589–2566 f.Kr.), eller Keop som han ble 
kalt i antikken, bygde i det fjerde dynastiet verdens største pyramide med en 
høyde på 146,5 meter, som også er det siste eksisterende av de opprinnelige syv 
underverkene (fig. 69). Flesteparten av alle pyramidene ble oppført i løpet av 
noen få århundrer i Det gamle kongedømmet, og på en 20-kilometer strekning 
står over 20 pyramider på rekke og rad av de mer enn 120 pyramidene som er 
blitt funnet og dokumentert i Egypt.103

Det er mange oppsiktsvekkende aspekter ved pyramidebyggingen. I det 
tredje dynastiet bygde Djoser (2667–2648 f.Kr.) den aller første pyramiden i 
Egypt kalt Trappepyramiden, som har en høyde på 62,5 meter. Som navnet 
indikerer, har den den ikke flate sider, men 6 ‘trappesteg’. Det synes som py-
ramiden er en videreutviklet form av en mastaba, som kanskje skulle symbo-
lisere solen, en trapp til himmelen eller den mytologiske urkollen som stiger 
opp når flommen trekker seg tilbake. Selv om Khufu er mest kjent, så var det 
faren hans, Sneferu, som var den største pyramidebyggeren av alle faraoer. 
Han var den første som bygde pyramider med den kjente trekantformen, og 
han bygde tre store og to mindre pyramider, som til sammen har en større 
bygningsmasse enn sønnens pyramide. 

Det er et mysterium hvordan egypterne kunne tilegne seg så eksepsjonell 
arkitektonisk og ingeniørmessig kunnskap tilsynelatende ut fra ingenting. Den 
første pyramiden til Sneferu viser derimot at de gjorde feil, og lærte raskt. 
Opprinnelig hadde pyramiden en vinkel på 58–60̊ , som var altfor bratt og 
umulig å gjennomføre, og derfor ble helningen på pyramiden 49 meter over 
bakken redusert til 44̊ . Pyramidens høyde endte på 132 meter og på grunn av 
konstruksjonen har den blitt kalt Den bøyde pyramiden, men siden den var 
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‘mislykket’, bygde Sneferu nye pyramider. Khufus pyramide har til sammen-
likning en helningsgrad på 51̊ .104

Det er mange ting som gjør pyramidene eksepsjonelle foruten om de gi-
gantiske proporsjonene. Bortsett fra de første forsøkene og pyramidene som 
initierte pyramidealderen, så er det vanlig ut fra teknologisk og evolusjonær 
tankegang at de minste kommer først, og så utvikles de gradvis større og be-
dre. Med pyramidene er det streng tatt omvendt; de største kommer først og 
de påfølgende blir mindre. Det var ikke bare en massiv maktdemonstrasjon, 
men de institusjonaliserte en ny ideologi og religion, og det er på denne tiden 
faraoen utvetydig er guden Horus og sønn av Ra – solen.

Et annet besynderlig aspekt med pyramidene er hvem som bygde de, eller 
rettere sagt hvem faraoen bygde pyramidene for. Antikkens lærde ble pre-
sentert ulike forklaringer. Herodot ble fortalt at Khufu prostituerte datteren 
sin for å finansiere pyramidebyggingen. Men datteren ville også bli husket 
for ettertiden, så i tillegg til den ordinære betalingen krevde hun at alle som 
hadde sex med henne ga en byggestein til hennes egen pyramide. Herodot 
forteller at pyramiden hennes hadde en grunnflate på 50 meter.105 Egyptolo-
ger på 1800-tallet var forståelig nok oppgitt over Herodot, som snakket med 
egypterne da sivilisasjonen eksisterte, men tilsynelatende aksepterte denne 
forklaringen.106 Pliny den Eldre hadde en annen forklaring på hvorfor pyrami-
dene ble oppført, og han var i harnisk over at de i hele tatt hadde blitt bygd. 
De var meningsløse og absurde uttrykk for kongelig makt og rikdom, som 
enten hadde som funksjon å hindre den kongelige arvtakeren eller rivaler pen-
ger og midler, eller å sysselsette befolkningen. I følge Pliny viste flere uferdige 
pyramider også faraoenes forfengelighet.107

Selv om både Herodot og Pliny tar delvis grovt feil, så påpeker de likevel 
fundamentale premisser og bakenforliggende årsaker for pyramidebyggingen. 
Det er faraoen selv som må bygge sin egen pyramide. Dette er en viktig obser-
vasjon fordi det vanlige i de fleste kulturer og religioner er at det er de etter-
levende som bygger dødemonumentet for den avdøde. Taj Mahal i India, for 
eksempel, ble bygd av 20,000 arbeidere og monumentet sto ferdig 20 år etter 
at konen til Shah Jahan døde. Det var enkemannen som bygde gravmonumen-
tet til hennes minne.

Pyramiden til Menakaure, den minste av de tre store pyramidene på Giza, 
er ikke helt ferdigstilt. Hvis faraoen døde før pyramiden var ferdig, så ble den 
i mange tilfeller ikke sluttført. Dette sier noe om den kosmogoniske betyd-
ningen av pyramidene i dødekulten og faraoens rolle i kosmos. Døderitualene 
kunne ikke utsettes eller sluttføres flere år etter at faraoen var død. Faraoen 
var den sentrale drivkraften ikke bare i sivilisasjonen, men også i oppretthol-
delsen av kosmos, kanaliseringen av universets kraft hvor døden var kilden til 
liv, og Nilens årlige flom. I en kosmogonisk religion er ikke kosmos ferdigskapt 
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en gang for alle, men det må kontinuerlig gjenskapes og de livgivende- og 
truende kaoskreftene må balanseres hver dag, hver måned og hvert år – hele 
tiden. Dette var rollen og ansvaret til faraoen, som var en kroppslig inkarna-
sjon av guden Horus, og når faraoen døde, ble han Osiris fra hvor livet og den 
årlige flommen skulle gjenoppstå. Pyramidene måtte være ferdige når faraoen 
døde, fordi døderitualene kunne ikke utsettes. Det ville ødelegge den kosmis-
ke verdensordningen og hele sivilisasjonen ville falle sammen.108

Pliny har også feil når han sier at pyramidene ble bygd for å sysselsette 
befolkningen. Det er estimert at om lag 30,000 mennesker arbeidet i 30 år 
med Khufus pyramide. Tidligere var det antatt at dette var en form for slave-
arbeid, men majoriteten av pyramidebyggerne hadde det relativt bra, til tross 
for det umåtelig tunge arbeidet det må ha vært. Nyere arkeologiske utgravin-
ger nedenfor pyramidene har identifisert landsbyen hvor arbeiderne bodde, 
og de ble gitt rikelig med god og luksuriøs mat etter datidens standard, som 
inkluderte både kjøtt og øl. Arbeidet med pyramidene var også sesongmessig 
når flommen svømmet over jordbruksmarken og frigjorde arbeidskraften. Og 
flesteparten av arbeiderne var bønder som selv høstet fruktene av flommen 
og det kosmiske vannet generert og gjenskapt i Osiris-kulten. Det er rimelig 
å anta at selv om kollektivt press og ulike former for tvang fant sted i mobi-
liseringen av arbeidsstyrken, så ble det også sett på som en ære eller i alle fall 
en religiøs forpliktelse å delta, fordi det var til samfunnets og individets beste. 
Profane paralleller er ikke helt tilfredsstillende, men dugnadsånden og fri-
villighetsarbeidet under OL på Lillehammer i 1994 eller (motvillig) allmenn 
verneplikt kan være bedre sammenlikninger enn slaveri.

Abydos og de første dynastiene

Selv om ingenting kan overgå pyramidene i fascinasjon, så blir de enda mer in-
teressante i et vannperspektiv som inkluderer de første dynastiene i den egyp-
tiske sivilisasjonen. Den første faraoen – kong Menes (eller Narmer) – er den 
kongen som tradisjonelt blir tilskrevet rollen som sivilisasjonens grunnlegger 
omkring 3000 f.Kr. eller et århundre tidligere. De første store irrigasjonsarbei-
dene ble utført av Menes og han demmet opp Nilen rundt byen Memphis for 
å beskytte den. Den siste av de før-dynastiske kongene, som går under navnet 
Kong Scorpion, er avbildet når han overser irrigasjonskanaler og muligens ritu-
alet som blir kalt ‘åpningen av kanalen’, ritualet som markerte at flomsesongen 
startet og som var selveste livsnerven i den årlige jordbrukssyklusen.109

Helt fra den første farao i det første dynastiet var kunnskap og kontroll av 
Nilen fundamentalt for hele Egypts være eller ikke være. I de tidligste tidene 
er det vanskelig å si med sikkerhet hvilken rolle faraoen hadde i den kosmo-
logiske kontrollen av Nilen, men i senere perioder var det faraoens primære 
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oppgave å kontrollere og balansere kreftene i kosmos gjennom ritualer, og 
Nilens årlige flom var det viktigste. Hvis flommen var for stor eller for liten, så 
ville avlingene feile med påfølgende uår, nød og eventuelt død. Sivilisasjonens 
skattegrunnlag var også helt avhengig av hvordan flommen ble, og rikdom eller 
fattigdom for både konger og bønder var avhengig av det livgivende vannet. 
Skattenivået var også tilpasset flommen og kan således ses på som et veldig 
moderne system. Hvis flommen var for stor eller for liten og avlingene feilet, 
så ble ikke bøndene skattebelagt fordi de kunne ikke produsere nok til å bli 
beskattet. En god flom tilpasset jordbrukets behov var derimot velstand for 
både bønder og administrasjonen.

Palermo-steinen er et unikt dokument over de tidligste dynastiene. Det 
er en stein, eller i praksis syv siden det er en hovedstein og seks fragmen-

ter, hvor de viktigste hendelsene i 
sivilisasjonen er nedtegnet. Paler-
mo-steinen er et arkiv, men veldig 
få ‘politiske’ hendelser er doku-
mentert, så man kan anta at dis-
se ble dokumentert andre steder. 
Hvor stor den årlige flommer var, 
ble derimot dokumentert med 
største grundighet, og det har 
blitt foreslått at dette var hoved-
funksjonen med steinen. Helt si-
den de tidligste ‘Nilometrene’ fra 
det første dynastiet rundt 3000 
f.kr., så har Nilens flom og varia-
sjoner blitt målt og dokumentert 
i Egypt. Nøyaktig hvordan de tid-
ligste flommålingene fant sted, er 
usikkert, men mest sannsynlig ble 
høyden målt og markert på klip-
per langs elven. Senere Nilometre 

er målinger på bygde steinkonstruksjoner og det mest kjente Nilometeret er 
en søyle fra den muslimske æraen på øyen Roda i Kairo (fig. 70).110

Kunnskap og kontroll om Nilens årlige flom var del av statsbyggingen helt 
fra den første faraoen som forente den egyptiske sivilisasjonen, og gjennom år-
tusener har det vært en rød tråd i all sentraladministrasjon og kultiske ritualer. 
I de gresk-romerske periodene var Nilometrene ofte lokalisert sammen med 
helligdommer, og spesielt tilknyttet Osiris og Isis-Sarapis templer.

Fokuset på Nilens årlige flom er naturlig gitt at alt liv og hele sivilisasjonen 
var avhengig av det livgivende vannet i ørkenen, men perioden fra det første 

Fig. 70. Nilometeret på øyen Roda i Kairo.
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dynastiet til da pyramidene ble bygd var likevel en brytningstid på mange 
måter, både mytologisk og hydrologisk, som også vises i gravskikken. 

De første kongene eller faraoene ble ikke begravd i pyramider. På den kon-
gelige gravplassen Abydos er de tidligste faraoene begravd i gravkamre. Den 
kjente arkeologen Flinders Petrie gravde ut de kongelige gravene. Det er litt 
usikkert om Menes eller Narmer, den aller første faraoen, er begravd her, men 
det er en grav som kan indikere det. De påfølgende faraoene fra det første dy-
nastiet – Aha, Djer (Zer), Djet (Zet), Merneith, Den og et par til – er begravd 
på Abydos. En slik kongelig gravplass er i seg selv sensasjonelt, men det mest 
spektakulære synes likevel å være gravene ved siden av de kongelige.

I 1899–1900 gravde Petrie kongegravene og gravene rundt de kongelige og i 
1921 gravde han tilhørende graver på et annet lavereliggende gravfelt omtrent 
1,5 kilometer lengre borte. Rundt de kongelige gravkamrene var det lange rek-
ker av sekundærgraver og gravene på det andre gravfeltet var også del av de 
kongelige begravelsene. En stor mengde mennesker hadde blitt begravd som 
del av kongens begravelse, og flere av sekundærgravene vitner om at de ble 
ofret og til og med ble begravd levende.111

Rundt gravkammeret til faraoen Djer (Zer) var det begravd 326 personer 
og 269 på den nedre gravplassen, så totalt fulgte i alle fall 595 mennesker med 
kongen til dødsriket. Djet (Zet) ble fulgt i døden av 328 personer (174 begravd 
rundt gravkammeret og 154 på den nedre gravplassen), Merneith fikk totalt 
med seg 121 mennesker og Den fikk det samme. Aha, den første faraoen etter 
Narmer, hadde 34 graver, men det kan synes som om Narmer ikke hadde slike 
ofringer rundt sitt egen begraving, som er merkverdig (fig. 71).

Fig. 71. Oversikt over konge-
gravene på gravplassen Abydos. 
Fra Petrie Royal Tombs Part II 
1901: Pl LVIII.
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Antallet døde som ligger omkranset rundt kongenes graver og på den nær-
liggende gravplassen er for mange til at de kan ha dødd naturlig. Av de som 
fulgte med Aha i døden, var mer enn 20 menn i alderen 20 til 30, eller under 
25 år. Det fins også klare beviser på at noen av de døde ble gravlagt mens de 
var i live. I en grav var beinene sammenbundet, kroppen var kastet ned i gra-
ven med brystkassen først og hodet var vridd på en måte som tilsa at hodet 
var over graven da den ble fylt igjen. I en annen grav lå avdøde også i en vridd 
posisjon som antyder bevissthet ved begravelsen. Petrie poengterte også at 
murverket i mange av disse gravene var dårlig bygd og oppført raskt, som in-
dikerer at begravingene fant sted i løpet av et par dager. Siden de avdødes bein 
ikke var knekt, så tenkte Petrie at de kanskje hadde blitt lagt levende i sine 
graver tynget av store sandsekker hvorpå gravene ble fylt igjen.

De avdøde i kongenes graver tilhørte med stor sannsynlighet hoffet eller 
haremet. Siden de ble gravlagt som del av faraoens begravelse, må de ha blitt 
ofret og drept i selve ritualet. Denne gravskikken i det første dynastiet (ca. 
3000–2890 f.Kr.) er oppsiktsvekkende. I det tredje dynastiet (2686–2613 f.Kr.) 
startet den første pyramidebyggingen med Djoser og menneskeofringer var 
ikke del av ritualene knyttet til pyramidene. Den historiske utviklingen i det 
andre dynastiet (2890–2686 f.Kr.) er forholdsvis mindre kjent. I dette dynasti-
et erstattet en farao Horus som det kongelige symbolet med Seth og en annen 
kombinerte begge symbolene, som indikerer en religiøs brytningstid. Det ser 
derfor ut som det var en kamp mellom Seth og Horus i den guddommelige 
verdenen med direkte konsekvenser for faraoen, siden han var den jordiske in-
karnasjonen av guddommen. Hvilken gud kontrollerte det livgivende vannet i 
form av regn eller elven med den årlige flommen? 

Sivilisasjonens oppkomst startet med gigantiske menneskeofringer som 
verden sjeldent har sett paralleller til. I historiske tider, som riktignok er nes-
ten 5000 år senere, fins det paralleller til begravingene av de tidligste faraoene, 
om enn i mindre omfang. Spesielt Shilluk-kongedømmet i Sudan har blitt 
brukt som en historisk analogi til å forstå menneskeofringene. Det ‘å ville 
solen’ var, som vist tidligere, en utilgivelig gjerning av en leder i et samfunn 
som var helt avhengig av regnet for å overleve. Hvis kongen eller høvdingen 
sviktet i sin viktigste oppgave som var til allmennhetens beste, var det ikke 
bare nødvendig, men også moralsk riktig å drepe lederen. 

Det er selvfølgelig ikke uproblematisk å sammenlikne samfunn hvor det 
skiller mange tusen år, men samtidig er store menneskeofringer en sjeldenhet 
i alle kulturer og religioner. Krigsfanger har blitt ofret i stor skala, men det kan 
utelukkes som forklaring når det gjelder de tidligste faraoene siden alle fikk 
store menneskeofringer i sine døderitualer. Krysskulturelt er derimot ofringer 
av mennesker i kosmologier som fokuserer på kontroll av det livgivende regnet 
et relativt vanlig fenomen i tidligere tider.
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Den kosmiske kampen mellom Seth og Horus
Fra det første dynastiet er Osiris en gud i den egyptiske religionen, men Osiris 
blir først nevnt med navn i det femte dynastiet eller dynastiet etter at pyra-
midene på Giza ble bygd. I de første århundrene i den egyptiske sivilisasjonen 
skjer det en kontinuerlig endring i kosmologiske forestillinger, som kulminerer 
med den kjente mytologien og kampen mellom Osiris og Seth. Denne myto-
logien er en videreføring og utvikling av den kosmiske kampen mellom Seth 
og Horus den Eldre.

Den egyptiske sivilisasjonen som oppsto cirka 3000 år før Kristus fant sted 
i en periode med klimaendringer. I perioden forut var det rikelig med nedbør, 
men ved oppkomsten av den egyptiske sivilisasjonen ble det stadig tørrere 
og mindre regn. Fra at regnet var den viktigste vannkilden for jordbruk og 
 buskap, ble egypterne totalt avhengige av Nilen og den årlige flommen.112 Ved 
å studere gudeverdenen skjer det en endring fra at egypterne hadde en reli-
gion med fokus på regn til en elvereligion med fokus på Nilen og flommen. 
En av de eldste mytene i den egyptiske religionen er kampen mellom Seth 
og Horus den Eldre, som symboliserer kampen om det livgivende vannet. I 
mange tradisjonelle afrikanske religioner utgjør en regngud og en solgud de 
viktigste og komplimenterende gudene. Seth var en regn- og stormgud som 
kontrollerte været. Horus den Eldre var en solgud, men ikke kun avgrenset til 
solen slik vi forstår den til daglig. Solen representerte det sykliske og definerte 
kosmos. Faraoene regjerte hva solen avgrenset og solguden var også forbundet 
med renhet og vann.113

Når regnet ble sjeldnere og elven viktigere, skjedde det en endring i makt-
forholdet mellom Seth og Horus den Eldre. En regngud som ikke gir det liv-
givende regnet er ikke bare en impotent gud, men også en farlig gud. Og 
mytologisk er det en kosmisk strid mellom gudene om hvem som kontrollerer 
hvilken form av det livgivende vannet. Ifølge mytene tok Seth et av Horus’ 
øyne hvorpå Horus tok en eller begge av Seths testikler og gjorde ham impo-
tent. Horus tok tilbake sitt skadde øye, men da var det fylt med vann. Den 
gamle regnguden Seth mistet sin kraft og det livgivende regnet, mens Horus 
tok over kontrollen av det viktige vannet. Og i de egyptiske mytene deretter 
har Nilen og den årlige flommen sitt opphav i Horus’ øye. Dette kan forstås 
ikke bare som en endring i gudenes kosmiske krefter og relasjon dem imellom, 
men også hvilken form av vann som var det livgivende: regn eller elven.

Nilen hadde sin kilde i Horus’ øye (fig. 72). Fra at regnguden frembrakte 
det viktige vannet, var det nå Horus som ga den egyptiske sivilisasjonen liv 
gjennom å kontrollere Nilen og flommen, som alt jordbruk var avhengig av. I 
forhold til andre elveguder hvor den jordiske elven blir guddommelig, så ble 
Nilen tolket inn i de gamle gudebildene hvor Horus var den viktigste himmel-
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guden. Nilen hadde sitt opphav i himmelguden og dermed solen. Solen slik vi 
erfarer den med sine brennende og varme solstråler var likevel ikke kvaliteter 
som ble tilskrevet Horus. I noen myter er det indisier som viser at dette var 
kvaliteter assosiert med Seth. Den brennende solen og varmen var dødbringe-
re og forbundet med ørkenen. I senere myter blir Seth også personifisert som 
en ond gud og til slutt djevelen selv. En regngud som ikke bringer regn, tjener 
ikke sitt folk. Han er en dødbringer fremfor en livgiver.114

Alle faraoene var Horus og de hadde dermed det kosmologiske ansvaret for 
å kontrollere og frembringe den livgivende flommen, som hele Egypt var av-
hengig av for å overleve. Hvis flommen var liten, ble avlingene små eller feilet, 
og det ble sultkatastrofe. Å kontrollere flommen var å holde kosmos i balanse 
og det var faraoens viktigste rituelle og religiøse oppgave. Når en farao døde 
ble han Osiris og den årlige flommen. Pyramidene var sentrale i den religiøse 
transformasjonen av den døde faraoen til den livgivende flommen.115

Samtidig som Nilen hadde sitt utspring i solens øye, var også Nilens kilder 
forstått å komme fra Den første katarakt ved Aswan. I den egyptiske religio-
nen var det ingen nødvendig motsetning mellom ulike mytologier, som også 
kunne forenes i det sykliske verdensbildet som solen representerte. Hver dag 
gikk solen ned i vest og ble født på nytt neste dag etter å ha ferdes i det un-
derjordiske dødsriket. Det kosmiske urvannet kom også fra den underjordiske 
abyssen og en syklisk forståelse av kosmos og de livgivende prosessene bandt 

Fig. 72. Horus den Yngre. Fra Edfu-tempelet. 
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sammen solens daglige og flommens årlige fødsel og tilbakekomst. Dualiteten 
liv og død var ikke bare uatskillelig, men også en forutsetning fordi nytt liv 
oppsto fra døden som kilde. Og Nilens vann var den ultimate livgiveren, men 
det kan også synes som dualiteten liv og død var direkte og iboende krefter i 
Nilens vann og årlige flom.

Den grønne og røde Nilen

Den hvite nilen har sitt navn som nevnt fra sedimentene som kommer med 
den årlige flommen fra sideelvene Baro og Pibor i Etiopia. Den blå nilen kunne 
man anta har fått sitt navn fra den vanlige oppfatningen om at vann er blått, 
men det er feil. På arabisk ble elven kalt ‘Al Bahr al Azraq’ og betyr ‘mørk’, men 
det ble misforstått og tolket til engelsk som ‘blå’. Araberne poengterte nett-
opp fargen elven får under flommen på grunn av de enormt store mengdene 
med sedimenter som blir skylt ned fra det etiopiske høylandet. Den blå  nilen 
og Atbara har en rødbrun farge under flommen og erosjon i Etiopia er i dag et 
stort problem. Den årlige flommen brakte ikke bare med seg det livgivende 
vannet fra Etiopia, men også deler av landet i form av det fruktbare slammet, 
som gjorde Egypt til en av verdenshistoriens rikeste jordbrukssivilisasjoner.

Geologisk og hydrologisk er det antatt at Den blå nilen og mest sannsynlig 
også Atbara-elven begynte å bli formet for 30 millioner år siden. Det er esti-
mert at i løpet av alle disse millioner av år har det blitt erodert fra det etiopis-
ke høylandet en masse på omtrent 100,000 km3. Nyere estimater anslår at den 
årlige mengden med silt og sedimenter i Nilens årlige flom fra Etiopia er om-
trent 230 millioner tonn.116 Det er vanskelig å få en oppfatning av slike enorme 
mengder, men som geologiske og hydrologiske prosesser fra tidenes morgen 
som fremdeles pågår, er det ikke urimelig å anta at de også fant sted under 
den egyptiske sivilisasjonen. De klassiske tekstene er også fulle av lovprisinger 
av det fruktbare slammet. Senecca sa at Nilen leverer en dobbel tjeneste til 
jordbrukslandskapet, ‘Egypt skylder til Nilen ikke bare landets fruktbarhet, 
men også selve landet.’117 Og Senecca hadde helt rett, fordi det har blitt anslått 
at mengden silt og slam i løpet av en hundreårsperiode utgjorde 10 centimeter.

Selv om dette var en årlig prosess, som varierte både i lengde og mengde, 
så var flommen fra Etiopia kort og intensiv. I det gamle Egypt var det Siri-
us-stjernen som annonserte at den årlige flommen var i anmarsj. Når stjernen 
ble synlig på himmelen like før soloppgang rundt midten av juni, var det et 
signal om at flommen fra Den blå nilen skulle komme. I møtepunktet mellom 
Den hvite og Den blå nilen i Khartoum var vannføringen fra Den hvite nilen 
dominerende under den tidlige sommeren før den store flommen fra Den blå 
nilen startet. I mai måned eller tidlig i juni og før den store flommen, rant van-
net i Den hvite nilen sakte og var fullt av alge- og planterester, som ga elven 
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en grønn farge og en illeluktende duft. Når flommen fra Den blå nilen først 
kommer, så er den intensiv og full av vann, og om lag 85% av alt Nilens vann 
som kommer til Egypt i dag, har sitt opphav i Etiopias mange elver. 

Det grønne vannet i Den hvite nilen, som annonserte at flommen skulle 
komme, kunne finne sted omkring 20. mai i Khartoum, 10. juni ved Aswan 
og 20. juni i Kairo. Deretter kom den store flommen fra Den blå nilen med 
enorme mengder rødbrunt slam (fig. 73 og fig. 74). Selv om det var variasjoner 
i tidspunktet når flommen kom, begynte ofte Den blå nilens flom raskt å stige 
ved Aswan rundt midten av juli og i Kairo hadde flommen sitt største omfang 
i slutten av august eller september. Deretter sank gradvis Nilens vann for å 
etterlate seg fruktbare jordbruksmarker som bøndene kunne dyrke. Den hvite 
nilen som hvit flom fra sideelvene Baro og Pibor i Etiopia startet senere. Det 
var en mindre flom og vannet kom ikke til Egypt før i januar eller februar.118 

Fra den første begynnende flommen i juni hvor vannet hadde en grønn 
farge, via den intensive flommen fra Etiopia med rødbrunt slam, til den min-
dre hvite flommen, tok det omtrent ni måneder. Denne naturlige og sykliske 
endringen av Nilens karakter, farge og intensitet kan ikke lenger synes på 
grunn av en rekke dammer; Aswan-dammen i Egypt, men også dammer i 
Sudan og Etiopia. Og silten og slammet som i gamle dager var en fantastisk 

Fig. 73. Den hvite nilen (til venstre) møter Den blå nilen (til høyre) i Khartoum. Bildet er 
tatt fra romfergen i verdensrommet. Kilde: NASA, Gateway to Astronaut Photography. 
NASA Photo ID: ISS029-E-8257, bildet er tatt 2011.09.24.
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livgiver, er i dag blitt en trussel for de moderne samfunnene som er helt pris-
gitt av å kontrollere Nilens flom. Hva som vil skje hvis Aswan-dammen blir 
fylt igjen med sedimenter, kan selv ikke de gamle egyptiske gudene vite, og 
etter dambyggingens æra har fraværet av sedimentene utarmet det egyptiske 
jordbrukslandskapet og erosjonen har økt. 

Det næringsrike slammet i den etiopiske flommen har siden tidenes mor-
gen formet og definert Egypts øde og jordens grøde. I den egyptiske sivilisa-
sjonen gir mytene indikasjoner på at flommens endrete farge og karakter med 
ulike former og mengde av silt og slam var en sentral del av gudenes virke og 
værende. Det var kosmiske og livgivende krefter, men som alt liv hadde det 
sin kilde i døden. 

Pyramidetekstene, som er en forløper for den mer kjente egyptiske Dødebok-
en, er en unik kilde til de tidligste, religiøse forestillingene. Pyramidetekstene 
er fra slutten av det femte dynastiet og det sjette dynastiet, eller århundrene 
etter de store pyramidene (ca. 2400–2200 f.Kr.).119

I Osiris-mytologien (fig. 75) startet den årlige flommen da Isis gråt en tåre 
når hun hørte at Osiris var drept av Seth.120 Det var tåren som ga opphav til 
flommen. Og forestillingen om denne hendelsen har vært en levende tradisjon 
i Egypt helt opp til moderne tider hvor ‘Tårens natt’ har blitt minnet den 17. 

Fig. 74. Krysningspunktet mellom Den hvite nilen og Den blå nilen i Khartoum, tidlig 
september 2006. Den lyse fargen er den grønne Nilen mens den mørke fargen er de 
rødbrune sedimentene i Den blå nilen fra Etiopia.
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juni når Nilens flom ble antatt å starte. To tusen år senere enn Pyramidetekste-
ne hadde grekerne en annen historie hvor det var en gledeståre Isis felte fordi 
hun hadde blitt gravid med Hapi, en mannlig fertilitets- og korngud med et 
livgivende og stort, kvinnelig bryst (fig. 76). I de eldste mytologiene er derimot 
tåren en stjerne av malakitt, som har grønn farge. I Pyramidetekstene er det 
flere referanser som forbinder denne stjernen med den begynnende flommen, 
som gjør Egypt grønt og fruktbart. I en tekst [Pyr. 589] er det skrevet ‘Horus 
kommer og gjenkjenner sin far i deg, du som er ung i ditt navn “Friskt/Nytt 
Vann”.’ Det friske vannet og den nye Nilen var grønn. Forestillinger om Den 
grønne nilen synes å være sterkt forankret i mytologien og direkte relatert til 
Osiris-kulten, og som vist så skifter Nilen fysisk farge og blir grønn når flom-
men starter rundt midtsommeren.121

Den grønne Nilen varte ikke lenge før den mektige flommen fra Etiopia 
kom, som var full av rødbrunt slam. I mytologien er det Osiris som blir drept 

Fig. 75. Osiris. Templet til Seti I, Abydos. 
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eller druknet i Nilen og i Pyramidetekstene er det mange referanser til at Nilen 
er blod, men ikke hvilket som helst blod. Det er blodet til den drepte guden 
Osiris. Flommen er blodet som strømmer ut av den døde kroppen. ‘…Kongen 
er det røde (blodet) som kommer fra Ra, svetten som kommer fra Isis’ [Pyr. 
1263] og ‘Stå opp, du opplyste sjel som tilhører Kongen! Du har ditt vann, du 
har din oversvømming, du har din utflod som kommer fra Osiris’ forråtnelse’ 
[Pyr. 1360]. Den rødbrune Nilen har blitt tolket som Osiris’ blod eller utflod av 
flere forskere, men også mer eksplisitt at dette ikke er friskt blod, men forråt-
net, illeluktende eller koagulert blod.122 

Dette var kilden til liv, siden livet har sitt utgangspunkt i døden. I flere 
tekster blir Osiris’ blod og utflod sett på som rensende. ‘Kanalene er fylt og 
vannveiene oversvømt med det rene som kommer fra Osiris’ [Pyr. 848]. I Kis-
tetekstene, som er fra omkring 2000 f.Kr., er det enda mer eksplisitt. Døden er 
kilden til liv og kroppsvæskene som ble tapt i døden gjenforenes med Osiris’ 

Fig. 76. Fertilitetsguden Hapi, Dendera-tempelet.
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kropp i en offerhandling. ‘…Jeg har skapt Osiris fra utfloden som fins i hans 
kjød, (liksom) fra kornet som kommer ut fra hans penis for at på dagen kunne 
han kopulere med den. Jeg er Osiris’ sønn, hans arving av hans verdighet. Jeg 
er sjelen i hans blod’ (CT Spell 94). Hver farao var Horus når han levde og 
han ble Osiris etter sin død hvorpå tronarvingen ble den neste farao og Ho-
rus. Kroningsseremonien kunne derfor ikke finne sted før den årlige flommen 
hadde kommet, som mytologisk vil si at den avdøde faren hadde blitt Osiris.

Siden Isis elsket Osiris, så lette hun etter sin kjære. Da hun fant den døde 
og parterte Osiris, brakte hun tilbake hans livskrefter og dermed blir hun 
også som en mor, som det står i Pyramidetekstene: ‘Stå opp, min konge! Du 
har ditt vann, du har din oversvømming, du har din melk som fins i Mor Isis’ 
bryster’ [Pyr. 734]. Den siste flommen som kommer til Kairo i januar eller 
februar bringer med seg hvitt slam, som har gitt Den hvite nilen sitt navn. 
Det kan være en tilfeldighet, men hele syklusen fra Isis gråter sin grønne tåre 
over Osiris’ dødsfall hvorpå flommen starter, via det rødbrune vannet som 
er Osiris’ forråtnede blod, til den hvite og melkeaktige Nilen, er det omtrent 
ni måneder eller tilsvarende et svangerskap. Hvis det faktisk var Nilens hy-
drologiske endringer som ble inkorporert i mytologisk forståelse av kosmos’ 
gjenskapelse, så er det et unikt tilfelle som forener hydrologi og mytologi, 
kosmologi og økologi.

Hva som er uomtvistelig er Nilens fundamentale rolle i jordbrukssivilisa-
sjonen. Årlige jordbruks- og fertilitetsritualer var del av kosmologien og det 
var faraoens rolle å balansere de livgivende kosmiske kreftene så sivilisasjonen 
var fruktbar og velstående. Det kan også forklare hvorfor Seth, som en pasifi-
sert regngud uten livgivende vann, fortsatte å ha en sentral rolle i kosmologien. 
Flommen og vannet ble sikret og gjenskapt i Osiris-kulten hvor Osiris dør for 
så å gjenoppstå, og i denne kosmiske prosessen nødvendiggjorde det en gud 
som ble syndebukk. En historisk parallell kan kanskje være Judas i kristen-
dommen. Selv om Judas forrådte Jesus, så var hans handlinger også nødvendi-
ge for den videre frelseshistorien, i alle fall slik den blir fortalt. I de gresk-ro-
merske periodene blir Seth sett på som en slags Djevel, men han har langt mer 
komplekse og fundamentale roller i den egyptiske kosmologien. Han var også 
en slags trikster eller som Loke i den norrøne mytologien, og uansett så var 
den tidligere regngudens dyder og gjerninger viktige i den kosmiske elvereli-
gionen i Egypts tørre ørken. Vannets livgivende kraft ble transformert til en 
annen gud, men siden Nilens flom var et årlig fenomen, måtte denne prosessen 
gjenskapes hvert år. 

Denne kosmologiske forståelsen av den guddommelige flommen og dermed 
de opphavelige kildene hadde sitt utspring i den himmelske sfæren hvorpå 
vannet flommet i Nilens flod. Parallelt med denne forståelsen var det en annen 
opphavsmyte ikke bare om flommen og Nilens kilder, men også selve kosmos 
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og hele den egyptiske sivilisasjonen. Denne kilden var syklisk på et annet sett 
og lokalisert og stedbundet på jorden til kataraktene ved dagens Aswan. En 
av Nil-historiens viktigste religiøse kilder er i et fossefall i kataraktene ved 
Aswan. Og i den egyptiske mytologien kunne ulike myter som gir forskjellige 
forklaringer bli presentert side ved side, og selv om det for oss kan virke mot-
setningsfullt, så ble det ikke oppfattet slik i sin samtid. 

Opphavsvannet fra Nilens abyss

Da historikeren Herodot kom til Egypt 2000 år etter at pyramidene sto ferdig 
og 2500 år før vår nåtid, spurte han om Nilens kilder. Herodot forteller at han 
diskuterte med orakler alle steder, men ingen kunne gi ham noe svar, hverken 
egyptere, libyere eller grekere, men til slutt kom han til et tempel hvor en 
prest påsto at han visste svaret. Herodot skriver at han fikk inntrykk av at pre-
sten holdt han for narr da han sa at han med sikkerhet visste hvor Nilens kilder 
var. Presten fortalte at ved øyen Elephantine ved dagens Aswan hvor Nilens 
første katarakt er, der var kilden. En katarakt er en strekning i elveløpet med 
et relativt høydefall som skaper et elvestryk i det ellers flate ørkenlandskapet 
i Egypt og Sudan. I Den første katarakt var det mange steinblokker som gjor-
de ferdsel farlig og elven frådende. Presten fortalte at midt ute i elven var det 
to kantete klipper som ble kalt Crophi og Mophi. Mellom disse klippene var 
Nilens kilder og utspring. Kilden var uendelig dyp, kunne presten fortelle, og 
mens halvparten av vannet rant nordover til Egypt, så rant den andre halvde-
len sydover mot Etiopia. Herodot konkluderte med at hvis denne historien i 
det hele tatt hadde noe sannhetsgehalt, så beviste det ingenting annet enn at 
det var sterke virvel- og motstrømmer der.

Noen århundrer senere beskriver Senecca denne kilden og Den første kata-
rakt mer utførlig. Kataraktområdet var berømt for å være et fantastisk skue. 
Nilen presses gjennom dype klipper som kutter opp vannet, det tordner og 
flerres i kaskader, virvelvinder snurrer og vannet slåes hardt mot steinblokker 
for så å fare opp i luften igjen, og elven er ikke seg selv; det ryker, fråder og 
fargen skifter karakter – og alt på grunn av den voldsomme behandlingen 
vannet får på dette stedet. Senecca kommenterte hvor mektig dette synet 
var. Før katarakten rant Nilen sakte, tung og full av silt og slam, og etter sin 
ville ferd gjennom strykene falt elven en stor høyde med et stort brøl før den 
fortsatte sin sakte ferd nordover. Lyden av det siste spetakkelet var så intensivt 
og enormt at perserne, som opprinnelige bodde der, nesten ble døve og måtte 
flytte. 

Senecca beskriver og bekrefter også Herodots tidligere berettelse. I midten 
av elven var det en stor stein som grekerne kalte ‘Abatos’, ‘Den ubetrådte’, og 
ingen bortsett fra presteskapet satte sin fot der. Disse klippene var de første 
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som følte av Nilens flom. Et stykke bortenfor var det to skrenter som stakk 
ut, og lokalbefolkningen kalte de for ‘Nilens blodårer’ fra hvor store mengder 
vann strømmet ut, riktignok ikke nok til å oversvømme hele Egypt, men det 
var substansielle mengder vann som kom derifra. Og i munningen av disse 
klippene ofret prestene gaver av gull under høytidsfestivaler.123

Det er hevet over enhver tvil at de faraoniske egypterne så på dette som 
Nilens kilde hvor vannet kom fra en underjordisk abyss. Dette dypet forbandt 
den levende verden med solens sykliske gang og det opprinnelige urvannet fra 
kosmos’ skapelse i en æra som var forut for opphavet til mange av de senere 
og sentrale gudene. I denne mytologiske fortiden eksisterte til og med opp-
havs- ellers skapelsesguden som et formløst vesen. Fra dette urvannet skapte 
først guden seg selv og deretter et stykke land, som en haug i det akvatiske 
landskapet. 

I egyptisk filosofi og kosmologi hadde det eksisterende sitt opphav i det 
ikke-eksisterende.124 Dette var ikke abstrakte og forestilte konsepter, men ab-
solutt realitet som strukturerte og organiserte både den menneskelige og gud-
dommelige verden. I sfæren av ikke-eksistens forut for selve skapelsen var det 
mange negative og farlige krefter, men det var også to fundamentale skapende 
elementer; komplett mørke og det uuttømmelige vannet i den opprinnelige 
flommen. Overalt hvor egypterne var, traff de på det kosmiske opphavsvannet 
fra ikke-eksistensen. Tilstanden før kosmos var kaos, og det var helt overskyg-
gende å kontrollere kaoskreftene i form av det mørke på den ene siden, og det 
underjordiske, akvatiske landskapet på den andre siden. Faraoens primære 
oppgave var å kontrollere vannet og skape stabilitet i kosmos. Kaoskreftene i 
vannet representerte latent liv og fertilitet, og dualiteten liv og død var ikke 
en motsetning, men en forutsetning for det sykliske verdensbildet organisert 
rundt Nilens årlige flom og solens daglige fødsel, død og ferd gjennom under-
verden for neste dag å bli gjenfødt. Egypt var i teorien der hvor egypterne 
levde, men i praksis var det der hvor Nilen ga liv. En kosmisk og syklisk ver-
den som gjenoppsto daglig i form av solen og årlig i form av flommen (fig. 77), 
samsvarte geografisk med Nilens opphav og kilde ved sivilisasjonens sydlige 
grense hvorpå elven rant til den nordlige grensen og Middelhavet. Det var en 
altomfattende kosmologi og geografi som innkapslet sivilisasjonen til Egypt. 
Kilden til ikke bare Nilens flom, men også all ikke-eksistens forut for kosmos 
og denne verden, hadde sitt fysiske opphav i Den første katarakt.

Dette verdensbildet formidlet som mytologi, forsto ikke grekerne og ro-
merne, eller kanskje snarere så ville de forstå elvens særtrekk ut fra hydrolo-
giske kriterier. Alle elver har en ytterste kilde, og spesielt den årlige flommen 
på sommeren når det var som varmest, var et mysterium som måtte forkla-
res. Egypterne hadde ikke bare sin utpost lengre syd og handlet med Sudan, 
så opplagt visste de at elven strakte seg lengre syd, men dette hydrologiske 
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faktumet som de var vel vitende om, hadde tilsynelatende ingen relevans i 
deres kosmologiske forståelse. Og det fremsto som en gåte at egypterne med 
kunnskap til å bygge verdens største pyramider, ikke hadde den mest elemen-
tære forståelsen av hydrologiske prinsipper, når de selv så at elven kom lengre 
sydfra. Hvis antikkens tenkere forsto at Nilens kilde var forklart mytologisk 
og kosmologisk, så var de likevel overrasket over at de gamle egypterne ikke 
var mer opptatt av den faktiske hydrologien.

I antikken var lokaliseringen av Nilens kilde og hvor flommen kom fra, 
sentrale og viktige spørsmål. Datidens største filosofer fremsatte ulike forkla-
ringer. En teori var at nordlige vinder fra Middelhavet presset vannet i elven 
tilbake til at det var akkumulert så mye at flommen startet. Denne teorien ble 
fremhevet av flere filosofer i ulike kombinasjoner med sommerregn i Etiopia 
eller alternative kilder. En annen teori forfektet at selve kilden faktisk hadde 
sitt opphav i havet, som skulle kunne forklare at flommen kom i feil sesong 
når det var som varmest og ingen nedbør. En tredje teori var at flommen star-
tet når snø smeltet i etiopiske høyfjell. Herodot fremhevet en annen teori og 
mente at flommen var forårsaket av solen på en eller annen måte. En siste teori 
var at flommen hadde sitt utgangspunkt i tropisk regn. Strabo forkastet alle 
teorier bortsett fra den siste, uten annen forklaring enn at dette var et faktum, 

Fig. 77. Den dødes reise til evigheten. Fra Dendera-tempelet.
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som ikke trengte videre undersøkelser. Strabo understreket derimot at det 
trengtes flere undersøkelser for å forstå hvorfor regnet kom på sommeren og 
ikke på vinteren, som det gjorde på Middelhavets nordlige kyst, og hvorfor 
regnet kom i de sydlige regionene i det hele tatt.125

Det er historisk interessant at flere filosofer forbandt flommen med regn-
perioden i Etiopia eller snøsmelting fra høye fjell i høylandet. Det er flere 
aspekter som er oppsiktsvekkende med grekernes og romernes kunnskap om 
Nilen som vannsystem. Ikke bare hadde de god forståelse av hydrologiske 
fenomener ut fra datidens vitenskapelige kriterier, men det mest besynderlige 
er identifiseringen av Nilens kilde i Etiopia og at både kilden og flommen var 
forbundet. Det hviler fremdeles et historisk slør over den tidlige kontakten 
mellom Egypt og Etiopia, og hvorfor og hvordan de hadde fått denne kunn-
skapen. Fraværet av forståelse om de historiske prosessene har derimot bidratt 
til skapelsen av legendene om det mytologiske og sagnomsuste Abyssinia. Det 
fins skriftlige kilder som indikerer at de faraoniske egypterne sendte fanger 
til Simien-fjellene i det etiopiske høylandet, Moses giftet seg med en etiopisk 
prinsesse, antikkens filosofer var fortrolige med dette landet og i den europeis-
ke middelalderen florerte myter og berettelser om Nilens opphav i Etiopia. 

Til tross for at egypterne i den faraoiske sivilisasjonen opplagt hadde hydro-
logisk kunnskap om Nilen lenger syd, så forfektet de at elvens kilde var i Den 
første katarakt ved Aswan.

Med utgangspunkt i Kiyira og Den hvite nilens kilde i Uganda som en pa-
rallell, så er det rimelig å anta at egypterne var sannferdige ut fra deres eget 
verdensbilde og kun fokuserte på det vesentlige. De var vel vitende om elvens 
hydrologiske vannføring lengre oppstrøms, men selve kilden var religiøs og 
ikke av denne verden. Det var en kosmisk, religiøs kilde. Herodot ble fortalt 
av presten at halve elven rant nordover mot Middelhavet og den andre halv-
delen mot Etiopia. Herodot hadde både rett og feil når han konkluderte med 
at hvis dette stemte, så beviste det kun at det var en sterk malstrøm eller 
strømvirvel på dette stedet. Fysisk som et naturlig elvefenomen kan det ha 
vært en malstrøm, men et profant perspektiv kan ikke forklare den religiøse 
 betydningen av en slik naturstridig kraft i kosmos. Hvis det var en sterk vir-
velstrøm i katarakten og deler av vannet strømmet sydover mot Etiopia, så 
kunne det kanskje ikke bare oppfattes som om elven rant motstrøms, men 
også at den rant oppover og mot alle naturens kjente lover.

Etter at Aswandammen ble bygd i Egypt, er det umulig å bevise om det har 
eksistert et slikt elvefenomen. Det fins likevel noen sparsommelige historis-
ke kilder som kan indikere og underbygge dette. Den franske sjefingeniøren 
 Chélu publiserte i 1891 en bok med dokumentasjon av elvens fysiske særtrekk 
og karakteristika. Han målte avstanden mellom elvebreddene og dokumen-
terte stryk og katarakter. Og han skriver at det fantes en kraftig og farlig mot-
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strøm som strakte seg hele 50 kilometer sydover. Det er bemerkelsesverdig 
at ingen andre av samtidens geografer dokumenterte noe tilsvarende, og hvis 
det har vært en slik elv som rant feil vei, så kan den ha vært sesongmessig. En 
annen reisende, svensken Nordén, noterte riktignok i 1737 at det var særdeles 
farlig å passere disse strykene på grunn av alle steinblokkene i elveleiet, men 
han skriver ikke noe om at det var farlig fordi elven rant motstrøms. Hvordan 
en malstrøm har endret kvalitet og fysisk kraft i løpet av 2500 år er selvfølge-
lig umulig å vite, men tidlig på 1900-tallet ble det også poengtert av arkeologer 
at det var en malstrøm her. Den kan ha vært svakere enn den var i faraoisk tid, 
og arkeologer har forklart Herodots informasjon med at egypterne naivt tolket 
det som at Nilen rant begge veier.126

Fra antikkens filosofer til dagens egyptologer, så har de opprinnelige be-
rettelsene om kildene til Nilen blitt bortforklart fremfor forstått ut fra et 
vannperspektiv. Mye tyder på at en slik unaturlig elv kan forklare den sentrale 
rollen stedet ble tilskrevet i den egyptiske sivilisasjonen. Selv så sent som på 
1950-tallet var det fremdeles en lokal tradisjon og et folkelig minne om det-
te naturfenomenet, og en virvelstrøm ble også kalt ‘Osiris’ strømvirvel’. Og 
Osiris var både en fertilitets- og dødsgud, og alle regjerende faraoer ble Osiris 
etter deres egen død.127

Det kan synes som dette var opphavet til kosmos og den gamle egyptis-
ke religionen. Det er flere indikasjoner på at Nilen ved Den første katarakt 
ikke bare var en religiøs kilde, men et overnaturlig og uomtvistelig bevis på 
kosmos’ krefter og skapelse. I den vanlige verden er det naturstridig at elver 
renner feil vei og spesielt ut fra kraftige stryk og fossefall. Selv om en slik 
antatt motstrøm var betydelig mindre enn 50 kilometer, som hydrologisk hø-
res urealistisk ut, så vil kun en liten motstrøm også være unaturlig. Hvis den 
var sesongmessig og plutselig oppsto for siden å forsvinne, så vil det snarere 
forsterke enn redusere naturens mirakler og de bakenforliggende bevegkrefte-
ne. Vannets kontinuerlige, kraftfulle og motstridende endringer blir ultimate 
manifesteringer av skaperkraften i kosmos som en alltid pågående prosess, og 
ingen visste bedre enn de gamle egypterne betydningen av å kontrollere en 
harmonisk flom fra denne underjordiske abyssen, som var selve kilden til alt 
liv og velvære for alle i hele sivilisasjonen.

Hellig eller guddommelig vann?

Alle kulturer, sivilisasjoner og religioner endres over tid, men det er likevel 
oppsiktsvekkende hvor stabil og dyptgripende kontinuiteten i de gamle egyp-
tiske forestillingene synes å ha vært. Christopher Dawson sa en gang at de 
store verdenssivilisasjonene skaper ikke store religioner som et slags kulturelt 
biprodukt, men på en fundamental måte er religionene selve fundamentet de 
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store sivilisasjonene bygges på.128 I Egypt hadde sivilisasjonen sitt kosmiske 
opphav i en kilde i et fossefall.

Da Plutarch skrev om Osiris-kulten i det andre århundret etter Kristus, 
omtrent 2500 år etter Pyramidetekstene, beskrev han bokstavelig talt mye av 
den samme gudommelige substansen i vann generelt og Nilen spesielt. Hvis 
Plutarch har rett, så var alt vann sett på som Osiris’ utflod. Egypterne ‘kalte 
ikke bare Nilen, men også uten å adskille alt som er fuktig, “Osiris’ utflod”’. 
Det gjaldt både ferskvann i Nilen og saltvann i Middelhavet, og det var også 
Plutarch som identifiserte Seth som en mer utvetydig Djevel.

Noen århundrer tidligere, fra det tredje århundret før Kristus, gir inskrip-
sjoner fra tempelet i Edfu nye ledetråder til vannets kosmologiske betydning. 
Kosmos var omkranset av vann, men det var forskjell på vannet. Det underjor-
diske vannet var kaoskrefter mens det himmelske vannet var kosmos. Det var 
på dette vannet solen seilte i sin solbåt på dagen og i underverden på natten. 
Transformasjonen av de underjordiske kaoskreftene involverte ofte krig hvor 
kosmos seiret over kaos. Fienden ble ofte beskrevet som destruktive og farlige 
flommer, som truet både jorden og alle mennesker som bodde der. 

Kosmologisk så startet skapelsen med en flom og vannet var først voldelig 
for siden å bli fredfullt. Den første beskrivelsen av vannet eller flommen var 
virvlende flom. Det ble etterfulgt av fiendtlige eller voldelige beskrivelser av 
vannet som krigende vann eller slåssende vann. Deretter ble vannet pasifisert 
og beskrevet som stabilisert vann eller fredfullt vann. I denne prosessen ble 
vannet transformert fra å være i opposisjon til kosmos til å bli skapende i 
opprettholdelsen av kosmos. Og da flommen trakk seg tilbake, oppsto det 
små øyer i det akvatiske landskapet. Mytologisk var dette den opprinnelig 
urkollen, og pyramidene har blitt tolket som replikaer av denne urkollen på 
grunn av deres form.

Gitt begrensingene i de skriftlige kildene, så synes det likevel som om de 
gamle egypterne hadde mer komplekse forestillinger om vann og potensiell 
hellig eller guddommelig iboendehet enn hva som er kjent i andre religioner. 
Det er likevel forskjell på myter og religion både som teologi og praktisk ut-
foldelse. Mytene indikerer at flommen startet med Isis’ tåre, den rødbrune 
Nilen var Osiris’ forråtnende blod og Den hvite nilen Isis’ brystmelk. Det er 
beskrevet i Pyramidetekstene og Plutarch skriver om det 2500 år senere, men 
det betyr ikke at det var religiøse forestillinger som beskriver guddommelig 
iboenhet i vannet slik det ble brukt i ritualer. De etiopiske forestillingene om 
Jomfru Marias guddommelige brystmelk og ikke minst de tidlige kirkefedre-
nes lovprisning av denne guddommelige nektaren er besnærende, men de sier 
strengt tatt ikke noe annet enn at Jomfru Marias brystmelk var ekstra hellig, 
ikke at det faktiske vannet i Nilen var hellig.
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Hvis de mytologiske og kosmologiske forestillingene var applisert på Nilens 
virkelige vann, så var det absolutt hellig ut fra alle definisjoner av hellig vann. 
Den livgivende kraften i Osiris’ forråtnede blod ville da ha vært en guddom-
melig substans som gjorde hele Egypt fruktbart og all jordens grøde spirte ut 
fra denne livgivende kilden. Plutarch beskriver at dette vannet var logos, men 
man kan ikke vite med sikkerhet hvorvidt det var egypternes forståelse av 
 Nilen eller forestillinger som antikkens lærde tilskrev denne sagnomsuste el-
ven. I følge Herodot ble en person hellig hvis vedkommende druknet i  Nilen, 
som indikerer at det var noe spesielt med vannet i seg selv, men det kan også 
være fordi Osiris møtte sin død i elven og derfor var denne dødsformen gud-
dommeliggjort. 

Det kosmiske vannet fra Nilens kilde og den underjordiske abyssen ved 
Aswan representerer likevel en annen form for guddommelig vann. I Den 
gammeltestamentlige tradisjonen er det kosmiske skapervannet godt, men i 
den egyptiske sivilisasjonen representerte det farlige kaoskrefter som måtte 
kontrolleres. Det eksisterte til og med forut for skapelsen av guder og er så-
ledes vidt forskjellig fra hellig vann brukt for eksempel i den kristne dåpen. 
Den kosmologiske skaperkraften til dette urvannet fra abyssen var virkelig fra 
en annen verden og helt unikt i forhold til hellig vann i andre religioner. Det 
kan best sammenliknes med Ordets kraft i den kristne skapelsesberetningen 
da Gud skapte kosmos og verden på seks dager. Det skapte eksistens ut av 
ikke-eksistens og var således selv den skapende kraften forutfor og bakenfor 
guder. Det er en form for hellig vann som verden aldri siden har sett sitt like 
til, og vannets altomfattende rolle og endrete karakter slik det er beskrevet i 
mytene indikerer at noen former av Nilens vann i rituell bruk ble sett på som 
hellig. Dette hellige vannet hadde helt unike egenskaper. Og som vist tidligere 
kan helligheten i vannritualer ha ulike og spesifikke egenskaper og guddom-
melige funksjoner.

Nilens vann har opp gjennom historien vært kilde til religioner og religiøse 
endringer. Selv om det var en stor grad av kontinuitet i de gamle egyptiske 
forestillingene, så skjedde det også store verdenshistoriske begivenheter, og 
den største religiøse revolusjonen var oppkomsten av monoteismen. Jødedom-
men, kristendommen og islam har sitt opphav i en papyruskurv i Nilens siv og 
livgivende vann, men Moses’ rolle i monoteismens fremvekst må bokstavelig 
talt ses i lys av Akhenaten og hans nye solkult.
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Moses – han som er ‘dratt opp av vannet’
Akhenaten (1352–1336 f.Kr.) er en myteomspunnet farao i Egypts historie, som 
i forskningen så vel som i populærkulturen har kommet i skyggen av sin sønn, 
Tutankhamun. Men er det en farao som virkelig ville være i lyset, så er det 
Akhenaten (fig. 78). Faraoen forkastet hele den tidligere egyptiske kosmolo-
gien og innførte for første gang i verdenshistorien en monoteistisk religion, 
med seg selv i sentrum som den eneste guden. Som i tidligere tider var so-
len symbol på alt i kosmos og vannets og Nilens livgivende kraft synes å ha 
vært sentral også i Akhenatens kult, men det skjellsettende med Akhenatens 
religiøse revolusjon var trosforestillingen om at det bare fins en sannferdig 
gud i kosmos, i dette tilfellet han selv som den guddommelige inkarnasjonen. 
Denne religiøse revolusjonen skulle likevel bli kortvarig i Egypt. På samme 
måte som Akhenaten forkastet de tidligere gudene, så forkastet de påfølgende 
egypterne Akhenatens eneveldende gudeverden med kun en gud. Den egyp-
tiske revolusjonen satte derimot evige spor. Monoteismen forandret resten av 
verdenshistoriens utvikling og Moses var den første budbringeren.129

Da Sigmund Freud studerte Moses, var det ikke hvilket som helst spørsmål 
han ville besvare.130 Freud var selv jøde, men han argumenterte for at Moses 
opprinnelig var egypter og ikke jøde. Dette var ikke en konklusjon han med 

Fig. 78. The Wilbour Plaque som sannsynligvis avbilder Akhenaten og Nefertiti. Brook-
lyn Museum, US. Foto: Nils Billing.
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letthet fremførte, som han sa, fordi å nekte sitt eget folk den personen de 
verdsetter høyest av alle sine sønner, kan man ikke gjøre med lett hjerte. 
Freuds bakenforliggende grunn for å studere Moses var å søke antisemittis-
mens røtter. Freud spurte ikke hvorfor fremmede, kristne eller tyskere kom 
til å hate jødene, men hvorfor jødene har blitt dem de er og hvorfor de har 
tiltrukket seg dette udødelige hatet. Dette udødelige hatet sporet Freud til-
bake til monoteismen. Det var ikke jødene og heller ikke jødedommen i seg 
selv som tiltrakk seg hatet, men monoteismen. Ved at Moses var egyptisk ble 
dermed opphavet til hatet mot jødene ført ut av Israel, tilbake til Egypt og 
bort fra jødedommen. Bakgrunnen til Freuds tolkning av Moses som egypter 
er den bibelske berettingen om Moses’ fødsel slik det står beskrevet i Andre 
Mosebok (2:1–10):

Det var en mann av Levis hus som giftet seg med en levitt-datter. Kvinnen 
ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun 
ham i tre måneder. Men da hun ikke kunne holde ham gjemt lenger, laget hun 
en kurv av papyrusrør til ham. Den tettet hun med bek og tjære. Så la hun 
gutten i kurven og satte den ut i sivet ved bredden av Nilen. Søsteren hans 
stilte seg et stykke unna for å se hva som ville skje med ham. Da kom faraos 
datter ned til elven for å bade, mens de unge jentene i følget hennes gikk fram 
og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på kurven i sivet og sendte en av 
tjenestejentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se gutten, et lite 
barn som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa: ‘Dette er et av hebreernes 
guttebarn.’ Da sa søsteren hans til faraos datter: ‘Skal jeg gå og hente en he-
breerkvinne som kan amme gutten for deg?’ ‘Ja, gå!’ sa faraos datter. Så gikk 
den unge jenta og hentet moren til gutten.  Faraos datter sa til henne: ‘Kan du 
ta denne gutten og amme ham for meg? Jeg skal gi deg lønn.’ Og kvinnen tok 
gutten og ammet ham. Gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med 
ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun ga ham navnet Moses, ‘for jeg har 
dratt ham opp av vannet’, sa hun.

Det mest opplagte ville være at Moses var jøde, som Freud påpeker, og som 
egypter skaper det nye enigmaer. Fra et psykoanalytisk perspektiv så repre-
senterer plasseringen i kurven en symbolsk fødsel hvor kurven er livmoren 
og vannet i elven fostervannet. I et uendelig antall drømmer blir relasjo-
nen mellom barn og foreldre uttrykt gjennom drukning eller å bli reddet 
fra vann. Når denne symbolismen knyttes til kjente personer, indikerer det 
at vedkommende er en helt.131 I følge Freud vil det i utgangspunktet ikke gi 
mening at Moses var egypter og helten i historien, fordi faraoen hadde en 
profetisk drøm hvor datterens sønn ville være en trussel mot han og sivilisa-
sjonen, og derfor ble barnet gitt til Nilen (fig. 79). Jødene hadde derimot all 
grunn til å gjøre Moses til sin helt. På overflaten er det slik man kan tolke 
denne opphavsforestillingen, men Freud ser at denne fortellingen inneholder 
to parallelle myter. 
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Normalt sett er det den fattige familien som er den virkelige og den rike 
som er den fiktive, men i fortellingen om Moses ser Freud det motsatt. Det er 

den rike og kongelige familien som 
er den virkelige. Den fattige fami-
lien som utsetter guttebarnet for 
fare er den fiktive, og dermed blir 
den egyptiske familien, som vel-
kommer Moses til sin familie, his-
toriens kjerne og Moses blir en helt 
i den egyptiske sivilisasjonen. Det 
er i denne familien Moses vokser 
opp og kanskje hadde Moses selv 
kongelig blod. Freuds konklusjon 
blir derfor at Moses var egypter og 
at denne myten på et senere tids-
punkt ble omformet slik at Moses 
ble en jøde. Hvis Moses opprinne-
lig var egypter, så ble han reddet fra 
fare og kom tilbake som den frem-
tidige helten han skulle bli.

Den bibelske forståelsen av Mo-
ses er velkjent, som inkluderer De 
ti bud han fikk av Gud på fjellet 
Sinai og fraktet til Jerusalem i Pak-

tens Ark, og som nå angivelig er i Etiopia. Moses’ liv og virke i Egypt er derimot 
mindre kjent, som styrker Freuds tolkning av Moses som egypter, fordi det 
ser ut som mytene tilskriver han en unik rolle og innsikt i Egypts vannverden.

I antikkens dager ble det forstått at faraoens datter som fant Moses hette 
Tharmuth eller Thermuthis. Begge disse navnene er ikke opprinnelige egyp-
tiske, men ser ut til å være avledet fra (Ta)Renenutet, og hun var en egyptisk 
gudinne for fertilitet og amming. Et annet merkverdig aspekt ved Moses er 
at han først får navn når han er tre måneder gammel, som er en lang tid for 
et lite barn. Hvorfor foreldrene ikke ga han et navn, kan ingen vite, men i en 
etiopisk og mye senere skrift fikk han navnet Melchi eller ‘YHWEs budbrin-
ger’. Moses’ rolle som Guds budbringer er definerende for de monoteistiske 
verdensreligionene, men det kan også synes som Moses virket som en prest 
eller orakel i det gamle Egypt hvor en av de mest sentrale rituelle oppgavene 
var å kontrollere Nilen og skape vann.132

Artapanus fra Alexandria skrev sin historie i andre halvdel av det tredje år-
hundret og første del av det andre århundret før Kristus. Det er ofte stor faglig 
uenighet om tolkningene av slike skrifter, og Artapanus skriver Moses dypt 

Fig. 79. Moses i sivet. Fra Price 1902: 44.
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inn i egyptisk kult og til og med at Moses erobret Etiopia. I denne sammenhen-
gen er det spesielt interessant at Moses blir tilskrevet kraften til å skape Nilens 
årlige flom i Egypt. Når Moses slo med staven sin i Nilen, så begynte elven 
å flomme. En annen tolkning er at selve katarakten har sitt opphav i Moses’ 
kjepp fra hvor Nilen har sin kilde.133 Vannet som blir ‘dratt opp’ har parallell 
til Moses’ egen opphavshistorie og navn, men også til andre bibelske historier. 
I Andre Mosebok (7:19–20) står det skrevet: ‘Herren sa til Moses: “Si til Aron: 
Ta staven din og rekk hånden ut over vannet i Egypt, over elvene og kanalene 
og innsjøene, over alle vannmagasinene, så skal vannet bli til blod. Og det 
skal være blod i hele Egypt, selv i trekar og steinkar.” Moses og Aron gjorde 
som Herren hadde pålagt dem. Han løftet staven og slo på vannet i Nilen for 
øynene på farao og mennene hans, og alt vannet i elven ble forvandlet til blod.’ 
Forestillingen om Nilens vann som blod var nært tilknyttet Osiris-kulten og 
ikke primært en jødisk forestilling. Og i Fjerde Mosebok (20:2–11) kom hele 
Israels menighet til Sin-ørkenen:

Men det var ikke vann til dem, og de samlet seg mot Moses og mot Aron. 
Folket trettet med Moses og sa: ‘Hadde vi bare omkommet da brødrene våre 
omkom foran Herrens ansikt!  Hvorfor har dere ført Herrens forsamling ut i 
denne ørkenen så vi må dø her, både vi og våre husdyr? Og hvorfor førte dere 
oss opp fra Egypt når dere bringer oss til dette elendige stedet, et sted hvor 
det verken finnes korn eller fiken, vinstokker eller granatepletrær og ikke vann 
å drikke?’ Moses og Aron gikk bort fra forsamlingen til åpningen i telthellig-
dommen. Der kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Da viste Herrens 
herlighet seg for dem, og Herren sa til Moses: ‘Ta staven og kall menigheten 
sammen, du og din bror Aron. Dere skal tale til klippen foran øynene på dem. 
Da skal den gi fra seg vann. Du skal få vann til å strømme ut til dem fra klip-
pen. Slik skal du la folket og buskapen få drikke.’ Moses tok staven som lå for-
an Herrens ansikt, slik han hadde pålagt ham. Han og Aron kalte forsamlingen 
sammen foran klippen og sa til dem: ‘Hør nå, dere opprørere! Tror dere vi kan 
få vann til å strømme ut til dere fra denne klippen?’ Så løftet Moses hånden og 
slo to ganger på klippen med staven sin. Da fosset vannet fram, og både folket 
og buskapen deres drakk.

Hvorvidt det er jødisk tradisjon som har omformet eldre egyptiske trosfore-
stillinger eller om det opprinnelig var YHWE som ga Moses denne guddom-
melige kraften, kan man ikke si med sikkerhet. Staven var uansett et rituelt 
og kongelig symbol i Egypt. Hvis man følger Freud i hans tolkning at Moses 
opprinnelig var egypter og at jødedommen omformet og tilpasset tidligere be-
rettelser, så er Moses’ guddommelige kraft til å dra ut vann fra berg og klipper 
ekstra besnærende. Mytologisk hadde som nevnt Nilen sin kilde i to klipper i  
Den første katarakt og prester ofret gull til dette hellige stedet hvor ingen 
andre enn de innvidde kunne sette sine føtter. Det er ikke usannsynlig at det 
parallelt fantes forstillinger om prester eller orakler som dro ut vannet fra den 
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underjordiske abyssen, selv om det ikke fins direkte belegg for en slik tolkning. 
Moses’ guddommelig kraft til å dra ut vann av klipper er likevel en religiøs 
praksis som passer inn i den egyptiske tradisjonen og historiske kilder knytter 
dette opp til Den første katarakt, selv om de riktignok er vage og usikre.

Nilens lokalisering i Horus’ øye og solens nattlige ferd i underverden og 
gjenfødelse på dagen forener de himmelske mytene med faktisk lokalisering 
på jorden, og det var kilden og utløpet i Den første katarakt. Det er hevet over 
enhver tvil at dette var en religiøs kilde, men samtidig så kom Nilen som elv 
lengre oppstrøms fra. Og egypterne forsto opplagt at flommen ikke bare kom 
mytologisk fra underverden, men også fysisk som flommende vann fra områ-
det lengre syd, for det kunne de se og observere med det fysiske øyet. Visste 
egypterne også om den hydrologiske kilden i Etiopia, og til og med Gish Abay? 
De egyptiske kildene er tause når det gjelder kunnskapen om det etiopiske 
opphavet til flommen og Nilens kilder i høylandet, og det med god grunn. Mo-
ses er en av mange som likevel gir ledetråder til at det må ha vært kontakter 
langt tilbake i tid. I Fjerde Mosebok (12:1) er det beskrevet at Moses hadde en 
kone fra det som blir tolket som Etiopia: ‘En gang tok Mirjam og Aron til orde 
mot Moses på grunn av hans kusjittiske kone; for han hadde tatt seg en kone 
fra Kusj.’ Hvis Moses som egypter giftet seg med en etiopisk kvinne og var 
initiert i de dypeste hemmeligheter som skapte flommen, så rettes igjen søke-
lyset mot de tidligste kontaktene mellom Egypt og Etiopia. Flommen kom fra 
Etiopia, og det visste presteskapet og de egyptiske oraklene.

Orakler med guddommelig inspirasjon 
eller maratonkondisjon?

I det femte århundret før Kristus spurte som tidligere nevnt Herodot orakler 
ulike steder om hvor Nilens kilder var lokalisert, og derigjennom hvor flom-
men kom fra og hvordan.134 Oraklene var ikke bare kunnskapsrike personer, 
men de hadde også guddommelig kunnskap, så det var et naturlig sted å spør-
re.135 Oraklene kan minne om mediene langs fossefallene i Den hvite nilen i 
Uganda. De har unik kunnskap direkte fra gudene, og hva de ikke vet er ikke 
verdt å vite om kosmologisk kunnskap, som definerer verdslig liv og virke. 
Men oraklene i Egypt var også del av mysteriereligioner hvor hemmeligholdel-
se av kunnskap var viktig, siden den som vet alt men bare forteller litt, har stor 
makt. Kilden til kunnskap fantes, men det sildret bare noen dråper her og der, 
og uansett så kunne ingen forbigå oraklene siden de ble ansett å besitte den 
absolutte og hellige sannheten. Oraklene Herodot besøkte i Libya og Hellas 
visste ingenting om Nilens kilder og flommen, og det er naturlig at oraklene 
som ikke var del av den egyptiske mysteriekulten ikke visste hva som var den 
hemmeligste visdommen i en annen religion. Og de egyptiske prestene som 
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visste hvor kilden var og hvor opphavet til flommen kom fra, sa selvfølgelig 
ingenting, siden dette var kunnskap som skulle være hemmelig.

Biskop Athanasius fra Alexandria (ca. 296–373 e.Kr.) har en oppsiktsvek-
kende opplysning i sin bok om munken Anthony. Athanasius skrev boken 
mest sannsynlig omkring år 357. Anthony ble en helgen og døde i en alder av 
105 i år 356. Anthony var en av munkene som bodde i ørkenen hvor et hardt 
liv med oppofrelse og pinsler var del av den kristne fundamentalismen,136 i 
ordets opprinnelige betydning. Disse asketiske munkene levde etter Evange-
lienes sanne og fundamentale lære i ord og handlinger. Dette var på en tid i 
Egypt hvor de eldre egyptiske trosforestillingene og rituelle skikkene levde 
videre rundt Nilens livgivende egenskaper og krefter. I historien om Anthony 
presenterer biskopen kampen mellom den nye og den gamle religionen som 
en kamp mellom sanne og falske profeter, som kristendommen ofte har gjort. 
Athanasius avferder og forakter de egyptiske prestene og oraklene som repre-
sentanter for falske krefter og demoner. Oraklene er sjarlataner som lurer og 
bedrar sine egne trosfeller, men Athanasius beskriver også hvorfor de er falske 
og dermed avslører han et skjult kunnskapssystem, som oraklene hadde gjemt 
i mytenes slør i hundrevis og kanskje flere tusen år.

Oraklene kunne forutsi hvor stor den årlige flommen ville bli, og den som 
besatte en slik kraft hadde en uhorvelig stor makt og viktig kunnskap i en 
sivilisasjon hvor nettopp det livgivende vannet definerte all være og velvære, 
kosmos’ gjenskapelse og statens skatteinntekter. Dette var derimot ingen gud-
dommelig egenskap eller profetier i det hele tatt, skriver Athanasius. Orakle-
ne visste bare hva som ville skje før alle andre så det samme. ‘De snakker noen 
ganger nonsens om Nilens vann. For eksempel, ved å se at det tunge regnet 
faller i de etiopiske regionene og vel vitende om at elvens flom har sitt opphav 
der, så løper de i forkant før vannet kommer til Egypt. Andre menn kunne 
også fortelle det, hvis de kunne løpe så fort som disse… [Oraklene] velger å 
skynde seg og annonsere ting til andre utelukkende for å lure dem.’ Det var 
ikke oraklenes profetier og guddommelig klarsynthet som forutså den kom-
mende flommen, men orakler som bevitnet regntiden i Etiopia og løp tilbake 
til Egypt og presenterte det som guddommelig kunnskap!137

Hvis dette var allmenn kunnskap i det fjerde århundret selv blant kirkens 
øverste menn, så er det rimelig å anta at dette var felles kunnskap for alle. 
Men som vist så visste ikke Herodot om denne maratonmarsjen fra høylandet 
og heller ikke andre lærde i antikken beskrev at det var fysisk observasjon i 
Etiopia som muliggjorde å forutse flommen. I en religiøs mysteriekult er det 
selvfølgelig av største viktighet å hemmeligholde hvor og hvordan kunnskapen 
kommer fra. I en sivilisasjon som den egyptiske hvor Nilen var alt, ville det 
være uansvarlig ikke å søke etter den absolutte og sikreste kunnskapen om 
den årlige flommen. Hvor langt tilbake i tid oraklene har løpt frem og tilbake 
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til Etiopia kan man ikke si noe med sikkerhet om, men det er mulig å skissere 
sannsynlige hendelsesforløp eller hvordan det kan ha foregått i praksis.

Bønder i det abyssinske høylandet avhengig av det årlige regnet for jordens 
grøde og livets føde har opp gjennom tidene hatt god kunnskap om naturens 
sykluser og hvordan lengden og intensiteten av regntiden påvirker vannivået 
i elven og Nilens flom. Det er mulig å tenke seg at det var oraklene selv som 
var i Etiopia, men også at det var en eller fortrinnsvis flere assistenter. Ved å 
snakke med bøndene og være der under den tidlige fasen av regnperioden, 
kunne de løpe så fort de kunne tilbake til Egypt og fortelle om den kommen-
de flommen. Det er heller ikke urimelig å tenke seg at det var flere egyptiske 
langdistanseløpere stasjonert langs både Den blå nilen og Atbara-elven, siden 
flommene i de respektive elvene startet på litt ulike tidspunkter og hadde ulik 
vannføring, som påvirket den totale mengede av vann som nådde Egypt. Hvis 
det var flere løpere stasjonert langs ruten til Etiopia, så kan man også tenke 
seg at de avløste hverandre som en slags stafett. Og fra de lavereliggende om-
rådene langs dagens grense mellom Sudan of Etiopia, kunne ferden gå relativt 
raskt på elven eller på transportdyr.

Profetier om fremtidige naturfenomener er ingen eksakt vitenskap. Første-
håndskunnskap om regnet i Etiopia ville likevel ha vært gull verdt, fordi det 
var tilstrekkelig til å forutse om flommen ville katastrofalt feile ved fravær 
eller drukne hele landet i en syndeflod. Og det er nettopp kunnskapen om 
fremtiden som gjør oraklene til mektige personer – fryktet og æret – og den 
religiøse og moralske kraften profetiene innebar, muliggjorde også at orakle-
ne kunne fordele individuelt og samfunnsmessig ansvar hvis flommen feilet. 
Noen hadde skyld eller hadde syndet. Hvis flommen derimot var optimal og 
perfekt, skal man ikke se bort fra at oraklene selv tok æren for nettopp det, 
eventuelt faraoen som de arbeidet for. Kunnskap er makt, og kosmologisk 
kunnskap om de livgivende kreftene er enda større makt. Når kunnskapen 
er religiøst definert i en orakelkult, er det av største viktighet å holde kunn-
skapen skjult for andre lærde og lekmenn. Nilens kilde og den årlige flommen 
kom fra Den første katarakt hvor de utførte ritualer, vel vitende om at de had-
de sikker kunnskap fra det etiopiske høylandet som legitimerte og garanterte 
utkommet av ritualene og at fremtiden ble som de hadde forutsagt (fig. 80).
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Evighetens elv
De tidlige forbindelsene mellom Egypt og Etiopia er fascinerende. Moses var 
gift med en etiopisk kvinne, dronning Saba kom angivelig langs Nilen tilba-
ke fra besøket hos Salomon i Jerusalem, og den jødiske gruppen Beta Israel 
har vært i Etiopia siden svunne tider. Hvis de egyptiske oraklene var rundt 
 Tanasjøen og kilden Gish Abay var et hellig kultsted på samme tidspunkt, så 
er det ikke urimelig å anta at de gamle egypterne hørte om kilden. Den til-
hørte riktignok en annen religion og var ikke viktig i egyptisk kosmologi, men 
det kan forklare hvorfor etiopierne visste at akkurat denne kilden var selveste 
opphavet til Nilen som rant til Egypt. Da Pedro Paez kom til Gish Abay på 
begynnelsen av 1600-tallet var han ledsaget av den etiopiske kongen, som sa 
at dette var Nilens kilde. Hvor lenge etiopierne hadde visst det, vet ingen, og 
fremdeles er mye av historien om Nilens kilder gjemt i mytenes slør og forti-
dens dunkle lys. Mest sannsynlig vil det også forbli slik i fremtiden, men det 
er ikke usannsynlig at det var egyptere som fortalte etiopierne at vannet fra 
Tanasjøen rant til Egypt. 

Athanasius visste i det fjerde århundret etter Kristus at egypterne hadde 
årlig og regelmessig kontakt med høylandet. I det andre århundret dokumen-
terte Ptolemaios sitt berømte kart, og filosofer før Strabo (ca. 64 f.Kr.–21 e.Kr.) 

Fig. 80. Pyramidene og flommen med det livgivende vannet. Foto: Lehnert &  Landrock 
1924.
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diskuterte Nilens flom og opphav i Etiopias regnperiode. Et par hundre år 
tidligere ser det derimot ut som denne kunnskapen ikke var etablert som hy-
drologisk forståelse hos blant annet Herodot. De klassiske tenkerne på begge 
sidene av Middelhavet var derimot ikke del av den opprinnelige egyptiske og 
etiopiske kosmologien. Og som vist var dette mest sannsynlig del av myste-
riekulten i Egypt, og derfor skulle ingen andre enn de initierte vite om den-
ne viktigste hemmeligheten. Hvor langt tilbake i tid egypterne og etiopierne 
hadde kunnskap og hydrologisk forståelse av det livgivende vannets flom og 
Nilens kilder, kan man ikke vite. Tilsvarende er den en gåte hvordan og hvor-
for Ptolemaios kjente til Månefjellene og det som ser ut som Den hvite nilen, 
som var sentral i den tidlige islam.

Det er likevel uomtvistelig at etiopierne i lang tid visste at vannet fra Gish 
Abay rant i flere tusen kilometer før det kom til Egypt. Ved Tanasjøens bred-
der kunne de etiopiske kongene kontrollere og blokkere flommen så den ikke 
kom til Egypt, og denne myten var allment kjent også i Europa før portugi-
serne kom til kilden. I et historisk perspektiv blir derfor Den blå nilens kilde 
enda mer unik. Europeerne oppdaget ingenting for ikke bare var kilden et 
hellig sted i sin samtid, men etiopierne og egypterne hadde siden svunne tider 
forbundet den religiøse kilden med den hydrologiske kilden og Nilens flom. 
Denne kunnskapen var fundamental i den egyptiske mysteriekulten og sen-
tral i den langt senere etiopiske kristendommen. 

Nilens kilder og elvens mysterier vil fremdeles være nye kilder til forskning 
og fascinasjon, fordi det dypest sett omhandler livets store spørsmål og hvor-
dan mennesker har forstått seg selv i samfunn og kosmos, og disse forståelsene 
har skapt verdenshistorier med global betydning i ulike perioder og fortsetter 
selv den dag i dag å gjøre det.

Nilen er kanskje mer enn noen annen elv en menneskelig elv. Den er selvsagt 
en hydrologisk elv og det livgivende vannet er selve utgangspunktet for de rike 
myriadene av mytologi og kosmologi. Og det er nettopp viktigheten av vann 
i all være og velvære som har gjort Nilen så sentral i alle samfunn langs den 
omtrent 7000 kilometer lange elven som renner gjennom tre klimasoner fra 
regnskoger til den absolutt tørreste ørkenen. Fra kildene i Etiopia, Uganda og 
himmelen til faraoene i Egypt og Moses’ rolle i de monoteistiske verdensreli-
gionenes utvikling, så har Nilen vært fundamental for alle mennesker til alle 
tider. Den guddommelige elven har formet, endret og overlevd ulike religioner, 
men vannet renner som det alltid har gjort siden tidenes morgen. Og mytene 
om verdens mest sagnomsuste elv vil fortsette å fascinere, ikke bare fordi det 
er mer å oppdage og forstå om de tidlige forbindelsene og religionene, men 
også fordi elven lever videre og nye myter og kosmologier blir tilskrevet Nilen. 
Evighetens elv er livets elv, og livets elv er også en religiøs elv, for livet som alt 
annet har sitt utgangspunkt i kilder – og i Nilens tilfelle, guddommelige kilder.
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Etterord og takkeord

Denne boken er basert på en større bok som er skrevet av undertegnede, 
The Religious Nile – Water, Ritual and Society since Ancient Egypt (I.B. Tauris, 
London, 2018), og således er det en kortversjon på norsk, som ikke har blitt så 
kort som jeg i utgangspunktet tenkte meg. Begge bøkene er i stor grad basert 
på mine egne feltarbeid og tidligere studier parallelt med litteraturanalyser 
og tolkninger av både eldre litteratur og historisk dokumentasjon. Det vil 
helt sikkert være ulike forskere som vil være uenige i noen av tolkningene, og 
jeg er selvfølgelig helt og fullt ansvarlig for teksten og eventuelle feil i denne 
boken.

Litteraturen om Nilen er ekstremt omfattende, men relativt få studier har 
eksplisitt studert og analysert den religiøse og kosmologiske betydningen av 
vann generelt og Nilen spesielt. Siden store deler av empirien er basert på 
mine egne feltarbeid, så er mange av ritualene og mytene dokumentert av 
undertegnede. Det fins likevel ofte spredte referanser til vannets religiøse be-
tydning i studier langs Nilens bredder, og jeg har forsøkt etter beste evne å 
inkludere de mest relevante studiene. Dette har derimot vært mer utfordren-
de enn hva man intuitivt kan anta, spesielt siden det er enormt mange studier 
i Egypt, og bokens tema omhandler en nærmere 5000 år lang historie på et 
område som dekker en tiendedel av Afrikas kontinent. Jeg har derfor valgt å 
bruke sluttnoter som både kombinerer spesifikke referanser med generelle 
studier omkring temaet i tid og rom, og med en litteraturliste helt til slutt. Jeg 
fant denne metoden hensiktsmessig siden boken er relativt liten, selv om jeg 
er vel viten om at det noen ganger vanskeliggjør direkte henvisninger, som jeg 
har i den større boken The Religious Nile. Den sistnevnte boken er på over 450 
sider hvor sluttnoter, litteraturliste og indeks utgjør hele 75 sider tilsammen. 
Dette var ikke ønskelig i denne boken og derfor fins enda mer utførlige refe-
ranser i The Religious Nile.

Personlig har jeg ønsket å formidle noe av den fascinasjonen jeg selv har 
hatt og fremdeles har i studiene av Nilen. De siste årene jeg jobbet i Bergen 
skrev jeg en rekke populærvitenskapelige artikler i Bergensavisen, og det å 
tydeliggjøre og skrive enkelt er jeg overbevist om at gjør enhver forsker bedre, 
også når hverdagen er dominert av engelsk. Og nettopp formidlingen av tema-
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et har gjort at jeg også har fokusert på bildematerialet, som foruten om å ha 
en egenverdi i seg selv, også synliggjør og tydeliggjør vannets rolle i kultur og 
samfunn langs Nilen fra kildene til den egyptiske sivilisasjonen.

I nesten femten år har jeg studert Nilen og hatt en rekke feltarbeid i Egypt, 
Etiopia, Tanzania og Uganda. Etter at jeg disputerte ved Universitetet i Bergen 
i 2004, så jobbet jeg frem til 2010 på et senter som skiftet navn en rekke ganger 
(Senter for utviklingsstudier, Unifob Global, UiB Global etc.), og jeg vil takke 
alle som jeg jobbet sammen med. I 2010 flyttet jeg til Uppsala og begynte å 
arbeide på det Nordiske Afrikainstituttet, og jeg vil også takke alle kollegaer 
der. I løpet av alle disse årene etter mange feltarbeid er det umulig å takke 
alle – informantene som har delt sin tid og kunnskap med meg har vært uvur-
derlige og jeg håper jeg har gjort dem rettferdighet – men det er noen jeg vil 
takke spesielt. 

Jeg vil først og fremst takke min samboer Pernilla Bäckström og Prof. Terje 
Tvedt. Foruten om tålmodighet og forståelse når jeg har vært borte på feltar-
beid, og alt annet, så arbeider Pernilla som bibliotekar på Uppsala universi-
tetsbibliotek, og nytten av en superbibliotekarie, som klarer å finne frem de 
mest perifere publikasjoner fra ulike bibliotekers mørke irrganger, kan ikke 
undervurderes! Siden 2000 og fra 2001 når Terje var veileder på doktorgraden 
min, har vi samarbeidet, og det var han som mente at det ville være mye mer 
interessant ut fra mitt perspektiv å studere Nilen enn kremasjon og hellige 
elver i Nepal, India og Bangladesh. Jeg håper og tror at denne boken viser at 
det var en meget god anbefaling å skifte kontinent en lengre periode (selv om 
jeg også har fortsatt å skrive om kremasjon og død), og jeg er også takknemlig 
for å ha arbeidet sammen med han med det 9-binds store verket A History of 
Water, som har vært en svært lærerik prosess. 

I tillegg vil jeg takke Nils Billing som har kommentert mine oversettelser 
fra Pyramidetekstene og for å låne meg et bilde til publiseringen, det samme 
skal Terje Tvedt og Gedef Abawa Firew, og til sist, så vil jeg takke Henrik 
Alfredsson som lagde kartet i boken. 

Institusjonelt vil jeg helt til sist også takke Institutionen för arkeologi och 
antik historia, Uppsala Universitet og Prof. Anders Kaliff. 

Det Nordiske Afrikainstituttet har også støttet publiseringsprosessen av 
denne boken økonomisk.

Og helt til slutt, en stor takk også til Martin Högvall ved Grafisk service, 
Uppsala universitet, som har gjort bokens layout.
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