Cathrine Ha sse

De hellige konger i
Cameroun
Idcen o m kongen som en s rer li g »hellrg « p erso n kendes helt tilbage fra
oldtidens rEgypten . Den er stadig udbredt i stor e dele af M r ika , o gsa selv om
det h er ofte drejer sig om kongeriger - eller hevdingedammer - a f betydeli g
mindr e format. Tidligere kaldtes di sse fo r »gudekongedammer«, hvilket do g
er misvisende, da kcngen ikke er genst a n d fo r e gentlig tilbedelse; han er
s narere det samlende s ymbol for samfundet og garant fo r d et s ve lfrer d . I
artikIen skildres en audiens hos kongen a f n so, en u ndergruppe af t ikar-folket
i d et ve stlige Cameroun.
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De t er t idlig morgen i Kumbo, distr iktshoved st ad i Bu i-divis ionen i det vestlige Cameroun.
Det er ke ligt, og pa mangofrugterne ses
endnu lidt rimfrost, der om ga nske fa. timer
k un huskes som et usandsy nli gt dramrnesyn i
den breendende h ede. Pladsen foran pal adset
er tom og ede - bortset fra den seedvanlige
stenbunke og de to Tanke tree er, der a ltid er pa
paladspla dserne i dette omrade. Stendyngen
er et helligt alter flankeret af et »han« og et
»hun« t r ee.
Midterderen i paladset , mellem de ud skarne sejler, gar op og en eeldre mand i kjortel og fez treeder ud . Det er en nchinda - en af
kongens adelsmsend. Han nikker bekreef
tende. Hans kongel ige Hejh ed Fon Ngah Bifon III afNso, Kumbo vil mod tage os i audiens.
Gennem vores mange ug er la nge rejse gennem den vestlige del af Cameroun h ar vi set
flere foner pa afs tand og en dnu flere kongepaladser - me n det er farste ga ng det lykkes os at
fa en audiens.
Idette hejlandsomrade pa ster relse med
Sjselland, kaldet the Western Gra ssfields, er
der op mod 100 sma kongedammer, der har foner som everste overhovede. Englamderne,
der over tog omradet fra tys ke r ne efter fer ste
Verdenskrig, mente de matte veere en slags
»hevdinge-konger ... De kaldte clem »chiefs« og
bygge de der es lok ale admirristrationer op omkring, hvad de opfattede som folkets herskere.
Intet k un ne veere mere misvisende.
En {on er hverken en "chief.. eller en en eveel-
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dig h ersker. Det er en hell ig kon ge. Et sy mbol
pa samfu ndets enhed og frugtba rhed med
pli gt ti l at have mange hundrede koner og
en dnu flere ba rn . Fonen er pa mange mader
samfu ndets gidsel. Med pligt t il at serge for
mad til katastrofesituationer og til rejs en de
greater, Pligt t il at fa bern. Pligt til neje at
fel ge de afstukne regler, der i nogle tilfrelde
medfarer en noget neer fangetilvrerelse i palads et. In gen , ud over de srerligt udvalgte rna
tale dir ekte t il, endsige rare vcd. en fon. Meg et
taler for at fonens seer 'lige posit ion har eksister et i mange h undrede, maske tusinde ar fer
koion itiden her i "the Grassfields...

Forberedels e til a u d iensen
Vores ven , journalisten Peter Adi Fonte, h ar
omhyggeligt indsk ser pet os korrekt optrseden
fer audiensen. Nar vi tr seder ind i audienssalen skal vi bukke dybt, k lappe tre gange og
derefter kys se vore s foirled e heender, Vores
spergsmal skal stilles t il en nchinda, der sa
»giver dem videre« til fonen. Vi rna ikke
trykke ham i handen, ikke sidde med krydsede be n og det siger sig sclv, at vores detre pa
fire ogfe m ar sk al sidde musestille un der samtalen. Til det formal har vi kebt en sto r pose
bolcher. Da nch indaen, en mager, meget smilende ma nd , henter as fora n paladsporten, far
vi en fornemmelse af de m ange muligheder
for at overtreede uskrevn e love. Barnene leger
ved en reekke enkeltstaende ste n foran bambu smuren. Nchindaens smil forsvinder og
han leber over og jager bernene vsek . De
skeeve, knudrede sten har, sam aIt andet her,
en seer h g betydn in g. Det er hellige sten. Rver
ste n har et navn efter en af de andrefoneri am radet. Det er dem de sidder pa, nar de kommer
pa visit h as fan Ngah Bifon III, der er en afomr adets fern everste foner:
Pa vejen ind gennem portens to udskarne
tr eesejler med seere symboIer, forklarer nchindaen at etiketten er mindre streng for os, ford i
vi er hvide. Vi behaver ik ke at kl appe i heen derne, bare vi give r et le t ni k . Og vi skal ikke
veer e bekymrede for bernene. Fan Ngah Bifon
III k an godt lide barn - og h an viI blive meget
glad, hvis vi roser hans egen av lekraft.
Paladseter, som sa mange fon-paladser, bygget op omkring et gammelt koionifort, ud byg-

Et bambus-palads fra 1890'er n e, der nu er »bcl ig«
far aIle de tidligere Foners ander.

get med bambus- og ler k linede hytter og
mure. Nchindaerne har opho ldt sig i paladset
fra de va r syv-ni ar gamle. De har Isert at tjene
kongen og er efterhanden bleve t sat in d i de
mange betydningsfulde r itualer og regIer,
sam geelder i k ongepaladset . Farst sam voksne fot -lader de {onen for at gifte sig - men ven der tilbage sam tjenere og hjselpere efter et
fastlagt menste r i seer fige uger eller pa seerlige dage. Der er idette, sam i de andre palad ser, mange omrader vi ikke rna se. Dels for di vi
er fremmede, deis fordi vi er kvinder. Andre
omrader er luk kede, selv for nchindaerne De
tilharer de for sk ellige hemmelige se lskaber
og rad. Kun fonen har, som samfundets samIedende kraft, som den eneste adgang til alle
hemmeligheder.
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