
ET T SYD AFRIKAN SKT PÄRLBREV

Av Majken V. Cederberg-Olsson.

D et är känt att människor under forntiden med hjälp av olika tecken,
inr istade i eller ritade på material av olika slag, åstadkom meddelanden
avsedda för andra personer eller för eftervärlden, och att skrivkonsten
växte fr am ur detta teckensystem.

Alltjämt använder sig olika, p rimitivt levande folkgrupper, som
ännu icke allmänt t illägnat sig skrivkonsten, av symboler för att åstad-
komma ett meddelande fr ån en person till en annan.

N yligen kom ett sädant p rimit ivt »brev», ett sydafrikanskt pärlbrev,
i Postmusei ägo. D ess innehåll skall tolkas genom pärlornas färg och
olika slags symboler. H ur det kom t ill Postmuseum och hur det tolkats,
skall härnedan återges.

Tidningen Dagens N yheter innehöll den 27 september 1956 en art ikel
av signaturen Leni med titeln »Kärleksbrev pä Zuluvis», vil ken väckte
museets int resse. Art ikelförfattarinnan berättade att det bland in-
födingar i Sydafr ika, som ej kunde läsa eller skr iva, utarbetats ett
sinnrikt system med symboler, som ersatte det skrivna ordet . D essa
symboler, som varierar något bland de olika stammarna, består av
glaspärlor i olika färger, delar av frukter, blad, m. m., vilka, uppträdda
på t rådar t ill pärlband av olika längd och utseende, skickas till mot-
tagaren. Särskilt fl ickorna i Zululand har gjort sig kända för sina
vackra »kärleksbrev », bestäende av pärlband i flera rader eller av smä
fyrkantiga broderade dukar.

Färgen på pärlorna betyder något speciell t . Den vita färgen symboli-
serar fl ickans renhet och t rohet , den skära kan betyda, att hon är
betänksam för att fästmannen är fatt ig, och den röda, att hon gråter
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ögonen röda av längtan efter honom. D en blå färgen betyder lycka
och den gula rikedom. D en gröna färgen fört äljer om sjukdom och
den svart a om sorg och olycka.

Vidare berät tades, att det är vanligt att männen f rän negerre servaten
i Basutoland, Zululand och T ranskei skaffar sig arbete i städerna under
något år, medan kvinnorna stannar hemma i k raalen och sköter om
barnen och jordbruket . D å en hust ru v ill underrät ta sin herre och man
om förhållandena hemma, går hon ut och samlar ihop de föremål hon
behöver för sitt brev och börjar sedan t räda upp dem och pärlorna
på en t råd. Ett gulnat löv kan betyda, at t t rakten hemsökts av torka,
medan et t grönt bambuskott fört äljer at t betet är gott . N ågra majskorn
kan betyda att hon bärgat skörden. En liten tand formad benbit betyder
kanske at t minsta barnet fått sin först a tand, medan en lös t and kan
berätt a att storeb ror varit i slagsmål igen. N är sedan den äkta mannen
fått b revet och med mycket huvudbry och tålamod tolkat det , hänger
han det kanske som en p rydnad om halsen och visar det , icke utan
stolthet , för kamraterna.

Postmuseum försöker att i sin avdelning »Brevets histori a» belysa
icke endast hur brevet , meddelandet , utvecklats genom t iderna utan
även hur b revet av i dag utformas av människorna runt om i världen.
Museet tog därför kon takt med art ikelförfat t ari nnan, f ru Leni Floren ,
bosatt i Sydafrika, och frägade om hon möjligen skulle kunna förvärva
ett autentiskt pärlbrev åt museet . H on var vänlig nog at t lova sin med-
verkan och kontaktade även N atal M useum i P ietermarit zburg, Syd-
afri ka, v ars föreståndare likaledes lovade att hjälpa t ill. Efter någon
tid kom et t meddelande frän fru Floren at t hon skulle resa ti ll Zululand
och at t hon då tänkte at t på ort och ställe försöka skaffa ett pärlbrev .

F ran sin resa berätt ade fru Floren senare at t det vari t svärare ä n

hon t rott at t få en zulufl icka at t lämna ifrån sig et t b rev och även tala
om v ilket budskap brevet innehöll. Slutl igen fick hon en int roduktion
ti ll hövdingen för Buthelezi-stammen , Gatsha Buthelezi, som vi sade
sig int resserad av at t hjälpa t ill då han fick vetskap om hennes ä rende.
H on fick företa en särskild resa till en avlägsen infödin gsby för at t
t räff a hövdingen och med hans benägna hjälp få en ung fl icka i hans
k raal att lämna ut et t brev, avsett att sändas t ill hennes fästman, som
arbetade i guldgruvorna i J ohannesburg.

D et fr amkom, att det i denna stam icke fanns någon bestämd regel
för pärlbreven ut an fl ickorna kunde fr it t variera kombinationerna,
Et t v isst färgschema, som förstås av all a zulumän och zulukvinnor,

46



måste de dock följa. Men det var meningen at t mott agaren skulle ha

lite huvudbry med tolkningen av b revet .

D en unga flickan avslöjade bit för bit brevets innehåll. Med hjä lp
av hövdingen och en tolk kunde f ru Floren nedskriva dett a pa zulu
och engelska, vareft er hon själv gjorde översätt ningen t ill svenska.

Brevet , som här finns avbildat i färg, sändes som flygpost til l Stock-
holm. V ilka kont raster i fråga om snabbheten i utvecklingen av
mänskliga livsformer blott as icke genom dett a brev ! Ä ena sidan ut-
formningen av brevet , v ilken hos et t p rimit iv t folk kanske varit i stort
sett densamma under tusentals år t illbaka ; a and ra sidan t ranspor-
ten av b revet med ett t rafikmedel, vilket under en icke 50-äri g utv eck-
lingsperiod nät t därh än att det i dag pa nägot dygn förbinder ett land
längt ned pä söd ra halvklotet med et t land läng t upp pa det norra.

H ärnedan följer nu pärlbrevets innehäll, ätergivet pa zulu och

svenska :

M AM KH U Z EN I

Zulu kärleksb rev i pärlor.

Brevet börjar med den v it a raden parlor och slut ar med de grön -vita :

l.  V it t :

U ma ngikubona inh liziyo yami ibamhlope ithi qwa ifana namasi
avutshwe ngochwebeni (upoko). (N oma ibenjongobisi lwembuzi).

Mitt hjärt a är rent och vit t som nymjölkad getmj ölk , eller som
surmjölk blandad med k rossade upoko-korn. J ag älskar dig så
mycket !

2. R ött :

Inhliziyo yami uma ngike ngakubona igqagqamuka amalangabi
njengomlilo kuyashisa esifubeni sami uthando.

Var gång j ag ser dig t ändas små b rinnande lågor i mit t hjärt a
likt en ljungbrand. J ag b rinner av kärlek t ill dig!
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3. Vitt och svart:

I y aj abula imp angele yona ikhala igij ima.
V ad jag avundas p ä rl hönan , som medan hon rop a r ut sin längtan

k an fl yga d it hon v ill. M ed and ra ord : J ag k an ba ra gråt a efter
d ig men inte komm a d it du är

4. Skärt:

N gingath in i n gobumpofu bakho ngoba uswele nesiqhano.
V ad sk all v i göra då du är så fat t ig at t du inte äger ett ko rvöre

i v ä rl den ? M . a. o . det fi nns inga p enga r at t köpa bosk ap för
lobola !

5. Gult och rött :

N gibe ngiyaqhamuke ngase moyen i ut hi ungezw a, iph unga lami
ubusubalek a angazi ukuti y in i.

Ly ck lig ä r gräshop p an som bä r sin älskade p å ryggen och de
tv å få r dö t ill sammans! J ag önskar v å r k ä rlek m åt te v a ra t ill
livets slut !

6. Blått och v itt :

Z iy ajabula izin tothoviy ane zona zofa zibelethene.
P a sistone har j ag märk t at t du undv iker m ig. J ag första r inte

v ad som ä r p å tok .

7. Svart:

N gangithi n giyoma n genzim a emnyama enhla kw esibay a kini.
J ag är för tv iv lad ty jag hade hopp ats få bä ra m in zulu sk innkjol

p å v å r b röllopsdag. M it t tålamod håller på at t t a slut : J ag v ill
gift a mig nu !

8. Blått , skärt och rött , samt ett större f öremål, (stor p ä rl a eller annat
föremål t ill hands, i det t a fall en met allpä rla) :

N gangithi ngiyob a y iqulu phak athi kw ezint omb i zakho .

J ag hade hopp ats at t det v a r  jag  (det ta j ag rep resenteras av
den stora pä rl an!) bl an d alla dina fl ickv änner som skulle bli din
b rud. J ag t rodde du älskade mig mer än de and ra.
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9. V itt , skärt och svart:

K uluv indi kulusica ezint abeni zakowami angazi noma ngiyophe-

lela yi ni khona.
Framtiden ser dyster och ov iss ut . J ag är int e säker på att du

ämnar gifta dig med mig.

10. Blått och säk erhetsnål, (i det t a brev en kedjelänk ) :

C ishe ngakuqoma nsizwa sangikhuzisiqhano wangikhuza uM am-

khuzeni.
J ag blev nästan kär i en annan man men mina känslor för dig

höll mig fastkedjad. Med andra ord : J ag skulle ha uppmunt rat
den nya fria ren men kunde inte ty jag älskar dig fort farande så

mycket !

11. Grönt:

Sengakukhumbula ngaze ngaluhlaza ngat hi cwe - njengohlaza
lwezinkomo oludliwa zimamba ukwethwasa konyaka.

J ag har tv inat bort av längtan eft er dig sä jag blivi t alldeles
grön som de första gröna grässkotten på vå ren. J ag längtar efter
dig lika mycket som boskapen längtar efter dett a gräs, som växer
i en ravin och bara mamban kommer åt .

12. Duv blått och några sv arta pärlor:

Fefeza njalo izindaba zami lelihefuhefana. Sibesiyakulume nawe
ubusuhefuhefuza utshene abantu.

D u kan int e hålla våra hemligheter ty du p rat ar för mycket .

Var försikt ig!

13. Blått och v itt , rött , gult och grönt samt bit av melonf rö:

Cishe ngakukhaba ngakulingisabafan a bekhaba amabece ekwalu-

sen1.
J ag har lust att sparka dig på samma sätt som vallpojkarn a

sparkar meloner medan de vaktar boskapen.

14. Grönt, blått och stjälken av en v äx t (et t k räkmedel) :

Z insizwa anib ohlanza ngovuma y ikhona siyawunivuma.
R ena din anded räkt och gör dig fin. D et är på t iden at t du

beslutar hur v i skall ha det !
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15.  V itt och rött , gult jämte f rö f rån en pumpa:

N anti ithanga engangithi soliph eka nawe.
D etta ä r et t frö från den pumpa, som jag hade hoppats att vi

tvä skulle ha kokat och ätit tillsammans!

16. Grönt och v itt :

N anti ikama mfan a vulingqondo.
D u behöver en kamm att reda upp dit t huvud med. Gör det

ordentl igt, annars överger jag dig!

H istorien om detta p rimitiva brev är ju endast et t försvinnande litet
bidrag till »Brevets historia», men den ger en bild av den betydelse
meddelandet har i kontakten människorna emellan.
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