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Land og folk
Etiopia er et land på omtrent fire ganger Norges størrelse. Selv om enkelte områder i
nordøst ligger lavere enn havets overflate, er det et typisk fjelland. Mesteparten av folket
bor på de enorme høyslettene fra 1500 til 3000 m.o.h. Der er klimaet bra, mens det i nord
og sørøst er svært tørt og varmt.

I dalene mellom høyslettene bor flere svarte stammer som av de fleste regnes som
Etiopias urbefolkning. De brune stammene, særlig de som bor i sør og vest, har sannsyn
ligvis innvandret i middelalderen og fortrengt den svarte urbefolkningen. Av disse er
oromo den største stammen og utgjør omh'ent 60 % av befolkningen. I nord bor semittis
ke folkegrupper som amhara og tigre. Folketallet oppgis svært forskjellig, men ifølge en
folketelling i 1985 skal det nå være 42 mill. innbyggere.

HISTORIE
Oldtidens Etiopia utgjorde ca. 1/4 av det som kalles Etiopia i dag. Det vokste fram ca. år
1100 f.Kr. I det 4. århundre e.Kr. ble Aksurnriket kristnet, og slik oppsto det som i dag
kalles Den Etiopiske Ortodokse Enhetskirke. Den overlevde et stort muslimsk påtrykk i
nesten tusen år og ble på 1600-tallet reddet av portugisere som kom til unnsetning. Fra
1890 fant de store erobringer i sør, vest og øst sted, og amharisk språk og kultur ble
dominerende i landet. I 1962 ble også den tidligere italienske kolonien, Eritrea, innlem
met i keiserriket.

RELIGIØSE FORHOLD
Ortodoks kristendom og islam utgjør de to største religiøse grupperingene i landet. Fram
til 1974 var den ortodokse kirkes trosoppfatning statsreligion. Den omfattet ca. 40 % av
befolkningen. Muslimene utgjør ca. 45 %. Resten består av 10 % animister og 5 % evange
liske kristne og katolikker. Animisme er Afrikas opprinnelige religion med troen på den
store, opphøyde og fjerne skaperguden. Vonde og gode ånder opplever folk derimot
nærkontakt med. I de fleste landsbyene finnes religiøse eksperter som forteller folk hvor
dan de skal holde de onde maktene borte. De driver som regel på med både åndemaning
og medisiner i form av planter og urter som har legende kraft. Animismen har overlevd
både innen den ortodokse kirke og islam.

Blant arnharene er kirken og kulturen ett, og evangelisk virksomhet har hatt liten
framgang blant dem. Men under erobringene ved århundreskiftet ble store deler av de
ikke-amhariske stammene tvangskristnet. Det er vesentlig blant disse at ulike evangelis
ke kirker har opplevd en enorm kirkevekst, særlig etter annen verdenskrig.

Når ortodokse kristne går over til evangeliske kirker som ikke praktiserer voksendåp,
blir de ikke døpt på ny. Derimot får konfirmasjonen en stor betydning. Den gir adgang
til nattverdbordet og fullt medlemskap i kirken.
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EVANGELISK MISJON I ETIOPIA
Etter spredte misjonsforsøk på 1600- og første halvdel av 1800-tallet begynte evangelisk
misjon å øke i omfang da Evangeliska Fosterlandsstiftelsen gjorde framstøt mot Addis
Abeba og Vest-Etiopia i siste halvdel av 1800-tallet. I 1899 forelå Bibelen oversatt til oro
mo av den tidligere slavegutten Onesimus Nesib. Denne fikk svært mye å si for evangeli
ets framgang, spesielt i den vestlige Wollega-provinsen.

Onesimus reiste inn til Wollega som evangelist i 1904 og virket der sammen med
andre etiopere fram til 1920 da svenske misjonærer kom etter og bygde den første stasjo
nen i Nedjo. I 1928 begynte den tyske Hermannsburgermisjonen arbeid i Wollega med
hovedsete i Aira. I 1936 ble misjonærene utvist, men da de kom tilbake etter krigen, viste
det seg at menighetene hadde hatt kraftig vekst. Et etiopisk lederskap i kirkene hadde
også vokst fram, slik at arbeidet i vest aldri har vært misjonærdominert.

I Sør-Etiopia skjedde omtrent det samme. Her startet amerikanske misjonærer fra
Sudan Interior Mission i første halvdel av dette århundre. De måtte forlate stasjonene i
1935 og kom tilbake til 200 menigheter med 30 000 kristne. I 1948 sendte Norsk Luthersk
Misjonssamband ut sine første sju misjonærer, og de begynte virksomhet i de to provin
sene Sidamo og Gamu Gofa. Etiopia ble etter hvert NLMs største misjonsfelt med
omtrent 200 misjonærer og et omfattende evangelisk arbeid med stor vekst og med
mange misjonærer engasjert i sykearbeid, skolearbeid og jordbruksvirksomhet.

DEN EVANGELISKE KIRKE MEKANE YESUS
De1U1e ble formelt grwmlagt i januar 1959 gje1U1om en sarrunensluh1ing av de lutherske
menighetene som var daJmet i vest, sør, nord og rundt hovedstaden gjennom virksomhe
ten til svensk, tysk, norsk, dansk og amerikansk misjon. Områdene ble kalt synoder.
Hver av dem hadde kirkeordning og liturgi ut fra de misjonstradisjoner de var oppstått
av. Men synodene fikk fra starten av et etiopisk lederskap som også bestemte navnet på
kirken.

Kirken antok de lutherske bekjennelsesskrifter, men navnet luthersk er ikke med.
Etioperne ville heller bruke det gamle navnet Mekane Yesus, som betyr Jesu oppholds
sted. Kirken fikk sitt hovedkvarter i Addis Abeba med et sterkt lederskap som forsøkte å
samordne kirkens mange oppgaver. Den store kirkeveksten fortsatte, og særlig ble syno
dene i sør og vest store. Fra midten av 1960-tallet ble det utarbeidet planer for en full
stendig sammensmelting eller integrasjon av kirke og misjon. Denne ble sluttført og
undertegnet i 1972.

I 1970 hadde kirken omtrent 150 000 medlemmer fordelt på nærmere 1000 menigheter
og en årlig tilvekst på hele 27 %. Ledelsen i kirken hadde i en årrekke vært på utkikk
etter flere samarbeidspartnere som kU1U1e ta del i det store llmhøsh1ingsarbeidet og sam
tidig gi opplæring til alle etiopere som nå sto fram og ga til kjenne at de ville tjene Jesus.

Det er NMS som feirer jubilewn, ikke EECMY (EthiopiaJ1 Evangelical Church Mekane
Yesus).\ Derfor må denne framstillingen nødvendigvis dreie seg om NMS-misjonærenes
virksomhet i Etiopia. Men ingen lesere må misforstå dette slik at de leser om alt det store
norske misjonærer har utrettet, mens etiopiske medarbeidere bare hjalp til i bakgrwmen.
NMS-misjonærene har nok heller opplevd det som er nedfelt i avtalen mellom kirken og
NMS slik, at de er kalt til Etiopia for å assistere kirken i dens mangfoldige oppgaver i lan
det.
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Fm Didessadalen. Shankalla-landsby i Korka-området.
Foto: Olav Kongsvik/NMS Arkiv.

Opptakten
1967 -1969

HVORFOR BLE ETIOPIA MISJONSFELT FOR NMS?
Under generalforsamlingen i Haugesund i 1966 nevnte generalsekretær Johannes Skauge
at det snart var aktuelt for NMS å starte arbeid på et nytt misjonsfelt. I flere samtaler med
norske misjonseksperter var spørsmålet om et felt i Sør-Amerika brakt på bane. Våren
1967 deltok Skauge på et møte i CWM, evangeliseringskommisjonen i Det Lutherske
Verdensforbund i Østerrike. Der tok han, etter Sigurd Askes anbefaling, kontakt med
misjonssekretæren i Den Amerikanske Lutherske Kirke. Han frarådet NMS et engasje
ment i Sør-Amerika.

På møtet deltok også generalsekretær Gudina Tumsa2 i EECMY. Mekane Yesus-kir
ken var på dette tidspunkt på utkikk etter flere misjonsselskaper som var villige til å sen
de misjonærer til Etiopia. Helt siden 1964 hadde særlig Kambata i sørvest vært aktuelt.

Etter møtet ble Gudina invitert på en studietur i Europa og kom bl.a. innom
Stavanger, hvor han traff Gudmund Gjelsten, redaktør av Norsk Misjonstidende. De var
godt kjente fra den tiden Gjelsten arbeidet ved Radio Evangeliets Røst i Addis Abeba.
Gudina nevnte at det ble ført forhandlinger med Det Finske Misjonsselskap om å begyn
ne arbeid i Kambata eller Vestre Wollega, og at det også kunne bli aktuelt å invitere NMS
til Etiopia.
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Genernlsekretæren i EECMY, Gudinn Tumsn, på sitt
kontor i 1969. Foto: Jon Egil Ofstnd/NMS Arkiv.

På veien tilbake til Etiopia stoppet
Gudina i Geneve og samtalte med Aske
om dette. De ble enige om å drøfte dette
med EECMYs president Emmanuel
Abraham neste gang Aske skulle til
Etiopia. Senere ble det foretatt under
søkelser om NMS, bl.a. om kirkesynet,
noe som var ganske viktig hvis NMS
skulle samarbeide med svenske og tyske
misjonærer i Vestre Synode.

I mellomtiden hadde Aske tatt kontakt
med Skauge og fortalt at EECMY var
interessert i nærmere kontakt med NMS,
og at kirken ønsket å samtale med
Skauge hvis han kunne legge turen om
Addis Abeba på gjelU10mreise fra
Madagaskar til Kamerun i november.
Møtet fant sted 13. november 1967, og til
stede var bl.a. tilsynsmann i Misjons
sambandet, Magnar Magerøy, som på
dette tidspunkt var kirkens hovedkasse
rer. Skauge fikk en del opplysninger om
forholdene i Vest-Etiopia og ga uttrykk
for positiv interesse.

Kort tid etter fikk Landsstyret et brev fra Emmanuel der det ble spurt om NMS var vil
lig til å overveie et offisielt kall fra kirken om å begynne arbeid i Vestre Wallega.

NMS foretok en del undersøkelser både om forholdene i Etiopia og om hvordan de
misjonsselskapene som allerede var i landet, ville reagere på et evenhIelt NMS-engasje
ment. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen var svært positiv, og fra Det Finske
Misjonsselskap fikk Skauge vite at de allerede hadde fått et kall fra EECMY. De hadde
fått inntrykk av at de nærmest kUlU1e velge mellom Kambata og Wallega, og at alt tydet
på at det ble Kambata.

Skauge hadde også en samtale med generalsekretær Tormod Vågen i NLM. Han had
de hele tiden fått kopier av korrespondansen mellom EECMY og NMS. Vågen ga ikke
uttrykk for verken negative eller positive holdninger under samtalen. Den 30. januar 1968
vedtok så eksekutivmøtet i Mekane Yesus å kalle NMS til Vestre Wollega og foreslo at
NMS skulle sende en deputasjon til landet i løpet av våren for å Ul1dersøke forholdene
nærmere.

UNDERSØKELSE I WOLLEGA
11964 ba Evangeliska Fosterlandsstiftelsens misjonærkonferanse om midler til å foreta en
inspeksjonstur i Blånildalen. Tre år senere ble Begi-området, nesten inne ved Sudan-gren
sen, diskutert. Det ble sendt en bønn til Sverige om å få begynne arbeid i Blånildalen.
P.g.a. begrensede ressurser ble det ikke startet noe offisielt arbeid, men svenske misjonæ
rer begynte et beskjedent privat arbeid ved hjelp av direkte gaver som de fikk fra
misjonsvenner i Sverige. Nevnes må spesielt den svenske sykepleieren Lydia Larsson,
som flere ganger trålet dalen på kryss og tvers og fikk mange venner blant shankallaene.3

Ved hjelp av den såkalte shankallakassen åpnet de noen få skoler i Blånildalen og fikk
folket til å bygge to flyplasser for småfly. I Begi kjøpte menigheten i Mendi, 12 mil lenger
inne i landet, en stor tomt og sendte en enslig evangelist inn i området.
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Både i 1965 og 1967 framførte synodepresidenten i Vestre Synode, pastor Daffa
Djamo, et sterkt ønske overfor EECMY om å skaffe misjonærer som kunne komme disse
områdene til hjelp. I 1967 vedtok svenskenes misjonærkonferanse at det skulle foretas
undersøkelser i begge områdene for å kartlegge forholdene og behovet for arbeid.

Landsstyret i NMS fant ut at det ikke hadde anledning til å sende en hel delegasjon for
å foreta undersøkelser og ga programdirektør ved Radio Evangeliets Røst, Jon Egil
Ofstad, fullmakt til å samle inn de nødvendige opplysningene. Han og svenskene ble
enige om en felles ekspedisjon, og sammen med tre svenske misjonærer og synodens
visepresident reiste han til Begi og Blånildalen i april. Gruppen hadde også møte med
synodepresidenten og ledere i Hermannsburgermisjonen på deres senter i Aira. Vi kan
derfor slå fast at så langt skjedde alt i beste forståelse med synoden.

De rapportene som ble laget fra denne turen, er svært interessante. For det første er
det fra synodens side nå tale om tre områder: Begi, Blånildalen, Djarso Gambel. Det før
ste og siste stedet er i høylandet, og befolkningen består av Etiopias største stamme, oro
mo. For det andre dukker nå tallet 500 000 opp for første gang. Det blir henvist til en bok
av antropologen G. A. Lipsky, som hevder at det finnes omtrent 1/2 mill. shankallaer i
Etiopia. Men "shankalla" er hos ham en felles betegnelse på alle svarte folkegrupper i
landet. Ifølge rapportene fra turen utgjør to av de nevnte stammene i Blånildalen
2000-3000 mennesker. For det tredje kommer det fram at fra synodens side får Begi klar
prioritet foran Blånildalen. Disse opplysningene dukker senere opp i mange ulike sam
menhenger, ofte forvrengt til det ugjenkjennelige.

PASTOR GUDINA PÅ NORGESBESØK
Mellom to generalforsamlinger pleier NMS å sammenkalle til et landsomfattende arbei
dermøte. I 1968 fant dette sted på Bakketun i Verdal. Landsstyret gikk allerede på dette
tidspunkt inn for Etiopia og hadde invitert Gudina til å tale. I sin engasjerende tale for
klarte han hele bakgrunnen for kallet til NMS. Han kom også inn på forholdet til
Misjonssambandet og presiserte følgende: "Vår innbydelse til dere innebærer ikke den
aller minste antydning om at vårt samarbeid med og hjelp fra NLM skal minskes."
Videre understreket han at EECMY gjentatte ganger hadde henvendt seg til de lutherske
misjoner i Etiopia og spurt om disse k~e øke sin støtte til de områder der evangelisk
arbeid var aller mest påkrevd, men at alle hadde svart at de ikke kunne øke sin hjelp uto
ver de områdene hvor de allerede arbeidet.

I talen kom også Gudina inn på den hjelpen NMS var bedt om å gi. Oppgaven var å
gå til shankallaene ved Den Blå Nil. Det var en nomadestamme som ikke hadde hørt
evangeliet. 50% av dem døde av malaria før de var 25 år. Områdene i Wollegas høyland
ble ikke nevnt i talen, men mot slutten kom han med en del generelle betraktninger om
forholdene i Etiopias grenseområder, bl.a. om det store påtrykk fra muslimene i Somalia
og Sudan. Et misjonsframstøt i grensetraktene ville derfor være et forsøk på å stoppe en
muslimsk misjonsoffensiv.

FORHOLDET TIL NLM
Selv om Landsstyret hele tiden hadde vist en positiv holdning til å begynne arbeid i
Etiopia, er det tydelig at det også har vært en del uro angående forholdet til de andre
misjonsselskapene i landet. Særlig gjaldt dette forholdet til NLM. Etiopia hadde i en
årrekke hatt en enestående plass i norske misjonsvenners hjerter, både fordi arbeidet
hadde gitt så store resultater, og fordi mange så dette som en oppfyllelse av løfter gitt i
Bibelen. Hvis NMS nå sa ja til Etiopia, kunne dette bli tolket som et forsøk på å kapre de
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misjonsvenner som støttet arbeidet i landet uten å dele NLMs kirkesyn. Dette var en av
grunnene til den åpne linjen som hele tiden ble fulgt overfor NLM.

Etter møtet på Bakketun kom misjonssekretær Thor Torbjørnsen med uttalelser til
pressen som gikk ut på at fordi alle andre misjonsselskaper i Etiopia hadde svart nei til
de nye utfordringene i Wollega, hadde kallet gått til NMS. Dette ble tolket slik at fordi
NLM ikke kunne utvide sitt arbeid, måtte NMS tre støttende til. Dette skapte sterke reak
sjoner i NLM. For å oppklare eventuelle misforståelser møttes fire representanter fra hver
av organisasjonene til et møte i Oslo 6. september 1968. Det meste av møtet gikk med til å
oppklare hva EECMY hadde gjort og ikke gjort i saken. Både Skauge og påtroppende
generalsekretær Magne Valen-Sendstad presiserte at forutsetningen for et positivt svar
fra NMS var at NLM ikke kunne påta seg oppgaven, mens både Tormod Vågen og
Ommund Lindtjørn understreket at et slikt kall aldri var kommet til NLM. Det kom ikke
så mye mer konkret ut av møtet, men vi kan sitere fra slutten av den pressemeldingen
som ble sendt ut etterpå: "Ledere for de to organisasjoner har vært samlet til drøftinger i anled
ning dette kallet. Det var full enighet om at kallet må tas alvorlig. Saken vil derfor være gjenstand
for videre drøftinger mellom de to organisasjoner med det mål å bringe klarhet i hvordan saken
videre skal fremmes. "

Årsaken til misforståelsen mellom NLM og EECMY var NLMs nei til å begynne arbeid
i Kambata. Men dette var ikke p.g.a. mangel på mannskaper og midler. De kristne i
Kambata som nå ønsket tilknytning til EECMY, var en utbrytergruppe fra Sudan Interior
Missions arbeid. SIM arbeidet også i Sidamo. SIM og NLM hadde gjensidig respekt for
hverandres arbeidsgrenser. Den egentlige begrunnelsen for NLMs nei til Kambata var
altså økumenisk, men EECMY hadde ikke fått dette skriftlig. Da dette kom for dagen,
skapte det spenning mellom kirkens president og Misjonssambandets tilsynsmann.

I ettertid er det ikke lett å skifte sol og vind mellom EECMY og NLM, men det er iall
fall klart at begge parter hadde tjent på mer åpenhet. En annen sak er at det ville ha vært
umulig for NLM ut fra sitt grunnsyn å begynne arbeid i Vestre Synode, der kirkeordning,
liturgi og prestedrakt var et resultat av svenske og tyske kirkelige tradisjoner. Men selv
om det var slik at NLM ikke var så veldig begeistret over at misjonsfolkets store engasje
ment for Etiopia skulle deles på to misjonsselskaper, merket ingen noe annet enn velvilje
etter at avgjørelsen først var tatt.

DEBATIEN I NORSK MISJONSTIDENDE
Først etter arbeidermøtet på Bakketun sommeren 1968 ble kallet fra Etiopia offentliggjort
i Norsk Misjonstidende, men i 1969 begynte Etiopia-stoffet å øke på. I mars ble landet og
arbeidsoppgavene presentert. Det ble nevnt at kallet gjaldt tre områder, men samtidig er
tallet 500 000 shankallaer med. I april skrev redaktør Gjelsten en artikkel som hyllet Haile
Sellassie som en reformvennlig politiker og en av de største statsmenn i vår tid. Denne
artikkelen skapte reaksjoner blant noen studenter på Misjonsskolen i Stavanger, som sat
te spørsmålstegn ved NMS' politiske nøytralitet. Andre innlegg var opptatt av arbeidet
på de andre misjonsmarkene og forholdet til NLM. I mai fulgte en reportasje om et besøk
av Valen-Sendstad og Torbjørnsen i Blånildalen. Den inneholdt en sterk beskrivelse av
nøden blant de 500 000 shankallaene. Senere kom det innlegg i Norsk Misjonstidende
som ga ubetinget støtte til Landsstyrets anbefaling om å svare ja til kallet fra Etiopia.

GENERALFORSAMLING I DRAMMEN
Det var knyttet stor spenning til behandlingen på generalforsamlingen, selv om resultatet
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nok var gitt på forhånd. Ellers hadde neppe Landsstyret invitert president Emmanuel
som gjest. Framlegget til Landsstyret var grundig og utfyllende. Mye av plassen gikk
med til å forklare hva det ville innebære å bli integrert i en selvstendig kirke, noe som
innebar en helt ny situasjon for NMS. Men framlegget inneholdt også en rekke feil, og
det er ikke godt å si hva utfallet hadde blitt hvis korrekte opplysninger hadde blitt lagt
fram. Både for Blånildalens og Begis vedkommende finner vi lite om det arbeidet som
tross alt var i gang. På den vedlagte kartskissen var det skraverte området der NMS skul
le arbeide, blitt altfor stort. De mest alvorlige feilene finnes imidlertid i selve konklusjo
nen. Der blir det på ett punkt hevdet at arbeidet gjelder shankallaene som bor i
Blånildalen. På neste punkt er det blitt tre områder, med 35 000 mennesker i Begi, 500 000
i Blånildalen og et ukjent antall i Djarso Gambel-området.

Debatten ble lang og intens. De aller fleste irmleggene støttet Landsstyret. Flere talere
hevdet at dette var et kall fra Gud som NMS ikke kunne si nei til på tross aven anstrengt
økonomi. Hvis NMS alltid skulle ta hensyn til det bestående arbeidet på de andre
misjonsmarkene, ville vi aldri komme videre. Bare to misjonsstudenter og to yngre akti
ve misjonærer gikk imot. Under avstemningen ble det avgitt 332 ja-stemmer, mens bare
15 stemte nei. Etter at resultatet var blitt kjent, kom Emmanuel med en sterkt engasjert
takk til forsamlingen.

DE FØRSTE MISJONÆRENE PLASSERES
Det hastet med å få sendt ut misjonærer etter vedtaket i Drammen. Derfor var omplasse
ringer ikke til å unngå. Sykepleier Gunvor og misjonsprest Olav Kongsvik hadde en peri
ode i Sør-Afrika bak seg, men var blitt nektet arbeidstillatelse i det området kirken had
de plassert dem i for andre periode. Sykepleier Rannveig og misjonsprest Tor Dag
Kjosavik var plassert til Madagaskar, men svarte ja til omplassering. Det samme gjorde
de to sykepleierne Ingrid Sørensen og Kari Årsland, som var plassert til Sør-Afrika. Alle
disse var klare til utreise. Det gikk greit å få visum, og 10. januar forlot de Norge med
ankomst Addis Abeba neste dag.

KÅRE PETTERSENS BESØK I ETIOPIA
I oktober-november 1969 ble pressesekretær Kåre Pettersen i NMS sendt til Etiopia på
reportasjeoppdrag. Han hadde vært i Etiopia før. Da kong Olav V besøkte landet i 1966,
var Pettersen en av journalistene i kongens følge. Han skrev etterpå om kongebesøket og
misjonsarbeidet i Sør-Synoden. Nå var han ansatt i NMS og skulle gi misjonsvennene i
NMS saklig informasjon om de forholdene som de nye misjonærene ville møte. Hans
artikler i Norsk Misjonstidende bidro til å øke begeistringen for Etiopia blant mange
misjonsvenner. Men Pettersen gikk nok utover sitt oppdrag og sin myndighet. Han snak
ket med provinsguvernøren i Nekemte, Wollegas hovedstad, og med Emmanuel og
Gudina om en landbruksekspert til shankallaene. Dessuten drøftet han med de to siste
innkjøp av kirke- og stasjonstomt i Addis Abeba. Med de svenske misjonærene i Wollega
diskuterte han muligheter for et makeskifte med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Sven
skene skulle overta den nye stasjonen i Begi, mens NMS skulle få Mendi til gjengjeld.

Det er uklart hvilke løfter som ble avgitt, men under den oppløftede stemningen i
shankallalandsbyene Korka og Sirba ble det iallfall gitt mange løfter om hva NMS skulle
gjøre. Pettersen fikk selv brenne seg på dette. Tre dager etter hans besøk stilte to skoleele
ver på den svenske misjonsstasjonen i Nedjo og spurte hvor det ble av flagget og fotbal
len som Qes Qårå (pastor høvding) hadde lovt dem. NMS-misjonærene ble senere ofte
konfrontert med disse løftene i skole- og helsearbeidet i dalen.
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Bibelskolen i Mendi. På denne skolen ble evangelistene utdannet.
Foto: Olav Kongsvik/NMS Arkiv.

Det ville være urettferdig å legge hele ansvaret for det som skjedde, på Pettersen. Det
var skapt store forventninger til NMS i Etiopia. NMS ble nok etter etiopisk målestokk
betraktet som et stort og rikt selskap. Det viser bl.a. dette at Emmanuel kunne driste seg
til å foreslå at NMS skulle bygge kirke og stasjon i Addis Abeba. Ansvaret for de over
drevne forventningene til NMS må først og fremst legges på Arbeidsutvalget i NMS som
sendte Pettersen ut for å smi mens jernet var varmt.

Start og opptrapping
1970 -1973

SPRÅKSKOLE
Misjonærene ble tatt godt imot av de nordmenn som var tilknyttet Radio Evangeliets
Røst og Misjonssambandets misjonærer i landet. Jon Egil Ofstad fungerte som kontakt
mann inntil tillitsmann var valgt, og han hadde leid et hus fra italienertiden, det till"lørte
nå statsministeren i landet. Så snart misjonærene hadde kommet i orden her, var det å
sette seg på skolebenken for å lære amharisk, landets offisielle administrasjons- og
undervisningsspråk. Først i 1971 startet denne internasjonale språkskolen halvårskurs i
oromo, som er det vanligste språket i hele Vest-Etiopia. Alle misjonærene som kom til
landet etter 1971, fikk kurs i oromo og kunne derfor ikke lese noe av det som ble skrevet i
brev og dokumenter, mens de første seks satt på skolebenken i et helt år og oppdaget, da
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de kom til Wollega, at de bare kunne snakke med de 10% som hadde gått på skole. På
alle komitemøter ble det snakket oromo og skrevet amharisk. Denne eiendommelige
situasjonen gjorde at ingen av misjonærene lærte noen av språkene særlig godt og ble
nokså avhengige av tolker, som fungerte som assistenter eller inspektører i skolearbeidet.

HUSBYGGING I WOLLEGA
Så snart Landsstyret hadde bevilget penger, satte svenske misjonærer i Wollega i gang
med å bygge hus til de norske misjonærene, både på den nyinnkjøpte tomten i Begi og
inne på det svenske stasjonsområdet i Mendi. Fra dette siste skulle undersøkelsesreiser
foretas ned til Blånildalen inntil det ble fastlagt hvor stasjoner kunne settes opp. Disse
husene ble ferdige først et godt stykke ut i 1971. Men i løpet av skoleferien i 1970 fikk
misjonærene anledning til å reise vestover for å se på de nye områdene. De to enslige
sykepleierne arbeidet i Wollega som ferieavløsere på to klinikker.

AVTALE MED KIRKEN OM ARBEIDET
I mai 1970 reiste generalsekretær Valen-Sendstad til Etiopia for å forhandle om avtale
med EECMY. Det var egentlig misjonssekretær Torbjørnsen som skulle ha reist, men
p.g.a. sykdom måtte han bli hjemme. Han hadde allerede i januar laget et notat i sju
punkter, som viser at han hadde forstått mye av de kirkepolitiske problemene i Etiopia.
Valen-Sendstad hadde ikke denne innsikten, og vi kan ikke se at han har tatt hensyn til
de to første og viktigste punktene i sine forhandlinger. Det ene går ut på at NMS ikke må
undertegne avtale med EECMY uten etter konsultasjon med de to andre misjonene i
Wollega, og det andre at Vestre Synode må bli med på avtalen som en av de underskri
vende parter.

Da Valen-Sendstad kom til landet, forelå det allerede et utkast til avtale etter samme
modell som Det Finske Misjonsselskap hadde undertegnet om arbeidet i Kambata.
Forskjellen var bare at arbeidet i Kambata var nytt, og finnene var alene som misjonærer
der. I Wollega derimot, i en av de største synodene, hadde svenske og tyske misjons
selskaper helt andre tradisjoner og avtaler direkte mellom hjemmestyrene og synoden.
Det samme gjaldt NLM i sør.

Valen-Sendstad og Kongsvik reiste så til synodesenteret i Bodji for å forhandle med
synodens ledelse og representanter for de to andre misjonsselskapene. Det viste seg der
at synoden hadde sine ideer om hvordan NMS-misjonærene best kunne brukes. Det kom
også fram at synoden ikke hadde kjennskap til avtaleutkastet fra kirken. På møtet ble
imidlertid misjonærene plassert: Kongsviks og Kari Aarsland til Begi og Kjosaviks og
Ingrid Sørensen til shankallaarbeidet. Kjosavik skulle også lmdervise ved bibelskolen i
Mendi mellom sine undersøkelsesreiser til Blånildalen.

På møtet med kirkens ledelse i Addis Abeba noen dager senere fikk Valen-Sendstad
inn i avtalen en setning om hvilke områder NMS skulle arbeide i. Dette var ikke med i
kirkens opprinnelige forslag, selv om det var disse områdene NMS var kalt til. Kirkens
generalsekretær understreket at dette var en avtale mellom EECMY og NMS og ikke
mellom Vestre Synode og NMS. Synoden skulle ikke ha rett til å henvende seg direkte til
NMS om penger og personell.

Det er ikke vanskelig her å lese mellom linjene at det var en viss maktkamp mellom
EECMYs sentralledelse og synodene. Det kan også med stor rett hevdes at det var nød
vendig med en sentralisering av EECMY både når det gjaldt økonomisk bistand, indre
regler og liturgi. Men NMS-misjonærene opplevde det som svært vanskelig å bli en brik
ke i denne maktkampen.

134



DEN FØRSTE MISJONÆRKONFERANSEN
Denne ble holdt i Addis Abeba 16. mai 1970. Valen-Sendstad og Ofstad var til stede.
Kongsvik ble valgt til feltets første tillitsmann og Kjosavik til varatillitsmann. Både bud
sjettforslag og en femårsplan for kirkens arbeid i områdene i Wollega ble diskutert, selv
om dette egentlig var en sak mellom EECMY og NMS ifølge samarbeidsavtalen. Men det
viste seg at selv om det ikke var etter avtalens ordlyd, kunne misjonærkonferansen og
senere et forretningsutvalg *ne som et rådgivende organ overfor EECMY og Vestre
Synode. Kirkens ledelse hadde selvsagt små muligheter for å sette seg inn i detaljer i
arbeidet i Vest-Etiopia. Her kunne både misjonærkonferansen og tillitsmannen bidra
med informasjon.

Det viste seg allikevel snart at samarbeidet mellom NMS og EECMY heller ikke fun
gerte etter avtalens ånd. Selve ordet misjonærkonferanse passet dårlig i en tid der
misjonsarbeidet var en integrert del av kirkens arbeid. De gamle misjonærkonferansene
hadde stor besluttende og bevilgende myndighet. Det som skjedde i Etiopia, var at
Landsstyret i NMS ga en rammebevilgning som omfattet både misjonærenes personlige
budsjetter og kirkens arbeid. Misjonærene måtte sette seg ned og regne ut hvor mye av
dette de trengte til lønn, alderstillegg, barnetillegg, indeksregulering og reisebudsjett. Så
kunne kirken få beskjed om at den kunne bruke resten. At de måtte fordele pengene mel
lom seg selv og kirken, opplevde misjonærene som temmelig ubehagelig, men dette ble
først tatt opp i full bredde på konferansen i 1975. Der ble det gjort et vedtak om økono
misk integrering i Vestre Synode. Det første punktet fikk denne ordlyden: "Vi foreslår der
for at det gis rammebudsjett både for misjon og kirke, og at budsjettene bevilges uavhengig av
hverandre. "

Dette gikk Landsstyret med på. Fra og med 1976 fikk også den årlige samlingen for
misjonærene det mer korrekte navnet misjonærmøte.

VEKST I BEGI
I begynnelsen av 1971 flyttet misjonærene vestover til de stedene synoden hadde
bestemt. Stasjonshuset i Begi var ennå ikke ferdig, men i begynnelsen bodde både famili
en Kongsvik og Kari Aarsland på klinikken som lå midt i byen. Denne klinikken, som sto
ferdig til å tas i bruk, hadde en ganske spesiell forhistorie. Ifølge regjeringens planer
skulle hvert awradja (distrikt) ha en statlig klinikk. Begi tilhørte Asosa awradja med
hovedstad 12 mil lenger nord. Men en høyere funksjonær i Helsedepartementet var fra
Begi og ville gjerne at staten skulle drive klinikk også der. Han sørget for at klinikken ble
bygd ved hjelp av midler fra SIDA (svensk utviklingshjelp), men da den var ferdig og en
dresser (hjelpepleier) var tilsatt, viste det seg at det ikke var budsjett til driften. Etter for
handlinger på høyeste plan fikk så EECMY overta klinikken, og NMS ble spart for store
utgifter. Det viste seg fort at det var stort behov for sykearbeid i området, og klinikken
fikk godt ord på seg, selv om den også var årsak til mye uro i byen fordi folk ikke alltid
var enige i måten den ble drevet på.

Det menighetsbyggende arbeidet skjøt også snart fart. Evangelisten som menigheten i
Mendi hadde sendt dit, opplyste at det var omtrent 60 evangeliske kristne i området.
Dette anslaget var noe høyt, men allerede i april skrev tillitsmannen i sin rapport: "Hver
søndag samles ca. 15 unge i et hus på stasjonsområdet, og på de to andre stedene 25-30 mennes
ker i to bambuskirker de har bygget selv. Vi har nettopp startet katekumenklasse for disse, og 55
har meldt seg på. "

Befolkningstallet som var oppgitt tidligere, viste seg å være for lavt, og i stedet for 35
000 mennesker i kommunen talte en gruppe som var ute for å bekjempe malaria, nærme
re 100 000. Dette iru1ebar også at hovedtyngden i arbeidet snart kom til å ligge i Begi og
ikke i Blånildalen. To evangelister og åtte lærere ble ansatt. Det kom mange forespørsler
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fra utkantstrøk i kommunen om å åpne skoler. Også flere foreldre meldte barna sine inn
på kristne skoler.

Men selv om folket åndelig syntes å være mottagelig for evangeliet, var ikke alt bare
glede. Nominelt tilhørte de fleste oromoene enten den ortodokse kirke eller islam, selv
om mange i virkeligheten var anirnister. En del av de ortodokse prestene begynte å yte
motstand. Noen av evangelistene og lærerne ble anklaget for å ha talt nedsettende om
jomfru Maria eller paktens ark. Flere ble fengslet for noen uker, men da lovbrudd ikke
kunne bevises, ble de sloppet løs, og motstanden opphørte.

Alt dette var et velkjent mønster fra mange steder i Etiopia. En ortodoks prest gikk på
husbesøk til muslimske foreldre og advarte dem mot misjonæren som hadde kommet for
å forandre religionen deres. Men den store veksten fortsatte. I årene framover ble antallet
menighetsmedlemmer nesten fordoblet hvert eneste år. Det var bare et spørsmål om å ha
nok arbeidere til å ta imot alle som kom, slik at de kunne få bibelundervisning og bli
grunnfestet i sin nye tro.

BLÅNILDALEN
Arbeidet nede i den varme og vanskelig tilgjengelige Blånildalen ble atskillig vanskelige
re og mer strevsomt enn noen på forhånd hadde forestilt seg. Men arbeidet var mulig
også før det var bygd noen bilveier, fordi Missionary Aviation Fellowship stilte sine små
fly til rådighet. Allikevel var det et kolossalt fysisk slit å traske rundt på kryss og tvers i
selve dalen for å besøke alle landsbyene. Ofte ble det også flytur bare den ene veien. I
februar-april kunne temperaturen komme opp i 42-43% i skyggen. All bagasje, mat,
medisiner og skolebøker måtte bæres. Det var lite å få kjøpt i landsbyene. Det var heller
ikke lett å få tak i bærere, for bæring var kvinnearbeid, og kvinnene forlot sjelden sin
egen landsby.

Helt fra starten var området naturlig delt i to. Didessa er en sideelv til Nilen, og folket
i dette området hadde Nedjo by som sin naturlige tilknytning i høylandet, bl.a. som mar
kedsplass. Det ble opprettet en komite i Nedjo med tanke på dette arbeidet, der bl.a.
distriktspresten og den svenske stasjonsstyreren var med. Tilsvarende ble gjort for arbei
det i den vestre delen, Abbai. Det var for tidlig å skille områdene ut som egne sogn slik
som for Begis vedkommende, fordi det først måtte opprettes menigheter.

Selve arbeidet ble aven rekke grunner mye vanskeligere enn oppe i høylandet blant
oromoene. Språksituasjonen var alt annet enn lett. I landsbyene langs fjellkjeden opp mot
høylandet holdt oromo på å fortrenge morsmålet, men langs elvene var det bare større
gutter og voksne menn som forsto oromo, så her måtte alt tolkes. Nede i Abbai- og
Didessadalen kunne ingen av de voksne lese og skrive, og selv om folk var ivrige etter å
få w1dervisning for guttene, brydde de seg lite om undervisning selv. Evangelistene
strevde il1erdig med å få folk til å melde seg til dåps- og konfirmasjonsundervisning. Det
siste gjaldt dem som var døpt med ortodoks dåp.

Det var heller ikke problemfritt å bruke omoro-Iærere og -evangelister nede i dalene.
De hadde problemer med klimaet, maten og språket. Med den beskjedne utdannelsen de
hadde, forsto de også lite av shankallaenes egenart, og ofte opplevde misjonærene at de
måtte forsvare shankallaene mot oromoenes kulturelle overtramp. Men flere av arbeider
ne gjorde også en fremragende innsats, lærte mye av språket og var med på å oversette
enkle evangeliske sanger til gumuz.

Etter hvert ble det en del evangeliske kristne rundt om i de fleste landsbyene, men det
var vanskelig å få organisert dem i menigheter. Best lyktes dette i noen av landsbyene i
Didessadalen. I en av dem, Agalo, besluttet høvdingen og de eldste at dette skulle være
en kristen landsby.

Nede i dalen var det færre sosiale og moralske problemer enn oppe i høylandet.
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Shankallaene s~al aldri noe, prostitusjon var ukjent, og de hadde så vidt begynt å lære
hjemmebrenning av oromoene. Derimot var polygami svært vanlig, og problemer ved
giftermål førte ofte til konflikter som endte med drap og hevnaksjoner. Særlig årene
1971-73 var det nærmest krigstilstand i noen av landsbyene, og skolene måtte stenges i
flere uker. Folk var åpne, gjestfrie og positive overfor forkynnelse av evangeliet, men
samtidig var de tradisjonelle religiøse båndene sterke.

Ingrid Sørensen var den som tilbrakte mest tid nede i dalene. Mellom korte hvilepau
ser oppe i Nedjo var hun stadig på farten med medisinsk behandling og helseopplæring.
Hun og hennes assistent var ofte ute to uker i ett strekk. Særlig det medisinske arbeidet
ga folket tillit til misjonærene. Behovet var også enormt med spedbarnsdødelighet på
omtrent 50%.

I 1972 kom sivilagronom Trygve Mundal ut til Etiopia. Han skulle lede et prosjekt
betalt av Det Lutherske Verdensforbund for å kartlegge Blånildalen og planlegge et jord
bruksprosjekt. Det ble en veldig god hjelp å få kart over den tynt befolkede dalen, over
sikt over vannforsyningene og et nokså nøyaktig overslag over folketallet. Dette var til
stor nytte under planleggingen av misjonsstasjonene. Jordbruksprosjektet ble det ikke
noe av, men veitraseene til høylandet ble senere brukt under veibygging til Abbai og
Didessa.

UHELDIG SKOLEPOLITIKK
De svenske misjonærene i høylandet hadde på privat basis startet noen skoler i Abbai
og Didessadalen i 60-årene. I lengden var det ikke forsvarlig å samle inn penger og drive
privat arbeid ved siden av det offisielle. Det var derfor forståelig at svenskene gjerne vil
le overlate dette arbeidet til NMS. I november 1969 fikk NMS et brev fra synodens byg
geleder, Karl Erik Lundgren, med spørsmål til Arbeidsutvalget i NMS om å bevilge kr
34000 til arbeidet. Argumentet var at det ville være uheldig å nedlegge arbeidet først for
siden å starte igjen når NMS-misjonærene var på plass i Wollega i 1971. Beløpet, som
hovedsakelig dekket lærerlønninger, ble innvilget. For 1971 var budsjettet for kirkens
arbeid kommet opp i kr 100 000 og i 1972 kr 150000. Her er både skole-, helse- og evan
gelisk arbeid tatt med.

Straks komiteene i Nedjo og Mendi begynte å arbeide med skolepolitikken, ble det fra
svenskenes side hevdet at siden arbeidet var nytt, var folket dårlig motivert for å betale
skolene selv, og de var fattige. Derfor skulle kirken i en overgangsfase betale skoleutgif
tene og bare kreve inn et beskjedent beløp i skolepenger. Dette skulle også gjelde Begi.
Lønningene skulle være de samme som på de andre av synodens skoler. De arbeiderne
som var nede i Abbai- og Didessadalen, skulle dessuten få ødemarkstillegg og dekket
transportomkostninger. Alt dette hørtes fornuftig, og siden det også ble støttet av de eti
opiske distriktsprestene (prostene), gikk det igjennom.

Det viste seg snart å være en stor feilvurdering. De uerfarne misjonærene fra NMS
kjente på dette tidspunkt lite og ingenting til synodens skolesystem. Det eksisterte nem
lig to slags skoler i synoden: De store skolene, som det bare var fem av og gikk opp til 6.,
8. eller 10. klassetrinn, og så lesekampanjeskoiene. De første var drevet av synoden.
Lærerne hadde fast lønnsavtale og pensjonsordning og måtte betale skatt. De andre sko
lene var drevet av folket i de enkelte landsbyene. LVF ga et tilskudd på ca. kr 225 pr.
skole pr. år i fem år. Disse pengene ble brukt til kurs for lærerne i sommerferien. Men
bolig for lærerne, mat og lønn var landsbyens sak. Disse lærerne fikk vel i gjennomsnitt
ca. kr 100 pr. måned i lønn, mens de kunne komme opp i det tredoble med alle tilleggene
i de skolene NMS betalte.

Resultatet viste seg snart. Ett år fikk komiteen i Nedjo over tretti søknader fra unggut
ter som ville bli lærere i Didessadalen. De fleste av dem var allerede lærere ved andre
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skoler. En søknad gikk det an å si nei til. Verre var det at lærerne forlangte å få kontrakt
slik som ved de store skolene. Dermed gikk det ikke an å si dem opp, selv om skolen
skulle bli nedlagt etter en tid. Det gikk utrolig mye tid med til å løse disse problemene og
unngå kontraktene. Lettest var det i Begi, der bondelagene gikk med på å overta ansvaret
for skolene like før kontraktene skulle underskrives. I Abbai var det verre. Ett år gikk alle
lærerne til streik den dagen kurset i sommerferien skulle starte og nektet å delta i under
visningen før de fikk løfte om kontrakt.

Etter hvert ble det to kategorier lærere. De nye som ble ansatt, ble lønnet av den lokale
skolekomiteen som fikk et tilskudd fra synoden på ca. kr 100 pr. måned. Verst var det i
Didessa, der lærerne nektet å godta denne todelingen. Misnøye med arbeids- og
lønnsforholdene var den direkte foranledning til at misjonsprest Per Arnar Håland i 1977
ble arrestert i byretten i Nedjo og dømt til å betale det lærerne forlangte, eller forsvinne
fra landet. Han gjorde ikke noe annet galt enn å forsøke å gjennomføre det synodens
skolekomite hadde bestemt.

Men skolearbeidet ga også mye glede og positive resultater. Mange skoleelever kom
fram til en levende tro gjennom det de fikk med seg fra kristendomstimene. Skolene
skapte også mye velvilje og åpenhet for nye tanker blant de voksne. I Begi og Gidami ble
det i en årrekke drevet 10 skoler med over 1000 elever, i Blånildalen omtrent halvparten.
At ideen med lesekampanjeskoiene (Literacy Campaign) som var en stor suksess i
Etiopia og bidro vesentlig til den store veksten, ikke straks ble gjennomført i de område
ne der NMS-misjonærene ble plassert, var ikke noe bevisst lureri fra svenske misjonærer
eller etiopere, men kom av at en ikke hadde noen tro på at dette hadde så mye for seg i
nye områder.

SAMARBEIDET MED VESTRE SYNODE
Dette gikk ikke smertefritt de første årene. Synodepresidenten spurte ved en anledning
om NMS-misjonærene var kommet for å starte en synode for seg selv eller for å samar
beide med Vestre Synode. Årsakene til dette var at kallet kom fra kirkens ledelse, Vestre
Synode var holdt utenfor avtalen med NMS, og at den ikke hadde fått lov til å være med
på å prioritere bruken av NMS-misjonærene. Det gjorde det litt vanskelig at den første til
litsmannen var plassert omtrent 22 mil fra synodesenteret i BodjL I regntiden fra mai til
september var veien uframkommelig. Fra Begi til hovedstaden gikk det fly tre ganger pr.
uke, men hvis tillitsmannen skulle ta fly fram og tilbake mellom Begi og Bodji, måtte han
være borte fra stasjonen en hel uke. Etter noen gode og åpne forhandlinger i Bodji om det
te, der det ble vist stor forståelse for NMS' spesielle stilling i synoden, ble det lagt fram et
utkast til en avtale som hver enkelt misjonær skulle undertegne. Den slo bl.a. fast at det
var synodens ledelse som var den enkelte misjonærs overordnede og hadde kalls- og plas
seringsrett. Tasgara Hirpo ble i 1971 valgt til ny synodepresident, og litt etter litt begynte
samarbeidet å gå bedre.

Men forholdet til de svenske misjonærene var ikke alltid lett, ikke p.g.a. personlige
motsetninger, men fordi NMS og Evangeliska Fosterlandsstiftelsen arbeidet tett innpå
hverandre. Svenskene hadde vanskelig for å få nye misjonærer, og flere av dem mente at
norske misjonærer burde overta som stasjonsstyrere, hvis ikke de greide å fylle stillinge
ne. Det var på dette tidspw1kt en tendens til internasjonalisering av misjonene i store
deler av EECMY. Det skulle ikke lenger være ett svensk, ett tysk, ett norsk og ett dansk
felt. Kirken skulle plassere misjonærer der de best kunne fylle stillingene, uansett nasjona
litet. Da var det ikke så lett stadig å måtte pukke på en avtale som avgrenset ansvarsområ
det. Noe av det vanskeligste var å oppleve at Blånildalen og shankallaene nærmest ble en
salderingspost i synodens omfattende arbeid. Men mange etiopere viste også stor interes
se for arbeidet i dalen.
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I tillegg til flere dyktige evangelister må særlig nevnes Tasgara Hirpo og distriktspres
ten i Nedjo, Gamatchu Danu. Tasgara kom rett fra Tyskland med høy teologisk ut
dannelse og utviklet seg snart til å bli en kirkeleder av internasjonalt format. Men NMS
viste egentlig stor elastisitet og var villig til å engasjere seg i synodale fellestiltak. Det
gjaldt først bibelskolen i Mendi. Senere var en NMS-misjonær ungdomssekretær i syno
den, en annen ledet evangeliseringsavdelingen, og en hoedje var kvilmesekretær. I 1973 ble
det bygd legebolig i Mendi, der dr. Tor Harald og Sigrun Kristiansen ble plassert. Senere
ble dr. Hanne Larsen plassert ved hospitalet i Aira som var startet av
Hermannsburgermisjonen.

NY STASJON I GIDAMI
Da NMS ble kalt til Etiopia, var et tredje område blitt nevnt som aktuelt for stasjonsbyg
ging. Det var Djarso-Gambel i Nedjo distrikt. En reise dit viste imidlertid et menighetsliv
som fungerte bra uten noen utenlandsk misjonsprest. Men p.g.a. flere henvendelser
begynte misjonærene å se mer og mer i reh1ing av Gidami, fire mil sør for Begi. Dette var
et tett befolket område uten noen særlig muslimsk innflytelse. Her ble kirken tilbudt et
større jordområde dersom den var villig til å starte jordbruksprosjekt. Men tillitsmannen
skriver i sin rapport i 1972 "at vi bør ta opp evangelisk arbeide i området uansett om det blir noe
jordbruksprosjekt eller ikke". Snart ble det ansatt lærere og en evangelist, og i 1975 rapporte
res det om fem prekesteder og 300 som samles til guds~eneste.

Misjonsprest Hans Birger og sykepleier Åse Neergård ble plassert dit, og ilmtil sta
sjonshus ble ferdig i 1976, leide de et hus i byen. Den store veksten i Gidami var noe av
det gledeligste i arbeidet. Her kom en også i kontakt med den presbyterianske
Betelkirken, og noen menigheter uttrykte ønske om å gå over til Mekane Yesus. Senere ble
hele Betelkirken opptatt som to synoder i EECMY. I rapporten i 1975 skriver misjonsprest
Øyvind Eide: "Utviklingen innen lekmannsarbeidet og innen den økonomiske sektor synes sunne
re enn i Begi. Gruppene viser stor frimodighet og iver, og totalt synes det å være stor åpenhet for
evangelisk arbeid. "

Revolusjon og oppbrudd
1974 -1977

FEBRUARREVOLUSJONEN
Da revolusjonen brøt ut i februar 1974, medførte dette ingen øyeblikkelige forandringer.
Wollega var en av de fredeligste provinsene i landet, og det var ingen opptøyer der slik
som i Addis Abeba og sør i Sidamoprovinsen. Det eneste en merket, var uro i skolene.
Før revolusjonen var det en del sporadiske skolestreiker p.g.a. en foreslått skolereform
som ville favorisere den amharisk-talende delen av befolkningen. Like etter revolusjo
nen demonstrerte både lærere og elever med krav om lærebøker på oromo. Det skjedde
også en viss oppmykJ.1ing i landet i forhold til den strenge kulturpolitikken den gamle
regjeringen hadde fulgt. Radio Evangeliets Røst fikk lov til å sende programmer på flere
etiopiske språk, og en merket en øket stammebevissthet blant folk flest. Til å begynne
med gikk også signalene fra den nye regjeringen ut på større selvbestemmelsesrett og
likestilling for alle etniske grupper i landet.

Innen Mekane Yesus hilste også mange revolusjonen velkommen, og det var ingen
tegn til pessimisme. Mange håpet at en del av det kirken hadde arbeidet for i årevis, nå
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skulle settes ut i livet. Den sosiale og økonomiske ulikhet mellom folk var uhyggelig stor,
og storparten av bøndene var fattige leilendinger som ble utnyttet av mektige jordeiere.
På generalforsamlingen i Yirga Alem i 1973 ble det vedtatt en resolusjon som oppfordret
Haile Selassies regjering til å sette en flere år gammel lov om en mer rettferdig jordforde
ling i kraft.

Også når det gjaldt arbeidet innen kirken, var det en tid preget av optimisme. På gene
ralforsamlingen i 1973 var det en hel rekke utenlandske gjester og observatører til stede
både fra misjonsselskaper og kirker i Europa og USA. Etterpå ble de sterkt oppfordret til
å assistere EECMY med mannskaper og midler slik at evangeliet kunne nå enda lenger
ut i Etiopia. En av de kristne kirkene som ble invitert, var Den Evangelisk Lutherske
Frikirke i Norge. I 1976 ble det vedtatt å åpne EECMY for de presbyterianske kirker som
ønsket å slutte seg til kirken. Et stort nytt kirkesenter i hovedstaden ble også planlagt.
EECMY var til slutt delt i åtte synoder, og sentraliseringen var nesten helt gjennomført.
Når f.eks. ett misjonsselskap engasjerte seg i flere synoder, måtte det bli slik at forespør
sel om penger og personell ble sendt gjennom kirkens hovedkontor. Men når det gjaldt
kirkeordning og liturgi, sto hver synode fortsatt fritt. Det eneste skåret i gleden var kri
sen i Nord-Etiopia der amerikanske misjonærer (fra ALe) arbeidet. Flere menigheter og
prester gikk over til den ortodokse kirke, og synoden gikk etter hvert i oppløsning og ble
bare kalt "nordre område".

OPTIMISME I NMS
Årene 1974-1976 var preget av stor utvidelse av NMS' arbeid. En rekke nye misjonærer
ble plassert og sendt ut. Antallet misjonærer i landet passerte ~ue. I tillegg kom de som
var på hjemmeopphold i Norge. På misjonærmøtet i 1977 var det 23 voksne til stede.

I arbeidet var det framgang. I 1972 ble arbeidet i Blånildalen delt i to, og misjonsprest
Jan Ulveseth ble plassert i Didessa. Han fikk oppleve en rik tid med stor vekst i tallet på
mennesker som kom til tro. I september 1974 ble det foretatt konfirmasjon og dåp i
Didessadalen for første gang. Tidligere hadde enkelte skoleelever blitt konfirmert i høy
landet. Noen voksne gjennomgikk kurs, men ble ikke konfirmert fordi de levde i polyga
mi. Dette var et vanskelig punkt, men p.g.a. de spesielle sosiale forhold og ekteskaps
skikker i Blånildalen foreslo Vestre Synode en oppmyking av reglene. Disse ble senere
vedtatt av EECMY. De som allerede var polygame før de ble kristne, kunne innlemmes i
nattverdsfellesskapet, men ikke velges til eldste i menighetene.

Også sykearbeidet ble opptrappet fordi bemanningen ble bedre. Det ble satt opp en
del klinikkhytter ved flere av flystripene, og disse fungerte også som overnattingssteder
for misjonærer som var ute på reise. Det ble endelig bestemt hvor de permanente stasjo
nene skulle ligge. I september 1975 flyttet misjonærene inn i de nye husene i Agalo i
Didessadalen. Aret etter ble stasjonen i Dalatti i Abbaidalen åpnet. Også denne ble
bemannet med misjonsprest og sykepleier, men foreløpig var det bare Didessa som fikk
status som eget sogn.

Det ble også vedtatt å opprette en skandinavisk skole i Nedjo, i samarbeid med
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Spesielt under de ustabile forhold som hersket i lan
det, syntes de fleste foreldrene at det var langt å sende skolebarna 60-70 mil av gårde til
Addis Abeba. Skolen ble åpnet i 1976 med en norsk og en svensk lærer. Det var på
mange måter et interessant eksperiment. Dessverre var skolen i gang bare ett skoleår.

STOR VEKST I BEGI
Revolusjonen førte snart til store vanskeligheter for arbeidet i Begi. Men problemene der
begynte egentlig i 1973 da Olav Kongsvik ble lurt til å undertegne et brev med løfte om
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bygging av vannverk i byen. Brevet var oversatt til amharisk aven svikefull arbeider
som var assistent og tolk på stasjonen, mens Kongsvik hadde skrevet på engelsk at han
ville undersøke mulighetene av om Det Lutherske Verdensforbund kunne gi støtte til et
vannverk. I 1974 oppsto det i tillegg uro omkring driften av klinikken. Tre muslimske
ledere oppviglet en gruppe i byen og fikk omtrent 200 demonstranter til å gå mot klinik
ken. De forlangte at regjeringen skulle overta den. Den lokale guvernøren kunne ikke
garantere misjonærenes sikkerhet, og klinikken ble stengt. Men flere hundre av bygdas
ledende menn skrev under på en erklæring om at de ønsket at misjonærene skulle bli.
Etter noen dager ble klinikken åpnet igjen. Det ble også skaffet midler til vannverket,
men noe uro fortsatte fordi LVF satte som betingelse at 12 000 birr av 100 000 skulle være
lokalt bidrag. (1 birr var da verd ca. kr 2,50.)

På tross av uro og vanskeligheter ble det en rik misjonstid med stor kirkevekst. Det ble
stadig åpnet nye prekeplasser, kirkesøkningen økte og en rekke nye menigheter ble opp
rettet. I 1976 var tallet på evangeliske kristne kommet opp i minst 1200 fordelt på 22
menigheter og prekesteder. Misjonærene fikk være med på en kirkevekst som man knapt
finner maken til på noe felt i hele NMS' historie.

I 1975 var det også noen politiske begivenheter som fikk store virkninger både for
menighets- og skolearbeidet. I begynnelsen av året ble jordreformen proklamert. All jord
på landsbygda ble nasjonalisert. Bøndene fikk lov til å dyrke 40 mål hver, men ingen
kunne lenger ansette folk til å dyrke for seg, og ingen som hadde annet betalt arbeid, fikk
lov til å dyrke jord. Dette siste fikk direkte virkning for mange av kirkens arbeidere som
hadde drevet jordbruk "på si" for å spe på en knapp lønn. Nå måtte de velge om de ville
være bønder eller lønnede predikanter. I ettertid må vi si at altfor mange valgte det siste.
Dermed økte lønnskravene og presset på kirkens økonomi.

Bøndene ble organisert i bondelag. Dette virket både positivt og negativt i kirken. Det
positive var at mange kristne ble valgt inn i ledelsen for bondelagene og fikk stor innfly
telse der. Vestre Synode overlot de fleste lesekampanjeskoIene til bondelagene. Dermed
var et stort uromoment borte, men dette skjedde ikke i Abbai- og Didessadalen fordi de
fleste lærerne der var fast ansatte arbeidere i synoden. Det negative med bondelagene
var at flere av dem ble oppglødet med revolusjonær ånd av de studentene som reiste
rundt for å organisere bøndene og spre revolusjonens budskap. Noen steder la bondela
gene møter med pliktig frammøte til gudstjenestetiden, og kirken kunne se små forløp til
de forfølgelsene som kom med full tyngde i 1977-78.

FORHOLDENE I DALENE
For misjonærene var det også en usikker tid med mange rykter og en stadig mer følbar
bensinmangel. Den politiske propagandaen tiltok. Flere steder var det en belastning å
representere Vestens kultur og økonomiske system. I arbeidet blant shankallaene var
optimismen allikevel stor fordi områdene var langt utenfor allfarvei og lite berørt av
politikken. Noen få unggutter med røde luer dukket likevel opp, men også forholdet til
denne folkemilitsen var godt. I løpet av høsten 1976 var stasjonene både i Agalo og
Dalatti fullt bemannet, og det ble ny giv både i menighetsarbeidet og det medisinske
arbeidet. Dette gjaldt iallfall helt til oktober da Missionary Aviation Fellowship uventet
og uten begrunnelse fikk totalforbud mot å fly. De fleste mente det hadde sammenheng
med innvekslingen av alle pengesedler i landet der keiserens bilde skulle erstattes med
militærrådets symbol. Rådet fryktet nok med god grunn at også penger som var på geril
jagruppers hender i utlandet, skulle bli vekslet.

Men det ble en hard tid for misjonærene i dalene, rent fysisk sett. Altfor mye tid gikk
med til å skaffe mat, gass, oppladede batterier til radiosenderne o.l. Takket være stor
hjelp fra de svenske misjonærene i høylandet gikk det bra de tre månedene dette varte,
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men i lengden ville det ikke ha gått uten fly og bilvei. Erfaringene fra 1976 var også med
virkende i den vonde og vanskelige avgjørelsen som ble tatt et halvt år senere.

KRISEÅRET 1977
Året begynte bra med et godt misjonærmøte på feriestedet Bishoftu fem mil sør for
hovedstaden. MAF hadde nettopp fått lov til å fly igjen, og en gjennomlesning av de rap
portene som ble lagt fram, fortalte om optimisme og glede i den store misjonærflokken.
Men bare en måned senere var det skjedd store forandringer.

Etter mye strid og mange utskiftninger i militærrådet (Dergen) var det tre menn som
satt med den virkelige kontrollen. Det var formannen Teferri Bante, 1. viseformann
Mengistu Haile Mariam og 2. viseformann Atnafu Abate. Men Etiopia hadde ingen tra
disjoner med å bli styrt av et triumvirat, og alle visste at maktkampen fortsatte.
Spørsmålet var bare hvem som ville trekke det lengste strået. De fleste fryktet at det ble
Mengistu. I februar ble Teferri drept under skyting i palasset. Mengistu fikk nå den reelle
makt. Atnafu fortsatte med å organisere folkemilitsen, men utpå høsten var også hans
dager talte etter at han var blitt avslørt som "kontrarevolusjonær".

Straks Mengistu var blitt formann, øket propagandaen mot alle USA-vennlige hvite. I
en tale hevdet han at personer i misjonærforkledning var betalte CIA-agenter. I begyn
nelsen av mars slo han til mot Radio Evangeliets Røst som ble nasjonalisert. Etter noen
dager slynget den ut sitt uforsonlige budskap under navnet Radio Revolusjonære
Etiopias Røst. Samtidig satte ulike revolusjonære grupper i gang med sitt maktspill, og
Mengistu beordret rød terror for å bekjempe hvit terror.

I Addis Abeba ble det uhyggelige tilstander med veisperringer, husundersøkelser og
nedskyting av grupper med personer på offentlige steder. I skolene blomstret angiver
virksomhet, og skolebarn fra begge leirer ble drept. Under den verste jakten på politiske
motstandere ble det over radio flere ganger om dagen oppgitt telefonnummer dit folk
kunne ringe hvis de visste om noen antirevolusjonære i nabolaget.

Samtidig ble forholdet til Somalia stadig mer spent. Somalia hadde i en årrekke drømt
om et Stor-Somalia som skulle omfatte de somali-talende områder både i Kenya og
Etiopia, bl.a. agaden-ørkenen, der det skulle være olje. Stormaktenes holdning til
agaden-spørsmålet bidro til å drive Etiopia fra den vestlige til den østlige leir. Når det
gjaldt Somalia, var det bare et tidsspørsmål når krigen kom, og i forhold til geriljagrup
pene i Eritrea hadde Dergen lagt seg mer og mer på Haile Selassies gamle uforsonlige
linje etter at den første formannen i Dergen, en eritreer, var blitt skutt i 1974.

VIRKNINGER I MISJONSSELSKAPENE
Ingen misjonsselskaper kunne unngå virkningene av det som nå foregikk i landet. I
Kaffa- og Illubabor-provinsene i sørvest ble alle amerikanske misjonærer utvist, og områ
det ble stengt for utenlandske misjonærer. I april sendte så MAF et brev til alle samarbei
dende misjonsselskaper der de fortalte at det nå bare var et tidsspørsmål før all flyging
ble forbudt igjen. For å redde flyene fra nasjonalisering hadde de bestemt seg for å forlate
landet. De så det som "Guds time at de nå skulle forlate Etiopia". De rådet spesielt misjo
nærer i utkantstrøk til å sørge for å dra til mer sentrale strøk med seg og sin bagasje i
løpet aven frist på en måned. Kopi av dette brevet ble sendt til Selskapets ledelse i
Stavanger.

KRISEN I DIDESSADALEN
Etter misjonærmøtet reiste familien Ulveseth på ordinært hjemmeopphold og ble erstat-
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tet av familien Haaland. Like før han reiste, opplevde Jan Ulveseth problemer med lærer
ne. De ville ikke godta at noen var ansatt av synoden og noen av folket. De ville alle bli
lønnet av synoden etter synodens regulativ. De truet med rettssak, og Ulveseth måtte gi
etter for presset. Etterfølgeren, Per Arnar Haaland, fikk overlatt problemet og prøvde å
ordne opp. Men nå var budsjettet oppbrukt for en stund framover, så det var ikke
engang penger igjen til å betale de fast tilsatte lærerne det de skulle ha. Dette ville ikke
lærerne finne seg i.

De satte da opp et anklageskrift mot Haaland og tvang evangelistene til å skrive under
på det. I skrivet ble Haaland beskyldt for å være rasist, utbytter og kulturødelegger.
Andre NMS-misjonærer ble også tatt med. Med dette brevet i hånd fikk de så den lokale
shankallamilitsen til å arrestere Haaland og føre ham opp til høylandet til byen Nedjo.
Der ble det rettssak allerede neste dag. Rettens formann var den lokale guvernør, som
tidligere hadde vært rektor på skolen i Nedjo og formann i synodens skolekomite og selv
vært med på å bestemme skolepolitikken blant shankallaene. Han hadde imidlertid
"hoppet av" i 1976 og var nå helt på revolusjonens side.

Haaland ble dømt til å innfri lærernes kraveller forsvinne fra landet. Dette siste hadde
selvsagt ingen lokal rett lov til å bestemme, og dommen kunne appelleres. Synodens
ledelse og tillitsmannen rådet Haaland til å ta en lang ferie. I mellomtiden ville den plas
sere ham i et mindre urolig område, men familien hadde fått et kraftig sjokk og var opp
satt på å reise hjem. Senere ble representanter fra alle lokale skolekomiteer i
Didessadalen kalt opp til Nedjo til et møte der synodepresidenten var med. Brevet ble
oversatt og lest opp for dem, og alle uttrykte forferdelse over lærernes løgnaktighet. Men
da var familien Haaland allerede reist.

For mer erfarne misjonærer som hadde opplevd at rettssaker var en naturlig del av
etiopernes hverdag, ville ikke en slik rettssak ha vært så alvorlig. Men det som var alvor
lig, var at en så stor gruppe av kirkens ansatte vendte seg imot misjonærene straks de
ikke fikk de pengene de ba om. Tiden var blitt slik at også innen kirken var det en masse
overløpere og angivere. Særlig lærerne laget mange problemer for misjonærene. De fleste
prestene, evangelistene og det jevne lag av kirkemedlemmer ville derimot gjerne at flere
misjonærer skulle arbeide i landet. Etter episoden med Haaland fikk alle misjonærene et
papir der det sto at de var hjemkalt av ledelsen i Stavanger. Det innebar at hvis en misjo
nær kom opp i spesielle problemer eller av andre grunner fant at hjemreise var eneste
alternativ, kunne han eller hun vise dette papiret til myndighetene og selv ha ryggen fri.

POLITISKE VURDERINGER
Et annet forhold som gjorde at NMS gikk til det drastiske skritt å kalle misjonærene
hjem, var vurderingene av den politiske situasjonen som ble foretatt av den norske
ambassaden i Nairobi og formidlet til Utenriksdepartementet i Oslo. Rapporten fra
ambassaden gikk også til NMS. På den bakgrunn anbefalte UD den 25. mai en evakue
ring av kvinner og barn. Tilsynsmannen i NLM, Magnar Magerøy, som også var
generalkonsul i Etiopia, var sterkt uenig i ambassadens vurderinger, noe som han bl.a.
ga uttrykk for i norsk presse. Når det gjelder denne uenigheten, må det i alle fall kunne
sies at i tilfelle en akutt krise ville den raske flyevakueringen som Magerøy forutsatte,
ikke kunne gjøres gjeldende for NMS-misjonærene i Wollega.

AVGJØRELSEN BLIR TATT
Samme dag som UD kom med sin anbefaling, kom misjonsprest Jan Torolf Egeland til
Stavanger og avla rapport for generalsekretær, administrasjonssjef og misjonssekretær.
Hans rapport virket svært nedslående på ledelsen i NMS. Særlig alvorlig så man på
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nyheten om at Mekane Yesus-kirken hadde forfattet et protestskriv til myndighetene der
regjeringen bl.a. ble anklaget for den volds- og torturpolitikk de praktiserte. Brevet fra
MAF ble også tillagt stor vekt. På slutten av møtet ble det forfattet følgende melding som
skulle overbringes til tillitsmannen:

"Med de informasjoner vi har om situasjonen, ber vi dere pakke for hjemreise og samles i
Addis. Kontakt deretter Stavanger for nærmere beskjed. Tillitsmannen ordner det nødvendige med
synoden."

REAKSJONER I WOLLEGA
Selv om de første månedene av 1977 hadde vært fylt av rykter og mye snakk om opp
brudd etter hvert som misjonærflokken ble mindre og mindre, ble det likevel et sjokk da
meldingen om hjemkallingen kom. Det var full enighet i misjonærflokken om ikke å reise
øyeblikkelig, men be om at noen fra hovedledelsen kom ut slik at de sammen med misjo
nærene kunne vurdere situasjonen. Det ble da bestemt at Torbjørnsen og den nye admi
nistrasjonssjefen, Ludvig Johan Bakkevig, skulle reise ut sammen med Kari Årsland, som
skulle hjelpe til med alt det økonomiske i tilfelle det ble avvikling og oppbrudd.

De kom ut 2. juni og ble der i fem dager. Sammen med tillitsmannen dro de rundt i
byen og hadde samtaler med representanter for de andre misjonsselskapene i landet og
med kirkens ledelse. Det kom fram i løpet av disse samtalene at de andre misjonene ikke
ville gå til et så drastisk skritt foreløpig. Anbefalinger fra kirken gikk ut på at misjonære
ne i Dalatti måtte opp til høylandet, for det gikk ikke an å være der nede uten muligheter
til å bruke fly. Men kirken mente det var et altfor drastisk skritt å trekke seg fra landet.
Misjonærene inne i Begi var de som protesterte kraftigst. Tidligere hadde de sagt at hvis
misjonærene i Dalatti reiste, ville også de reise. Nå ba de om lov til å få bli. Dette ble
bestemt avslått, men Torbjørnsen og Bakkevig reiste ikke til Wollega for å snakke med
dem. De hadde sannsynligvis heller ikke fått lov til å gjøre det. Det var allerede innført
en rekke restriksjoner på ferdsel langs veiene.

Et forhold som ble nevnt muntlig, men som ikke kommer fram i rapporten fra reisen,
er evakueringen fra Kina. Der var forholdet at NMS-misjonærene var de siste som forlot
feltet. Etter at det var kommet ordre fra ledelsen i NMS om tilbaketrekking, fikk noen
misjonærer tillatelse fra forretningsutvalget i Kina til å reise tilbake til stasjonene under
henvisning til en samvittighetsklausul i Blåboken (misjonærenes håndbok). Ledelsen i
NMS mente nå at det ville være en uholdbar belastning på den enkeltes samvittighet hvis
avgjørelsen skulle bli overlatt den enkelte misjonær.

Den eneste som ble unntatt fra ordren om å forlate Etiopia, var dr. Hanne Larssen som
var plassert på sykehuset i Aira på det "tyske feltet". Både Hermannsburgermisjonen og
synodepresident Tasgara ba om at hun måtte få lov til å bli, og siden det også var hennes
ønske, ble det ordnet slik at hun formelt skulle fortsette som tysk misjonær, men lønnes
fra Norge.

ANGREP I BEGI
Mens misjonærene i Begi slet med å forsone seg med en avgjørelse de følte var tatt mot
deres vilje, ble situasjonen der plutselig kritisk. Unggutter som tilhørte adelen og andre
som hadde mistet jord og eiendommer etter revolusjonen, hadde dannet en geriljagrup
pe som bar navnet: Den Etiopiske Demokratiske Union. De fleste av disse var flyktet
over grensen til Sudan. Plutselig en morgen gikk de til angrep på byen, erobret politista
sjonen og en mengde våpen. Store troppestyrker ble sendt innover, og etter fire dager
trakk de seg tilbake. Mens skytingen var på det verste, måtte både misjonærer og ansatte
på stasjonene søke tilflukt i en stor grop som var gravd utenfor et av husene. Denne epi-
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soden skapte større forståelse for avgjørelsen blant misjonærene i Begi, selv om ingen
reiste med lett hjerte.

VURDERINGER ETTERPÅ
Det er selvsagt alltid lett å være etterpåklok og si at det var et altfor drastisk skritt å ta på
et tidlig tidspunkt. NMS gikk imot både UDs anbefalinger om en gradvis nedtrapping og
evakuering av kvinner og barn og kirkens anbefalinger om at misjonærene i første
omgang skulle samles på mer sentrale steder. Men for NMS var det alarmerende både at
misjonærene skulle trekkes tilbake fra det arbeidet de først var kalt til, nemlig blant shan
kallaene, og den behandling som f.eks. Haaland hadde blitt utsatt for av kirkens egne
arbeidere. I ett av punktene i rapporten fra besøket i Etiopia 2.-7. juni heter det:
"Tilbaketrekningen av misjonærene kan føre til selvbesinnelse og fornyelse i kirken som nå sliter
med alvorlige interne problemer i Wollega".

Under samtalen med synodepresidenten ble spørsmålet om lærerne i Didessa sogn
tatt opp. Det ville helt sikkert medføre søksmål og erstatningsansvar. Det ble derfor
avtalt at når alle NMS-misjonærene var ute av landet, skulle NMS skrive et brev til syno
den og forklare at siden anklagene fra lærerne om hva både Haaland og andre misjonæ
rer hadde gjort mot shankallaene fortsatt sto ved makt, hadde Landsstyret bestemt seg
for å trekke tilbake støtten til lærerlønninger. Ved hjelp av dette brevet greide synoden til
slutt å få sagt opp lærerne.

Misjonærene vender tilbake
1978 - 89

STATUS 11977
Selv om Hanne Larssen hadde fått lov til å bli igjen i Etiopia da de andre reiste, var det i
Norge skapt et inntrykk av at NMS hadde forlatt Etiopia. Dette ble selvsagt en stor
belastning for NMS, særlig etter hvert som det viste seg at bare Den Evangeliske
Lutherske Frikirke av de andre lutherske misjonsselskapene gikk til et like drastisk skritt
som NMS. De fleste reduserte antallet misjonærer til det halve og lot koner og barn reise
hjem for en tid, men NMS prøvde hele tiden å poengtere at selv om de fleste misjonære
ne var på hjemmeopphold p.g.a. de utrygge forholdene, ville man fortsatt gi den samme
økonomiske støtten til kirken som tidligere. I 1977 var den på 135 000 birr pluss 12 000
birr som gikk direkte til presteseminaret i Addis Abeba.

I løpet av den neste tiårsperioden ble dette beløpet øket til 155 000 birr, men i virkelig
heten har der vært en nedgang p.g.a. den store inflasjonen i landet. Men for NMS har
økningen i støtten til Etiopia vært betydelig, fordi den offisielle vekslingskursen på birr
har steget og svinget mellom ca. kr 3,50 og 4,50 for 1 birr i 80-årene. Fra Vestre Synodes
synspunkt var det likevel positivt at fra og med 1978 behøvde ikke lenger synoden å sen
de sitt budsjettforslag via EECMY til Stavanger til godkjermelse. Hjelpen til synoden ble
nå gitt som en rammebevilgning uten at ledelsen i NMS spurte hva som gikk til helsear
beid, skolearbeid, evangelisk arbeid osv.

LØPENDE VURDERINGER
I løpet av høsten 1977 og våren 1978 var det stadige møter med vurderinger av den poli
tiske situasjonen og arbeidsforholdene i landet. Utenriksdepartementet innkalte misjons-
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ledere til møte i Oslo for å orientere om hvordan de politiske myndigheter så på forhol
dene. Misjonsledere og representanter for EECMY kom sammen til konsultasjoner. Den
viktigste av disse ble holdt i Addis Abeba i forbindelse med EECMYs la. generalforsam
ling. Til denne reiste både assisterende misjonssekretær Ånund Nordbø og Jan Ulveseth.

På de kirkelige møtene ble det vist stor forståelse for den avgjørelsen NMS hadde tatt,
særlig fordi NMS-misjonærene hadde arbeidet i utkantstrøk, men under konsultasjonen i
januar 1978 sa president Emmanuel følgende: "Jeg ser ingen grunn til at utlendinger skulle
være redde i Etiopia i dag. Det er ingen antiutlendings-holdning i landet. Folket er ikke anti noen.
Jeg kan ikke forstå hvorfor misjonærene reiste. Det er mulig å ta avgjørelsen opp til ny vurdering!
Der er ingen garanti for sikkerheten. Vær så vennlige å la de misjonærene som vil komme, få gjøre
dette."

Utenriksdepartementet hadde et noe annet syn på forholdene i Etiopia. P.g.a. den
utbredte volden og spredte kamper rundt om i landet mente UD at koner og barn fortsatt
burde holde seg unna de uroligste områdene. Etiopia hadde gått seirende ut av krigen
mot Somalia i Ogaden, og det var nå ventet at militærjuntaen ville innlede en større
offensiv i nord for å slå ned separatistbevegelsene i Eritrea. Ellers kom det stadige mel
dinger om anklager mot kirken for å være antirevolusjonær og imperialistisk.

Fra Misjonssambandets felt kom det mange meldinger om rød terror. En episode som
var særlig alvorlig, var den som fant sted i Djimrna i hovedstaden i Kaffa-regionen i sør
vest. Her gikk lokalmyndighetene i løpet av påskeuken til aksjon både mot amerikanske
og finske misjonærer. De fikk 24 timer på seg til å forlate regionen. Deres private bank
konti ble sperret og kjøretøyer beslaglagt.

Allerede i oktober 1977 ble alle hjemmeværende Etiopia-misjonærer innkalt til et råd
slagningsmøte i Stavanger. Her ble særlig forholdene i Wollega drøftet inngående. Det
ble lagt fram opplysninger som tydet på at forholdene i denne regionen var i ferd med å
stabiliseres. Bl.a. ble det hevdet at de mange rettssakene som ble ført mot misjonærer og
kirkens ansatte, nå var i ferd med å ta en ny vending. De som anklaget misjonen, ble nå
selv satt under tiltale. Det ble også opplyst at det var samlet inn 130 000 underskrifter fra
bønder i Wollega for å få misjonærene tilbake. På møtet ble også hver enkelt misjonær
spurt om han eller hun var villig til å stille seg til disposisjon for ny utreise hvis NMS
fant forholdene trygge nok til å sende misjonærer tilbake. Av 26 personer svarte et over
veldende flertall et klart ja på spørsmålet.

I løpet av våren 1978 ble det vedtatt å søke om visum for Gunnhild Glømmen,
Rannveig og Tor Dag Kjosavik, Åse og Hans Birger Neergård, Åshild Nygard, Bodil
Rettedal, Ingrid Sørensen og Margit og Svein Olaf Volden. De to siste fikk ikke visum før
i 1979, mens Kjosaviks fikk avslag, slik at det ble en gruppe på seks som reiste ut somme
ren 1978 for å ta opp igjen arbeidet i samarbeid med Mekane Yesus-kirken og Vestre
Synode.

PLASSERING AV MISJONÆRENE
Det ble to forhold som preget plasseringen av de misjonærene som kom tilbake. Det før
ste var at ingen ble plassert i utkantstrøk. Det andre var at plasseringen ble preget av den
internasjonalisering av misjonsarbeidet som hadde gjort seg gjeldende både i kirken og i
de fleste synodene siden tidlig på 70-tallet. Dette innebar at familien Neergård og syke
pleierne Bodil Rettedal og Ingrid Sørensen ble plassert i Mendi som de svenske misjonæ
rene hadde flyttet fra. Åshild Nygard gikk inn i oppgaven som styrer for hjelpepleiersko
len i Aira der også Hanne Larssen fortsatte som lege.

Gunnhild Glømmen ble plassert i Addis Abeba ved hovedkontoret som kvinnesekre
tær for hele Mekane Yesus. Sammen med en etiopisk medarbeider reiste hun rundt i alle
synodene og besøkte kvinnegrupper i menighetene. De arrangerte også kurs for kvinne-
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arbeidere og for preste- og evangelistkoner. Glømmen ble værende i stillingen til hun
reiste hjem på ordinært hjemmeopphold i 1981. Da ble stillingen overtatt av hennes med
arbeider, Deginesh Worku.

NYE ARBEIDSFORHOLD
I Stavanger hadde det vært store utskiftninger i ledelsen, bl.a. i misjonssekretariatet. Det
virket som den nye ledelsen var så ivrig etter å få flere NMS-misjonærer inn i landet at
dette skjedde uten den nødvendige avklaring i forhold til kirke og synode. Kanskje opp
levdes tilbaketrekningen i 1977 som et svik i forholdet til kirken, slik at ledelsen og de
misjonærene som nå kom ut, prøvde å gå litt stille i dørene. Resultatet var iallfall at de
hus og biler som NMS reiste fra, ikke straks ble levert tilbake. Særlig vanskelig var det i
Addis Abeba, der NMS hadde kjøpt et gjestehus og bygd et stort toetasjes hus for språk
studenter. I 1977 forsikret kirkens president at NMS selvsagt skulle få disposisjonsretten
over disse husene hvis og når misjonærene kom tilbake. Ett år etterpå ser det ut som om
alle regnet disse husene som tapt. Ingenting ble gjort for å få dem tilbake.

I Wollega gikk det lettere med å få hus til misjonærene, men problemet var at ingen av
misjonærene nå var plassert i de områder NMS ble kalt til. Nede i Abbai- og
Didessadalen innså alle at det ikke kunne bli noe stasjonært arbeid igjen før det ble bygd
bilvei, mens forholdet i Begi var et helt annet. Hans Birger Neergård ble plassert i Mendi
distrikt og skulle ha et visst overoppsyn med arbeidet i Abbaidalen. Problemet for
NMS-misjonærene var at det var vanskelig å pukke på en avtale om arbeid i et bestemt
område i Vestre Synode, et område som de måtte reise fra bare ett år tidligere p.g.a. van
skelige og utrygge forhold. Begi lå utenfor Neergårds arbeidsfelt. Likevel fikk han tid til
å ta flere turer både til Begi og Gidami. Her virket det som arbeidet var i god gjenge uten
fast misjonær.

NYIT ARBEID I ASOSA
Et av de største misjonsselskapene i Etiopia var SIM (Sudan Interior Mission). Det hadde
nå skiftet navn til Selskap av Internasjonale Misjonærer. Særlig i sørvest hadde SIM et
svært omfattende arbeid, og til sammen hadde deres menigheter flere medlemmer enn
Mekane Yesus. SIM hadde arbeidet noen årtier i Sudan, men da kolonitiden var slutt,
måtte misjonærene forlate landet. En av dem hadde arbeidet i grensestrøket til Etiopia og
fikk lov til å flytte over grensen og starte arbeid i og rundt Asosa, som var awradjaho
vedstad. Asosa lå nordvest for Mendi og omtrent like langt unna Mendi som Begi. Den
tysk-amerikanske misjonæren i Asosa hadde arbeidet i området alene i en årrekke, men
var blitt gammel og hadde reist fra landet etter at revolusjonen brøt ut. Hele Asosa-områ
det var preget av islam, men i selve byen, der det var en god del innflyttere, var det en
liten menighet.

I august 1978 overtok Mekane Yesus ansvaret for arbeidet der. En etiopisk prest ble
plassert dit, og Neergård ble bedt om å lede arbeidet, spesielt fordi det var stort behov
for en mann med praktisk innsikt. Det var vanskelig med kveghold i området p.g.a.
sovesyke. Det var en traktorkjører og en mekaniker på stasjonen. I tillegg var det forsøk
med forbedring av hønseholdet. Det var også gravd tre fiskedammer. Med støtte fra Det
Lutherske Verdensforbund ble det satt i gang et brønnboringsprogram. Asosa ble sett på
som strategisk viktig av synodens ledelse ut fra en teori om et kristent belte som skulle
stoppe islams frammarsj innover i Etiopia. Men det viste seg også at behovet for praktisk
hjelp stadig ble større. Allerede i 1978 var det kommet 7000 nybyggere fra Nord-Etiopia
som et resultat av regjeringens nyreisningsprogram. Dette førte til mye nød både blant
nybyggerne og de tidligere fastboende som ble pålagt å ta seg av dem. Det var ikke lett å
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To piker som feirer påske i Etiopia. Foto: Øyvind Eide.

lede hele denne virksomheten fra Mendi, men Neergård reiste inn omtrent hver fjorten
de dag for å se til arbeidet.

ØKENDE FORFØLGELSER
Rent generelt kan en. si at fra og med 1978 har sikkerheten for utenlandske misjonærer i
Etiopia vært ganske stabil. Det har vært noen ganske få kortidsfengslinger og noen få
utvisninger, men misjonærene har aldri lidd noen fysisk overlast. Mange har imidlertid
opplevd store frustrasjoner fordi 'ulike regler og restriksjoner har hindret dem i å forkyn
ne evangeliet slik de hadde kall til, men forholdene har ikke vært livstruende.

Det samme kan imidlertid ikke sies om de etioperne som var medlemmer av ulike
trossamfunn. Under den verste bølgen med rød terror var det mange både ortodokse
kristne og muslimer som ble drept. Ledersjiktet ble skiftet ut slik at det ble sittende regi
metro ledere på toppen i disse to store trossamfunnene. De som hadde regnet med at
religion var noe som kunne utryddes og overflødiggjøres gjennom innføring av "viten
skapelig sosialisme", måtte nok revidere oppfatningen. De innså etter hvert at den etio
piske folkesjelen ville forbli religiøs.
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Overfor evangeliske kirkesamfunn ble strategien en helt armen enn overfor den orto
dokse kirke og islam. Under det store felttoget mot Somalia viste det seg at svært mange
pinsevenner og tilhengere av bahai vegret seg mot å gjøre militærljeneste. Disse ble
erklært som fiender av revolusjonen og det etiopiske folk og ble betraktet som fritt vilt.
Men innen Mekane Yesus-kirken og SIMs menigheter var det også mange som var svært
opptatt av den karismatiske vekkelsen. De eldre i menighetene var skeptiske overfor det
te nye. Disse karismatikerne ble også utsatt for forfølgelse. Dette førte til at det særlig var
unge kristne som ble utsatt for harde forfølgelser, tortur og død på slutten av 1970-tallet
og inn i 80-årene. Derfor ble mange av lederne i EECMY skremt og var redde for å ta inn
misjonærer som hadde vist karismatiske tendenser.

Det er imidlertid viktig å være klar over to forhold for å kunne bedømme disse forføl
gelsene mest mulig objektivt. Det ene er at fordi om en evangelisk kristen ble fengslet,
kUIme en ikke uten videre gå ut fra at dette skjedde fordi han eller hun var kristen.
Enkelte ble tatt for kriminelle forhold f.eks. smugling og svartebørshandel. Men det som
særlig gjorde seg gjeldende i Wollega, var at mange unge kristne viste stor sympati for
OLF (oromoenes frigjøringsfront). De så på amharenes styre som en politisk og kulturell
okkupasjon. De mest ytterliggående kjempet for å frigjøre "Oromia" fra den etiopiske
kolonimakten. Enkelte kirkelig ansatte ble tatt med illegale skrifter. Det var derfor ikke
alltid lett å uttale seg om grunnen til arrestasjonene. Det var heller sjelden at det ble reist
offentlig tiltale. Oromobevegelsens sterke stilling i Vest-Etiopia er nok en av forkla
ringene på at forfølgelsen av EECMY har vært så hard i denne delen av landet. Men også
i andre provinser måtte kristne grupper tåle trakassering fra myndighetenes side.

Det andre er at forholdene for de kristne varierte fra sted til sted. Grunnen var at sam
tidig som militærjuntaen sendte ut direktiver og oppfordring til revolusjonær innsats, la
den opp til et desentralisert mønster for gjennomføringen av revolusjonen. I tillegg viste
det seg snart at ved siden av administratørordningen nedover i alle ledd vokste stadig
makten til de lokale kebeler (bydelsråd eller landsbyråd). Dermed ble hele maktstruktu
ren nokså forvirrende. Sentralmyndighetene kunne alltid ha ryggen fri og henvise til at
det var religionsfrihet i landet, hvis de ble satt under internasjonalt press. De var ikke
ansvarlige for hvordan lokahnyndighetene opptrådte. Forholdene for de kristne var
svært ofte avhengige av hvilke personer som ble valgt inn i de lokale styrer og råd.
Derfor kunne de kristne ha forholdsvis stor fril1et ett sted, mens de bare noen mil unna
opplevde at kirken ble stengt eller konfiskert.

Allikevel er det ikke tvil om at mange av overgrepene var rent religiøst motiverte. At
mange kristne ble sittende i fengsel i en årrekke uten noen anklage, bekrefter dette.
Mekane Yesus-kirken forsøkte hele tiden å opptre lojalt overfor myndighetene, men sam
tidig hevdet den sin rett til fritt å drive forkynnelse og annen virksomhet. Særlig
generalsekretæren, Gudina Tumsa, var opptatt av forholdet mellom kristendom og sosia
lisme. I 1978 og 1979 ble Gudina arrestert og satt fengslet noen dager, men 28. juli 1979
ble han bortført av ukjente menn i Addis Abeba og sam1sYllligvis straks henrettet.

En positiv ting som kan virke som en bagatell, er at i 1979 tok Mekane Yesus-kirken i
bruk sitt nye offisielle navn, EECMY. Den ekstra Een, som står for Etiopisk, ønsket kir
ken å ta i bruk da den ble grwmlagt i 1959, men da skulle det bare være en etiopisk kirke.
Nå var imidlertid ikke Etiopia lenger "det eldste kristne keiserdømmet i verden", og
myndighetene godtok navnet. Men i virkeligheten førte navneskiftet ikke så veldig mye
positivt med seg, for i 1981 ble det tatt i bruk nye betegnelser i den offisielle propaganda
mot de evangeliske kirker. Disse ble kalt "misjonstro" eller "mette haimanot" (tro som
kom) i motsetning til den ortodokse tro og islam som ble godkjente som opprinnelige eti
opiske ideologier.

I 1981 ble også det nye flotte hovedkvarteret til EECMY plutselig konfiskert. Det
lysende korset på taket like ved Revolusjonsplassen ble vel for stor provokasjon for myn-
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dighetene. Kirkens massemediasenter "Yemisserach Dimts" ble konfiskert allerede i 1977
da Radio Evangeliets Røst ble tatt.

Selv om det helst var etiopiske brødre og søstre i troen som ble utsatt for forfølgelser
og lidelser, ble også misjonærene direkte berørt av det som skjedde. Fra 1979 av kom det
stadige innskrenkninger i deres arbeidsmuligheter. En ting var bensinmangelen. Langt
verre var det at det nå bare ble tillatt å samles søndag formiddag. Ofte ble der også
arrangert pliktig dugnad eller politisk møte i gudstjenestetiden, slik at menighetene sta
dig måtte holde gudstjenestene tidligere og tidligere om søndagene. Det ble vanskeligst
for dem som hadde lengst vei. På hverdagene var det møteforbud, på skolene ble det
slutt med kristendomsundervisningen, og på de fleste klinikker ble det forbudt å holde
andakter. Dette innebar at den humanitære og utviklingsmessige delen av arbeidet gikk
bra, mens forkynnerne hadde begrensede arbeidsmuligheter. Men noen fant nye veier å
gå. Etter arbeidsøkt ved et praktisk tiltak gikk det an å samle arbeiderne eller dugnads
gjengen til andakt.

Men de økende forfølgelsene fikk også to andre konsekvenser for misjonærene.
Mange kristne ble skremt av propagandaen og våget ikke å snakke med eller treffe misjo
nærene privat. Det var farlig å ha kontakt med "imperialister". Dette gjorde sitt til at flere
misjonærer opplevde en økende isolasjon. Men de opplevde også mye positivt. Privat ga
ledere i kirke og synoder uttrykk for at misjonærenes nærvær var nødvendig for kirken.
Som utlendinger kunne de observere og rapportere til sine hjemland om overgrep på
menneskerettighetene. Derfor regnet mange etiopiske kristne med at dette la en demper
på de lokale overgrep mot de evangeliske kristne.

NYE PLASSERINGER
Etter hvert som flere NMS-misjonærer kom ut, ble de spredt på stadig flere stasjoner. I
1979 ble Margit og Svein Olav Volden plassert i Gimbi, åtte mil fra Nedjo og enda et
skritt nærmere hovedstaden. Også Åshild Nygaard ble overflyttet dit. Gimbi var opprin
nelig en tysk stasjon der det bl.a. var en stor blindeskole, men for det meste hadde en eti
opisk prest vært ansvarlig for kirkens arbeid. Som awradjahovedstad var Gimbi strate
gisk viktig. Arbeidet var også omfattende, selv om ikke EECMY hadde så mange med
lemmer i Gimbi by.

11979 kom også Øyvind Eide ut til ny periode og ble plassert som lærer ved prestese
minaret i Addis Abeba. Han arbeidet med praktisk teologi og sjelesorg og utgaven bok
om dette med særlig henblikk på afrikanske forhold. Han ble valgt til ny tillitsmann etter
Hanne Larssen.

I 1980 ser vi at NMS-misjonærene er på vei vestover og mot utkantstrøk igjen.
Familien Neergård flyttet tilbake til Begi sammen med sykepleier Bodil Rettedal.
Sykepleier Elisabeth Faksen ble plassert i Mendi, og Ingrid Sørensen flyttet ned til Agalo
igjen. Dette viser klart at forholdene i Wollega hadde stabilisert seg. 1980 regnes også
som et bra år med forholdsvis gode arbeidsforhold.

ARBEIDET I DALENE
På tross aven viss uenighet mellom Vestre Synode og NMS om hvor høyt arbeidet i
Abbai- og Didessadalen skulle prioriteres, var det altså mulig å ta fatt igjen. Det nye som
var kommet inn i bildet, var bygging av bilveier. I 1979 ble det bygd en skrøpelig bilvei
ned til Dalatti. Året etter kom turen til Agalo. Disse veiene kunne iallfall brukes i tørketi
den med en kraftig firehjulsdrevet bil. I Agalo var husene forfalt slik at omfattende repa
rasjoner var nødvendige, mens stasjonen i Dalatti hadde greid seg bedre mot vær og
vind. Først i 1984 flyttet Bodil Rettedal ned til Dalatti. Dette betydde en veldig styrking
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av det medisinske arbeidet. Antallet polikliniske pasienter steg på ett år fra 3734 til 8144.
Dette tallet forteller litt om den tillit folk hadde til misjonærene. I 1985-1987 kom syke
pleierne Gudrun og Johannes Austgulen tilbake til Dalatti. Nå var det åpnet bilvei helt
ned til Sirba, slik at de fikk reist ganske mye rundt i distriktet. Overalt strømmet pasien
ter til, og folk lyttet også gjerne tilforkynnelsen.

Men skolearbeidet og det evangeliske arbeidet begynte å gå tilbake. Selv om synoden
gjennom NMS fortsatte å støtte skolearbeidet, var bare noen få skoler i gang. Lærerne til
brakte like mye tid på høylandet som i dalene. Ingen evangelister var i virksomhet leng
er. Synoden hadde plassert prester begge steder. De skulle ta seg av det evangeliske
arbeidet. Allikevel ser vi i 80-årene en stadig tilbakegang. Det virker som om shankallae
ne hadde mer tillit til de norske misjonsprestene enn til oromoprestene fra høylandet.

I Dalatti ble utviklingen nokså spesiell. Det krystallklare vannet som strømmet ut mel
lom steinene, gjorde stedet tiltrekkende for varig bosetting. I tillegg viste det seg at den
marmoren som misjonærboligene delvis var bygd av, var av usedvanlig høy kvalitet,
også etter internasjonal målestokk. Tidligere hadde det alltid oppholdt seg en rekke bøn
der fra høylandet i dette fruktbare området i regntiden. Det var ikke vanskelig å legge
merke til at shankallaene ble trengt tilbake fra de beste områdene. I 1983 ble det bygd
skikkelig vei ned til Dalatti. Denne veien ble senere forlenget helt ned til Sirba ved bred
den av Nilen. Det ble også grunnlagt et etiopisk-libysk steinbruddselskap som satte i
gang med utvinning av marmor for eksport.

I dag er Dalatti blitt en by etter etiopisk målestokk. Regjeringen driver skole som har
omtrent 300 elever. Ny kirke er reist, og den er full hver søndag. Men dessverre går ing
en shankallaer i den. Det viser motsetningene mellom de ulike folkegruppene, og at
shankalla-minoriteten igjen fortrenges fra den jorden de har dyrket i århundrer.

FRIKIRKEN TIL WOLLEGA
Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble kalt til Etiopia før generalforsamlingen i Yirga
Alem i 1973. Frikirkens ønske var da å arbeide i Wollega i nært samarbeid med NMS,
men da de første misjonærene kom i 1975, ble de plassert i Gihon, en by tolv mil fra
hovedstaden, sørvest i landet. Arbeidsforholdene der var svært vanskelige. Dette var en
sterkt medvirkende årsak til at også Frikirkens misjonærer trakk seg ut i 1977. I 1979
vendte også deres første misjonærer tilbake igjen. Nå ble de plassert i Wollega både ved
synodesenteret og ved klinikken i Mendi. I 1980 ble det inngått et nært samarbeid med
NMS, bl.a. med felles tillitsmann og felles misjonærmøte, men denne ordningen fungerte
bare et par år. Samarbeidet inne i Wollega har imidlertid gått bra. Den økende internasjo
naliseringen av arbeidet har ikke bare betydd at 40% av NMS' innsats i 1980-årene har
vært utenfor de områdene NMS opprinnelig ble kalt til, men andre misjonsselskaper har
også kommet inn på disse områdene. Frikirken satte aven mill. kroner til et jordbruks
prosjekt i Blånildalen fra Aksjon Håp-midlene. Det har ikke blitt noe av dette prosjektet
foreløpig, men en god del av midlene er blitt brukt i et forsøk på å utrydde den alvorlige
parasittsykdommen bilharzia blant shankallaene. Det må også nevnes at et tysk misjonæ
rektepar har gjort en betydelig innsats for å lage skriftspråk av gumuz, og Det nye testa
mente er nå oversatt til dette språket.

NYE KRISER I ARBEIDET
1980 regnes som et stabilt og godt år for EECMYs arbeid i det meste av landet. Men fra
1981 kom det igjen nye signaler fra øverste hold. Konfiskeringen av kirkens hovedkvar
ter i 1981 ble opplevd som et særlig hardt anslag mot kirken. Den nye holdningen til kir
ken fra myndighetenes side fikk etter hvert også alvorlige følger for arbeidet i Wollega.
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Flere av stasjonene der det bodde NMS-misjonærer, ble direkte berørt. De tre stasjonene
inne ved grensen mot Sudan opplevde alvorlige anslag mot arbeidet i siste halvdel av
året. I Gidami sogn ble kirkens arbeidere fengslet, og hele stasjonsbygningen med radio
sender, penger, møbler og annet utstyr ble beslaglagt. Senere slapp arbeiderne ut, men
noen ble truet til å fremsi slagord mot misjonærene. Bibler ble brent, og all møtevirksom
het ble forbudt.

I Asosa skjedde nøyaktig det samme. Her ble også verksted og utstyr for brønngra
ving tatt. I Begi by ble alle som hadde vært til guds*neste, arrestert den 17. mai,
misjonsprest Neergård inkludert. De ble løslatt etter noen timer, men flere kirker rundt
om i sognet ble konfiskert og overlatt til bondelaget. Begrunnelsen for aksjonen i Gidami
var den motsatte av den som ble gitt for aksjonen i Asosa. I Gidami skrev administratø
ren brev til synoden og fortalte at siden de ikke hadde fått noe utviklingshjelp, hadde
ikke distriktet bruk for synodens arbeid. I Asosa beklaget awradjaadministratøren at
synoden ikke bare drev kirker, men også prosjekter og institusjoner. Begi lå også i Asosa
awradja, men her fikk arbeidet fortsette nokså uhindret fram til mars 1983. I 1981 fikk
ikke tillitsmannen, Øyvind Eide, lov til å reise inn til Wollega for å møte de andre misjo
nærene der og se på forholdene.

I 1982 ble forholdene enda vanskeligere i det meste av synoden. I januar ble det holdt
et stort politisk møte i Gimbi der det ble gitt retningslinjer for hvordan en skulle stoppe
kirkens arbeid. Kort tid etter ble alt arbeid i Bodji, Gimbi og Nedjo stanset. Det eneste
unntaket var arbeidet i Didessa sogn. I Aira ble de fleste kirkene stengt og en tysk misjo
nær arrestert og utvist. Både menighetskasser og enkelte biler ble beslaglagt. I Mendi dis
trikt fikk noen av menighetene lov til å ha guds*neste om søndagen, men den nye
hovedkirken i byen ble stengt. Det ble en kraftig forfølgelse mot de unge i menigheten.
Flere ble torturert. Endel private eiendeler ble fras~ålet dem. Dessuten fikk synoden sto
re skattekrav rettet mot seg, både for penger og bygninger. Det største var på 115 000 birr
for Nedjo Håndverkskole, som var et underskuddsforetak. Hele synodens økonomi var
på sammenbruddets rand ved utgangen av året. Dessuten ble synodens ledelse arrestert i
september på grunnlag aven falsk anklage om at synoden hadde satt opp slagord mot
regjeringen. I september ble også all kristendomsundervisning i skolene forbudt.

Misjonærene virket mer usikre enn noen gang på hva deres framtidige oppgave ville
bli. Det var faktisk bare i Begi sogn at arbeidet fungerte noenlunde bra. Dette gjaldt også
klinikken, selv om den i midten av mai fungerte som kommandosenter for sikkerhetssje
fen i WOllega region. Han kom inn for å forsøke å rydde opp i all geriljavirksomheten i
grensetraktene, og også misjonærenes bil ble beslaglagt noen dager.

MISJONÆRENE FORLATER BEGI
11983 strammet myndighetene grepet om kirkens arbeid i nesten hele Vestre Synode. De
store skatte- og erstatningssakene fortsatte. Synoden måtte begynne å si opp folk for å
holde hodet over vannet økonomisk. Bl.a. ble 50 evangelister løst fra *nesten.
NMS-husene i Nedjo ble også konfiskert. En del eiendeler ble reddet, men mesteparten
av møbler og inventar ble tatt. I flere år har disse husene, som ligger noen hundre meter
fra den gamle svenske stasjonen, blitt brukt som bolighus for partifolk.

Enda alvorligere var det som skjedde i Begi. I dette sognet var det flest åpne kirker.
Stasjonen fungerte også som utgangspunkt for tilsyn med arbeidet i Gidami, selv om
mulighetene var begrenset. Den 19. mars ankom en bevæpnet delegasjon til klinikken,
bestående av sjefen for helsearbeidet i Wollega region og administratøren på awradja- og
kommuneplan. Ordren var klar: "Fra nå av har staten overtatt og skal drive klinikken."
Alt av utstyr og medisiner ble tatt. Bare medisinene var verdsatt til omtrent 25 000 birr.
Sykepleierne ble omplassert, Bodil Rettedal til Dalatti og Elisabeth Faksen til sykehuset i
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Aira. I mai reiste familien Neergård til Norge på kortferie. Siden har det ikke vært misjo
nærer plassert i Begi. Geriljavirksomheten har tiltatt, og Begi regnes i dag som stengt for
utlendinger.

Etter at den norske misjonspresten reiste, ble en nyutdannet student fra prestesemina
ret i Addis Abeba, Mikael Hundesa, ordinert. Han er den første fra Begi som er blitt
prest. Han har fortsatt like ivrig i tjenesten som i årene før han reiste til hovedstaden. De
rapportene fra Begi som når fram, tyder på at Begi sogn fortsatt er et av de områdene i
Vestre Synode der det evangeliske arbeidet kan drives nokså fritt og med store resulta
ter. 11987 var medlemstallet i Begi og Gidami kommet opp i 22 000 barn og voksne og
ved utgangen av 1989 30 000. Også flere muslimer har tatt imot troen og er blitt døpt.
Men den vakre kirken i Begi by ble i 1984 omgjort til soldatkaserne.

Også 1984 var preget av tilstramninger fra myndighetenes side. Radiosenderne i
Mendi og Aira ble beslaglagt. Over hele synoden gjaldt et generelt møteforbud for barn
og unge. Noen lyspunkter var der også, bl.a. ble kirken i Gimbi åpnet igjen. Noen av kir
kens arbeidere som hadde sittet årevis i fengsel, slapp ut og vitnet frimodig om den kraft
Gud hadde gitt dem i fengslet.

I flere år hadde Wollega vært en av de vanskeligste regioner for kirkens arbeid, men
nå ble det også flere restriksjoner sentralt og i andre synoder. EECMY fikk ikke tillatelse
til å holde generalforsamling, og i Sør-Synoden på Misjonssambandets felt ble prestese
minaret i Awasa konfiskert.

1984 var også et år med store lidelser i Etiopia. Hungersnøden rammet særlig Wollo
regionen i nord, men lidelsene spredte seg også til Vest-Etiopia, der det ikke var nevne
verdig tørke. Myndighetenes brutale folkeflyttingsprogram under påskudd av å hjelpe
de tørkerammede skapte store tragedier langt innover i Wollega. Men når kirke og
misjon gikk inn i den akutte nødssituasjon med en hjelpende hånd, tvang dette fram
respekt og velvilje både fra lokalmyndigheter og lokalbefolkningen.

NYTT ARBEID I IDJADJI
Mens familien Neergård var på hjemmeopphold, ble det forhandlet om deres plassering i
neste periode. Allerede i 1982 hadde kirkens president skrevet brev til Stavanger om et
framtidig engasjement i Sentralsynoden og ønsket i 1984 å plassere Neergårds på stasjo
nen i Idjadji ikke langt fra grensen mot Wollega. Men Vestre Synode hadde mange gang
er tidligere opplevd at når misjonærer og etiopere hadde vunnet erfaringer og kommet
godt inn i oppgaver, ble de flyttet eller kalt til mer sentrale stillinger. Kirken vokste imid
lertid fortest i utkantene. Men forholdene i vest var nå svært vanskelige. Pga. at det nes
ten var umulig å si opp folk, også dem som hadde vendt Gud og kirken ryggen, var det
store samarbeidsproblemer på enkelte stasjoner. Neergård samtykket i å bli plassert i
Idjadji. I dette sognet var det allerede 11 menigheter, 35 prekesteder, men forholdsvis få
konfirmerte medlemmer. Oppgavene til Hans Birger Neergård var mer av praktisk art,
som f.eks. brønngraving, enn forkynnelse. Hans innsats skapte stor velvilje for kirkens
arbeid. Dette gjorde seg enda mer gjeldende i 1985 da behovet for nødhjelpsarbeid øket
kraftig over hele Vest-Etiopia.

LYSNING I 1985
Ved, årsskiftet 1984/85 virket det som om nøden var blitt så stor i Etiopia at myndighete
ne la den antireligiøse propaganda på is foreløpig. Ulike kirkesamfunn og kirkelige
organisasjoner gikk sammen for å avhjelpe nøden og gjorde en slik innsats at myndighe
tenes propaganda var nødt til å innstilles, iallfall for en tid.

I januar 1984 fikk EECMY lov til å holde generalforsamling igjen. Francis Stefanos fra
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Ingrid Sørensen undersøker en pasient, Wollega 1973. Foto: Sebrn-Film/NMS Arkiv.

Sør-Synoden ble valgt til ny president etter Emmanuel Abraham. Men under generalfor
samlingen hendte det også en tragedie. Hanne Larssens mann, Bulti Aleku, som nå var
fungerende generalsekretær i kirken, ble en morgen skutt inne på kirkesenteret aven av
de ansatte, etter at han hadde avslørt et større underslag.

Men inne i Wollega skjedde det mye positivt. Det kom et brev fra myndighetene i
Gimbi med invitasjon til samarbeid om hjelpearbeid blant de forflyttede og andre som
var rammet av matmangel. Brevet inneholdt også en forsiktig innrømmelse av feiltrinn
som var gjort overfor synoden og en antydning om at kirker kunne bli åpnet igjen. Selv
om dette nok var et taktisk utspill, fikk det positive følger for arbeidet. I løpet av året ble
mange kirker åpnet. Det var særlig helsearbeidet som kunne drives fritt, men det ble
også lempet på mange restriksjoner i menighetsarbeidet.

Derimot ble det en kraftig innstramning i visumpolitikken overfor utlendinger i løpet
av 1985. Helsearbeidere kom nokså lett inn i landet, mens misjonsprester og andre for
kYImere ofte fikk avslag på sine søknader. Noen som var i landet, fikk ikke fornyet sin
arbeidstillatelse slik at flere faktisk arbeidet ulovlig i Etiopia. Hvis det ble gitt noen
begrwmelse for avslag, gikk de som regel ut på at Etiopia hactde nok av sine egne med
den utdannelsen. Utlendinger skulle derfor ikke ta arbeid fra etiopere, het det. Denne
restriktive linjen har fortsatt til dags dato og gjør det veldig vanskelig for NMS å plassere
vordende misjonsprester til Etiopia og legge faste planer for arbeidet.

SAMARBEIDSAVTALEN MED EECMY
Striden mellom Vestre Synode og sentralledelsen om plasseringen av Neergårds i 1984
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viser behovet for en klarere avtale mellom EECMY og NMS om hvor og hvilke oppgaver
NMS-misjonærene kan plasseres i. Ved dette tilfellet var det synoden som henviste til en
avtale som i 1970 nærmest ble pådyttet dem. I en årrekke hadde hovedadministrasjonen
opplevd problemet med at alle misjonsselskapene hadde sine samarbeidsavtaler, som
var preget av ulike tradisjoner og forholdene på det stedet der arbeidet begynte.

I 1976 ønsket derfor EECMY å oppheve alle avtalene og utarbeide en ny som skulle
være lik for alle misjonsselskapene. Samtidig ble det åpnet for en tilleggsavtale som kir
kens ledelse og vedkommende misjon ble enige om. I forbindelse med den årlige konsul
tasjonen om Etiopia mellom kirkeledere og misjonsledere i CMCR (Komite for Gjensidig
Kristent Ansvar) i 1981 forhandlet Emmanuel Abraham fra EECMY, Tesgara Hirpo og
Olana Lammu fra Vestre Synode og assisterende misjonssekretær Tore Huseby og tillits
mannen Øyvind Eide seg fram til følgende tilleggsavtale som skulle gjelde for NMS:

"1 henhold til det spesielle kallet fra EECMY til NMS skal det være en større konsentrasjon av
NMS' bidrag med personell og økonomisk støtte i områdene Gidami - Begi - Asosa og blant shan
kallafolket i Vestre Synode. Et visst antall medarbeidere fra NMS kan bli plassert i andre stilling
er i Vestre Synode og innen EECMY. "

Det henger bl.a. sammen med at synodens ledelse satt fengslet og vanskelig kunne
fungere i perioden 1981-86, og med skifte av personell i NMS med ansvar for Etiopia.

ARBEIDET BLANT SHANKALLAFOLKET
Det må nok innrømmes at arbeidet blant shankallaene i Abbai- og Didessadalen som det
ble snakket mest om da kallet til NMS kom i 1968, er det som har gitt minst resultater.
Etter at stasjonene var bygd i 1975/76, så det lovende ut. Særlig i Didessa sogn vokste
det fram menigheter, men siden har arbeidet gått jevnt tilbake. De mange små landsby
skoIene forsvant, og regjeringen driver nå noen få sentrale skoler uten kristendomsun
dervisning. Evangelistene er reist opp til høylandet. De to oromoprestene som ble plas
sert i de to områdene, har reist lite rundt i landsbyene. I Dalatti har presten vært mest
opptatt med oromomenigheten og har vist heller liten omsorg for shankallaene. De nor
ske sykepleierne har derimot gjort en stor innsats for å forbedre folkets helse, men også
avlagt et kristent vitnesbyrd gjennom andakter og personlig samtale. Det er nok grupper
av kristne i de fleste landsbyene i dag, men noe organisert menighetsarbeid fungerer
ikke. På seminaret i Addis Abeba er det en shankalla blant studentene. Det har nok vist
seg at det ikke er tilstrekkelig med arbeidere aven annen stamme. Hvis oversettelsesar
beidet, iallfall av Det Nye Testamentet, kunne bli ferdig, ville også det gi håp om en ny
giv i arbeidet med å gi shankallafolket det glade budskap.

TILBAKEBLIKK OG FREMTIDSUTSIKTER
Hvis det er sant at det alltid er vanskelig å spå om fremtiden, må dette i særlig grad gjel
de Etiopia. Det som er sant i dag, kan være usant i morgen. Det som gjelder ett sted, gjel
der ikke et annet sted. Men noen lyse og noen mørke trekk har der også vært de siste åre
ne. Det virker fortsatt som om myndighetene regner med Mekane Yesus-kirken, og at de
har innsett at den har så sterk støtte blant det jevne lag av folket at det blir vanskelig å
knekke den. Flere forhold tyder på en viss anerkjennelse. Kirkens president, Francis
Stefanos, ble i 1986 innvalgt i den nasjonale shangu som skulle utarbeide ny grunnlov for
landet. Det er derfor rimelig å anta at denne loven, iallfall på papiret, vil sikre religions
frihet i landet.

I Vestre Synode skjedde der også gledelige ting i 1986. Lederne i synoden ble løslatt
fra fengslet og har tatt fatt på arbeidet igjen. Omtrent 280 av 340 kirker er åpne, men inn
til nylig har det vært forbud for barn og unge mot å gå til guds~eneste. NMS hadde ved
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inngangen til 1989 bare fire misjonærer i landet. Det er nok først og fremst myndig
hetenes holdning som bestemmer hvor mange det vil bli i de nærmeste årene. Hos alle
misjonsselskapene har det vært en utvikling i retning av flere sosial- og utviklingsarbei
dere på bekostning av forkynnere. Det samme preger også Vestre Synodes arbeid. Det
ser ut som veibygging, utvidelse av sykehus og klinikker, brønngraving og skogplanting
ikke drives bare fordi dette er nødvendig for å hjelpe folk, men også for å legitimere kir
kens arbeid.

Noen misjonærer bør omtales spesielt. Den ene er Ingrid Sørensen, som har vært
utrettelig i sitt harde arbeid med å komme ut med et medisinsk tilbud til fjerntliggende
shankallalandsbyer. Sammen med annet medisinsk personell har hun medvirket til at
arbeidet med å forebygge og helbrede sykdom kanskje har vært den viktigste innsatsen
til NMS i Etiopia. Den andre som bør nevnes, er Hans Birger Neergård, som har fått et
takkebrev fra Vestre Synode for strålende arbeid. Prosjekter han har satt i gang, er blitt
fremvist for de etiopiske myndighetene som mønstergyldige. Han har med sin praktiske
legning greid å kombinere utviklingsarbeid og forkynnelse på en fin måte. Flere andre
burde også vært omtalt, men sammenfattende må vi heller si at de aller fleste misjonære
ne har opplevd ~enesten i Etiopia som rik og meningsfull på tross av uventede vanske
ligheter og strabaser. Fortsatt plasserer NMS misjonærer til Etiopia og håper på at visum
og arbeidstillatelse skal bli innvilget. EECMY ønsker iallfall fortsatt å ta imot dem.

I 1991 skjedde det dramatiske omveltninger i Etiopia da diktatoren Mengistu ble styr
tet og erstattet med et bredt sammensatt overgangsstyre, som har lovet frie valg innen to
år. Under krigshandlingene i Wollega i april ble de siste misjonærene trukket hjem, men
allerede på slutten av året var både de og noen eldre misjonærer på plass igjen. Det fore
går fortsatt en god del geriljavirksomhet rundt om i landet, men myndighetene tar iallfall
imot misjonærer og ønsker hjelp i oppbyggingen av landet. Selv om NMS' framtidige
arbeidsdag i Etiopia er usikker, har misjonærene fått oppleve det som et privilegium å få
ta del i en rik innhøsting i en kirke midt i en tid fylt av kamp og lidelser. Det er en kirke
som vil bestå uavhengig av hvor mange misjonærer myndighetene slipper inn i landet.

NOTER - ETIOPIA:

l I de første dokumentene finner vi navnet: Den
Etiopisk Evangeliske Kirke Mekane Yesus. Dette
navnet ble imidlertid ikke tillatt fordi det bare
skulle være en etiopisk kirke i landet. Men etter
revolusjonen mistet den ortodokse kirke sine
mange privilegier og sin status som statskirke.
Derfor ble det opprinnelige navnet igjen tatt i
bruk og forkortes nå til EECMY. Denne forkortel
sen brukes konsekvent i denne artikkelen, også for
den perioden da "Etiopisk" ikke var med i navnet.

2 Etiopiske navn forvirrer ofte norske lesere. Derfor
brukes de også ofte galt. Etiopere har ikke fornavn
og etternavn som vi, men eget navn og farsnavn.
Ved første gangs presentasjon brukes begge nav
nene, senere bare det første med tittel foran. Det
er f.eks. helt galt å kalle kirkepresidenten,
Emmanuel Abraham, bare Abraham. Det er hans
far. Tittel kan være Qes (amharisk for prest), Ato
(herr) eller Weizero (fru). Dette er ikke lett å følge
i en norsk fremstilling, så her bruker vi stort sett

bare første navnet i videre omtale av personer.
Spesielt galt blir det hvis en bruker det en tror er
etternavnet, på en kvinne. Hun vil ikke like å bli
tiltalt eller omtalt med et mannsnavn, f.eks. som
fru Gudiny. Mange navn består også av to ord.
Eks.: Haile Selassie (treenighetens kraft), Mullu
Geta (helt herre).

3 Ordet shankalla brukes her ureflektert. Det er
ikke riktig, som mange har hevdet, at ordet

. betyr tilbakestående. Mest sannsynlig er det en
forvanskning av et arabisk ord for svart. Det
korrekte ville være å omtale folk i Blånildalen
med navnet på den klan de tilhører: sese, gombo
osv., eller bruke deres eget ord for folk, bega, på
dem. Shankalla brukes likevel i fremstillingen
fordi det etter hvert har glidd inn i språket. I dag
brukes også betegnelsen preniloter om folket i
Nildalen. Språket kalles også bega eller mer kor
rekt gurnuz. Også i Begi og Gidami bor det små
prenilotiske stammer, mao, kwama og komo.
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