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Ordförande
har 
ordet
Håkan Pohlstrand

Stenfallosar, uthuggning-
ar och nya parkägare

Först ett tack till alla er som 
medverkar  i tidningen den här 
gången. Det är roligt med alla 
artiklar som kommit in och in-
tressant att få information från 
så många olika håll.
   
Fallossymboler i massor
På en resa jag gjorde i december, från Ya-
belo i söder till Shala-Abiata, upptäckte 
jag nya sevärdheter. Utmed den vackra 
vägen över Sidamos högland har nya 
skyltar satts upp, som visar var man ska 
ta av för att komma till de egendomliga 
och lite ekivoka fallosstatyerna.
   Cirka sex mil söder om Dilla finns skyl-
ten Sakaro Sooddu 300 meter. Jag åkte in 
där och hittade 12-15 stora fallosstenar, 
de största 3-4 meter höga och mycket 
vackra. Några hade utsirade detaljer, som 
fick mig att tänka på runstenar.
   Mellan Saakaaro Sooddu och Dilla står 
nästa skylt, på vänster sida om vägen, 
med texten Tutitti 3,5 km. Vägen sling-
rar sig över kullarna fram till Tutitti, där 
det inte finns mindre än 1642 fallosste-
nar. Den högsta sju meter hög, fem meter 
ovan jord och två under. Stenarna står 
utan någon synbar ordning. Många av 
dem har rasat och ligger nu bland hyddor 

och enseteplantor.

Ansikten och kvinnosymboler  
En mil söder om Dilla ligger Tuttu Fella, 
den plats från vilken avståndet till Addis 
är närmast. Här finns ett hundratal lus-
tiga stenstoder, en del föreställande män-
niskoansikten, andra även försedda med 
kvinnliga symboler.
   Efter att ha begrundat alla gamla konst-
verk i sten kändes det bra att ta sig in till 
Dilla, äta lunch och få en kall dricka på 
hotellet där. 
   Jag fortsatte att se mig omkring efter 
lunch, tog vägen förbi universitetet i Dil-
la och körde cirka 3 km på Gidichovä-
gen, det vill säga den gamla vägen mel-
lan Dilla och Lake Abaya (Margareta). 
   
3000 år gamla oxar
Här, i en ravin, kan man beskåda de vack-
ra uthuggningarna, reliefer, föreställande 
meterstora oxar utefter den vanligtvis 
torra flodbädden.
   På kartan kallas platsen Shabe. Lokal-
befolkningen säger Harro. Uthuggning-
arna är 3 000 år gamla.
   Nästa överraskning mötte mig när jag 
kom fram till tältcampen i Shala Abiata 
National Park. Där fick jag höra att par-
ken hyrts ut till personer från Saudiara-
bien, att det skall byggas hotell här och 
att en landningsbana ska anläggas. Besö-
kare ska alltså flygas in.
   Nu frågar jag mig: vart ska de bosatta 
här ta vägen? Vi pratar om tusentals per-
soner plus en massa tamboskap.
   Vid det här laget börjar holländarna ge 
upp Netch Sahr och parken i Omo, efter-
som utlokaliseringen av folk därifrån går 
så trögt. Frågan är, ska det här projektet 
lyckas?
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Wubanchi kommer från landsbygden ut-
anför Addis Abeba. När hennes föräldrar 
dog, tog någon med henne in till staden, 
där man visste att det fanns en släkting, 
en faster, till henne. ”Egentligen är det här 
mer än jag klarar av”, säger fastern, som 
själv är märkt av lepra. ”Jag har också 
min sons barn att ta hand om, både han 
och hans hustru är döda. Men vad ska jag 
göra nu, det finns ingen annan.”  
 
Wubanchis syskon blev kvar ute på lan-
det. Sedan dess har hon inte haft någon 
kontakt med dem. När vi kommer på be-
sök är Wubanchi hemma för att äta lunch. 
Hon svarar blygt på våra frågor och be-
rättar att det roligaste ämnet i skolan är 
engelska. 

   När samtalet kommer in på hennes döda 
föräldrar är sorgen så tydlig i hennes an-
sikte. Min tanke är att Wubanchis situa-
tion är så svår, dels saknad efter föräldrar 
och syskon och dels att känna att man är 
till besvär. Så ska inte något barn behöva 
ha det. Hon är ett av de barn som först 
fick en svensk fadder, och jag är överty-
gad om att det har betytt oerhört mycket 
för att förbättra hennes situation.

Bor hos mostern
Mesresa har haft en fadder i Sverige se-
dan februari 2006. Hon är 10 år och har 
förlorat båda sina föräldrar i aids. Hon bor 
hos sin moster och hennes man, båda hiv-
positiva. När vi kommer dit finns bara en 
person hemma, och det är mosterns man. 
Han är sängliggande. Mesresa är i skolan 
och mostern ute i ett ärende. 
   Vi sitter ner en liten stund och pratar med 
honom. Han berättar att fadderbidraget är 

Ulla råbock

Hiwot tar hand om allt fler
föräldralösa barn i Addis
Text och bilder: Ulla Råbock

Det här är Hiwot
för två år sedan berättade Ulla råbock om 
sina kontakter med organisationen Hiwot. 
Hiwot är en inhemsk organisation som: 
• bekämpar aids genom förebyggande 
   arbete framför allt bland ungdomar
• vårdar aidssjuka i deras hem 
• tar hand om barn som blir föräldralösa i 
   epidemins spår. i första hand försöker man  
   att få dem placerade hos släktingar. de 
   familjerna får viss hjälp av Hiwot. 
Antalet barn som nu ingår i Hiwots program 
är 7 500. 300 av dem har hittills fått faddrar, 
nästan 50 av dem finns i sverige. 
Fler faddrar behövs! verksamheten admi-
nistreras av Ulla råbock, som besökte Addis 
och Hiwot i december, och  Hanna mulugeta 
börjesson.       Vill du bli fadder? Se sid 7.

Wubanchi med sin faster.                                                                                                                   
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räddningen för dem, hur skulle de annars 
kunna ta hand om Mesresa, när båda är 
sjuka och inte kan tjäna pengar? Nu kan 
hon få gå i skolan och dessutom äta sig 
mätt, annars hade hon varit tvungen att 
arbeta eller tigga. Vi lämnar en hälsning 
till Mesresa.

Fyra personer i ett rum
Sedan hälsar vi på hos vårt eget fadder-
barn, Bantayehu. Han är sex år, föräldra-
lös, och bor tillsammans med sina två äld-
re systrar hos sin mormor. När vi kommer 
dit ligger hans mormor på sängen och ser 
ganska bräcklig ut, men sätter sig sedan 
upp och pratar med oss. 
   Familjen bor i ett litet rum med en enda 
säng. Systrarna är 10 och 17 år, de sköter 
hushållet eftersom mormodern är sjuk. 
Mormodern berättar att systrarna sover 
på golvet, medan Bantayehu sover med 
henne i sängen. Hon berättar också att de 
är 30 hushåll som delar på en vattenkran 
och några toaletter. Alla tre syskonen är i 
skolan när vi hälsar på. 

   För att träffa Bantayehu åkte vi till Mes-
kerem kindergarten. Vid grinden möts vi 
av nyfikna pojkar och flickor, som gärna 
skakar hand med oss. 
   Bantayehu däremot dröjer sig lite blygt 
kvar i bakgrunden. Vi får se hans skriv-
böcker och hans räknehäfte och hans lä-
rare berättar att han är en mycket duktig 
elev. Barnen får börja med alfabet och 
lästräning redan när de är tre år gam-
la, och när de är sex år kan de läsa och 
skriva både med det amhariska alfabetet 
och även lite på engelska. De har också 
matematik och något som kallas ”general 
science”. 
   Men det finns också mycket tid för att 
leka, försäkrar hans lärare. Vi får också 
veta att det är tack vare att Bantayehu har 
en fadder, som det finns pengar till hans 
skolavgift.

Fitsum, koordinator för fadder-
verksamheten tillsammans med Aisha.

Bantayehu 
och syster 
Emenesh.

Sjuksköterskan Emenesh träffar 
fosterföräldrarna.
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Scout på fritiden
Meka bor med sin mormor. Hon vet att vi 
ska komma och har väntat in i det längsta. 
Sedan var hon tvungen att gå till skolan, 
eftersom hon har ett engelskprov. Här är 
det också bara ett rum och ingen säng 
utan en madrass på golvet. Det är bara 
Meka och mormor som bor här. 
   Vi åker iväg till Mekas skola för att 
träffa henne. Det blir lite uppståndelse när 
vi kommer, och vi och Meka blir omring-
ade av massor av elever. Det blir lite för 
mycket för henne, så vi åker iväg en bit 
med bilen för en pratstund. Hon berättar 
att hon är scout, och att hon som scout får 
lära sig att hjälpa andra människor. 

Volontärer
Det finns ett nätverk kring barnen.  Det 
består av volontärer som regelbundet be-
söker dem i deras fosterhem. Vi ber att få 
träffa och intervjua en volontär och får då 
träffa Aisha. 
   När vi kommer till hennes hem, står hon 
med händerna i en tvättbalja. Hon torkar 
av händerna och visar oss runt. Här är 
standarden en aning högre än den vi sett 
när vi besökt barnen. Vi sätter oss ner, och 
jag ställer frågorna som jag förberett. Min 
man tolkar.
   Aisha har tre egna barn, och grannarna 
hjälper till att passa dem, när hon är ute på 
sina besök. Jag undrar vad som fick henne 
att börja som volontär och vad som driver 
henne att fortsätta. Det är ju ett helt oav-
lönat arbete som upptar mycket av hennes 
tid. Enda ersättningen är 50 Birr i måna-
den till busspengar.

Jag älskar jobbet
”Jag fick höra talas om den här verksam-
heten genom Idir (en lokal organisation 
som samarbetar med Hiwot). Jag kände 
att jag hade möjlighet att göra något för 
de här stackars barnen, det var helt en-
kelt medkänsla som fick mig att börja. 
Jag fick tre veckors utbildning via Hiwot, 
då jag fick lära mig mycket om barns rät-
tigheter, och sådant som är viktigt när det 
gäller barns hälsa.”
   ”När jag besöker barnen, kollar jag 
upp hur de har det och pratar med deras 
fosterföräldrar för att få reda på om det 
finns några speciella problem. Jag försö-
ker följa upp hur det går för dem i skolan, 
och ibland följer jag med ett sjukt barn 
till sjukhuset.”
   ”Om jag ser att något barn blir kärleks-
löst eller illa behandlat, så försöker jag 
först och främst tala fosterföräldern till 
rätta.Om inte det ger resultat kontaktar 
jag någon av de ansvariga på Hiwot. När 
sådant händer blir jag ledsen. Och jag har 

Ulla Råbock och Meka.
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Träffar fosterföräldrarna
I nätverket kring barnen ingår även träf-
farna som Hiwot ordnar med fosterför-
äldrarna. Alla fosterföräldrar blir kallade 
till sådana träffar varannan vecka, och 
de hålls i en lokal i närområdet. De som 
har faddrar till sina barn får fadderbidra-
get vid dessa tillfällen. Övriga kan få viss 
tilldelning av basföda, t.ex. olja och mjöl, 
allt efter tillgång och behov. 
   Syftet med träffarna är att trygga bar-
nens situation genom diskussion med 
och utbildning av fosterföräldrarna. Vi 
var med på en sådan träff. Den leddes av 
sjuksköterskan Emenesh, som vi redan 
träffat. Det var tillsammans med henne vi 
besökte barnen.
     Cirka 40 personer har samlats, av dem 
är två män. Emenesh börjar med att prata 
om barnkonventionen, att Etiopien har 
skrivit under den, och att det således är 
den man har att rätta sig efter. Vilka är 
föräldrarnas skyldigheter? Vilka är barns 
rättigheter? är frågor som hon ställer till 
dem som är församlade. 
   Av svaren hon får märks att det inte är 
första gången dessa frågor diskuteras. 
Barn har rätt till mat, kärlek, utbildning 
och det är vårdnadshavarnas skyldighet 
att tillgodose dessa behov. Hygien och 
hälsa tas också upp. 
   ”Det är jätteviktigt att ni tvättar hän-
derna innan ni lagar barnens mat”, säger 
Emenesh, ”annars kan de bli sjuka. Ni 

måste också lära barnen att tvätta händer-
na när de varit på toaletten.” 
   ”Ni måste också komma till oss med 
barnen när de är sjuka, vi har mediciner. 
Men lika viktigt är att ni ger barnen kär-
lek.” 
   Hon poängterar upprepade gånger vikten 
av att skydda barnen, och att följa upp hur 
det går för dem i skolan och gärna besöka 
skolan. Man får inte slå eller skrämma 
barn, utan man måste tala öppet med dem. 
Dessutom har barn rättighet att leka. 
   ”Det här skall inte bara vara prat”, sä-
ger Emenesh, ”det måste också omsättas 
i praktiken.”
   ”Vi vet allt det här ”, säger en kvinna, 
”men det är svårt för oss, vi är fattiga, 
barnen har så stora behov av mat och klä-
der och allt annat. Var ska vi få pengarna 
ifrån?” 
   Över huvudtaget deltar de flesta flitigt 
i mötet, man kommenterar, ställer frågor 
och ger exempel från sin egen vardag. 
Stämningen är öppen, man berättar även 
om sina tillkortakommanden i kontak-
terna med barnen, följt med både skratt 
och tårar.

Vill du bli fadder?

160 kr/månad kostar det. 
Pengarna går oavkortat till barnet, 
inget till administration. En viss 

del sätts in på en bankbok i barnets 
namn med tanke på oförutsedda 
utgifter och framtida utbildning. 

Mer information:
hiwotfaddrar@gmail.com

svårt att sova, när jag tänker på hur barnet 
har det. Jag har varit volontär i tre år, och 
jag kan fortsätta hur länge som helst, för 
jag älskar det här jobbet, och det ger mig 
så mycket tillbaka.”
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Även Ato X - som var sängliggande år 2004 
- ville trots detta träffa mig, då han insåg 
att det var en f.d. CADU-anställd (Chilalo 
Agricultural Development Unit) som åter-
kom. Det blev ett mångordigt lov till de 
initiala insatserna - och med flera kommen-
tarer om varför jag dröjt så länge med att 
återkomma och varför bara jag? Synd att jag 
inte hade något bra svar på frågan, som väl 
illustrerar att bistånd egentligen handlar om 
människor - och lång tid - och inte storleken 
på biståndsbudgeten.

Om att resa tillbaka:

Varför har du dröjt så länge?
Frågan i ovanstående rubrik har inte varit ovanlig under mina återbesök i 
Arsiprovinsen i Etiopien, både 1980 och senast 2004. Det var glädjande 
och en stor upplevelse att återse många av de jordbrukare som för nästan 
fyrtio år sedan lärde mig hur de brukade sin jord och odlade sina växter. 
Text: Bo Bengtsson  Foto: Bo och Christina H. Bengtsson

Under 1966-1968 var jag en av dem som del-
tog i planeringen och starten av det svensk-
etiopiska CADU-projektet. Dess syfte var 
att försöka utveckla en hel region genom att 
angripa de flesta och viktigaste faktorerna 
som hindrar utveckling, inklusive jordägan-
de och arrende. 
   Aktiviteterna skulle inriktas på jordbru-
kare i de lägsta inkomstklasserna, leda till 
ekonomisk och social utveckling, verifiera 
metoder för jordbruksutveckling samt ut-
bilda etiopisk personal. 
   Som ung växtodlingsagronom hade jag 
bl.a. i uppgift att kartlägga olika aspekter 
av existerande växtodlingsmetoder. Drygt 
40-talet jordbrukare kontaktades 1967 för 
undersökningar om areal, plöjningsmeto-
der, sådd, ogräs och insektsproblem samt 
uppskattning av skördenivåerna. 
   Det gällde fyra områden runt Asella: Ku-
lumsa, Wajji, Alelto Silosa och Dighellu. År 
1980 återbesöktes mer än hälften av dessa 
jordbrukare för att kartlägga jordbrukstek-
niska förändringar och skördenivåer. Dess-
utom intervjuades ett lika stort antal nya 
jordbrukare, ett förfaringssätt som upprepa-
des 2004. Då gjordes det senaste återbesöket 
med aktivt stöd av Addis Abeba universitet.     
   Denna gång gällde diskussionerna även 
FNs utvecklingsmål för 2015. Även nu 
kunde mer än hälften av tidigare mötta jord-
brukare återbesökas och en tredjedel av dem 

Bo Bengtsson deltog 1966-1968 i plane-
ringen av svenska CADU-projektet. 
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som initialt kontaktats 1967. Ett flertal av 
dessa var nu över 70-80 år. Totalt har drygt 
90 jordbrukare konsulterats. Denna fält-
studie ingår som en del av ett större arbete 
om jordbruksforskning och - rådgivning 
(Bengtsson, B M I, 2007. Agricultural Re-
search at the Crossroads. Revisited Resour-
ce-poor Farmers and the Millennium Deve-
lopment Goals. Science Publishers, USA).

Exempel på jordbrukstekniska för-
ändringar
CADU bedrev från början en omfattande 
försöksverksamhet kring nya jordbruksme-
toder, grödor, korsningsdjur och redskap. 
För den etiopiske bonden är oxar fortfarande 
av central betydelse för jordbearbetningen. 
   1980 hade alla återbesökta jordbrukare ett 
par oxar. Detta gällde bara för 60 procent 
av de nybesökta jordbrukarna. Drygt två 
decennier senare hade genomsnittsjordbru-
karen 1.6 par oxar, medan de återbesökta 
brukarna kunde ha upp till tre par oxar. 
   Traktorplöjning förekom redan 1967 vid 
Kulumsa (11 %), främst av jordägare; en 
siffra som emellertid inte ändrats nämnvärt 
2004 (15 %). I början på 1970-talet introdu-
cerades en ny plogtyp och en fingerharv. En 
tredjedel av bönderna hade testat dem under 
1970-talet men upphörde att använda dem. 
1980 användes de endast av 8 procent av 
jordbrukarna. Plogarna var bl.a. svåra att re-
parera och tunga att bära. De användes inte 
alls 2004.

Handelsgödsel introducerades tidigt och 
dess användning accepterades snabbt. Den 
nyttjades av 92 procent av jordbrukarna 
1980 (vete och korn) och uppgick till 100 
procent 2004, men gavs inte till kikärter, är-
ter eller oljelin. Gödselgivan var hög i jäm-
förelse med nationell statistik. Jordbränning 

(”guie”) - som tillfälligt kunde öka jordens 
näringsinnehåll – förekom i Wajji på 1960-
talet men var 2004 helt ersatt med handels-
gödselanvändning. En jordbrukare hade 
dock använt ”guie” så sent som 1999.
   Före CADUs tillkomst användes inga ke-
miska bekämpningsmedel. Ogräsrensning 
skedde för hand. Trots att ogräsmängden 
hade ökat markant fram mot 1980 användes 
herbicider vid denna tid av blott 12 procent 
av jordbrukarna. Bönderna hade börjat testa 
dem på 1970-talet. År 2004 användes herbi-
cider av nästan alla besökta jordbrukare (96 
%). En femtedel av jordbrukarna använde 
insekticider 2004 men de hade inte varit i 
nämnvärt bruk före 1980.  
   

År 1967 använde majoriteten av jordbru-
karna eget utsäde vid den årliga sådden av 
alla grödor, utom för vete. Detta gällde även 
1980, men många jordbrukare hade under 
1970-talet börjat köpa nya vetesorter, som 
utvecklats genom CADUs arbete vid Ku-
lumsa. Därefter fortsatte de odla just den 

Plöjning i Wajji i början av 2000-talet.



10

kat antal husdjur, i synnerhet korsningsdjur, 
som introducerats av CADU. År 2004 fanns 
de kvar hos en femtedel av de besökta jord-
brukarna, främst i Wajji. Olika husdjurs-
sjukdomar utgör ett stort problem p.g.a. 
otillräcklig veterinärservice.
   Veteskördarna har mer än fördubblats mel-
lan 1967 och 2004. Kornskördarna har ökat 
med 60 %. Däremot har skörden av ärter 
reducerats med en tredjedel. Tre fjärdedelar 
av bönderna ansåg att handelsgödsel och 
nya sorter var huvudorsak till deras ökade 
avkastning. Trots detta ansåg de att markens 
bördighet hade minskat; de hade inte råd att 
gödsla så mycket som skulle krävas för att 
ersätta näringsförlusterna genom de uttagna 
grödorna. 
   Alla återbesökta jordbrukare hade noterat 
jordbrukstekniska förbättringar, men även 
inkomsterna hade påverkats (för barnens ut-
bildning och bättre bostäder). Dock under-
strök de tider av ”ups and downs”.
   Ato B med ”70 års erfarenhet av etiopis-
ka regeringar ansåg att den nuvarande var 
tveklöst bäst”. För de f.d. arrendatorerna var 
jordreformen en välsignelse – som de under-
strukit redan 1980. Visserligen klagade Ato 
Y över att han fått knappa 0.25 ha att leva 
på sedan 1974. Några f.d.jordägare konsta-
terade 2004 att de möjligen återhämtat vad 
de förlorat genom jordreformen 1974. Då 
skedde den betydande omfördelningen av 
mark. 
   År 1967 hade t.ex. en jordägare i Wajji 
ungefär 27 ha medan en arrendator brukade 
2 ha. År 1980 hade genomsnittsjordbruka-
ren 2.9 ha, medan återbesökta jordbrukare 
hade 3.9 ha. En majoritet av dessa hade va-
rit s.k ”model farmers” enligt CADU, vilket 
förmodligen påverkat bondeföreningarnas 
fördelning av mark. Samma genomsnittsa-
realer gällde även 2004.

sorten. Detta har lett 
till många nya in-
troduktioner av 
vete- och kornsor-
ter. Under 1970-talet 
prövades även olika 
grönsaker. 
   År 2004 visade en 
liknande trend (82 
procent använde eget 
utsäde) men en del 

jordbrukare köpte nytt (vete)utsäde vartan-
nat år. Några jordbrukare vid Kulumsa köpte 
t.o.m. en ny vetesort varje år. Ett resultat av 
denna utveckling är att flera av de sortbland-
ningar som odlades 1967 nu inte längre fanns 
kvar. Den biologiska mångfalden har minskat.
   År 2004 besöktes en tredjedel av jordbru-
karna av en rådgivare. En majoritet av dem var 
dock missnöjda med rådgivningen och kon-
takterna. Detta var en förändring jämfört med 
1967, då CADUs rådgivare besökte ungefär 50 
procent av jordbrukarna, men även gentemot 
1980. Då fick ingen jordbrukare dylika besök 
under militärregeringens tid, som anvisade till 
bondeföreningarna. Inte heller förekom fältda-
gar eller fältdemonstrationer som CADU hade 
arrangerat. Dylika förekom inte heller i början 
av 2000-talet.

Några glimtar om ”utvecklingen”
År 2004 var vete den mest odlade grödan 
även söder om Asella där korn tidigare var 
mest förekommande. Uppodlingen var to-
tal vid Kulumsa med ökad erosionsrisk. 
Trädesperioden - aktuell söder om Asella - 
hade reducerats till ett år till skillnad från åt-
minstone 2-3 år på 1960-talet. Ökad spann-
målsodling söder om Asella hade reducerat 
arealen av betesmark. Detta hade förorsakat 
ökad erosion både i Wajji och i Dighellu. 
   I sin tur hade detta bidragit till ett mins-
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Hade lärt sig läsa
År 2004 var Ato Z en av få jordbrukare med 
glasögon på näsan. Han var nu stolt över sin 
läskunnighet, något som han lärt sig av sina 
fem söner under årens lopp. Genom att be-
tala deras skolgång hade de lovat att – när de 
fick anställningar – komma hem en gång i 
veckans fem dagar och lära sin far läsa. Det 
är hjälp till självhjälp! 
   Genom en satsning på skogsprodukter i 
stället för grödor hade tre jordbrukare gjort 
betydande ekonomiska vinster. Som en god 
muslim hade en av dem nyligen genomfört 
sin pilgrimsresa till Mecka. Det hade jag 
inte trott på 1960-talet! Han hade dessutom 
låtit bygga en muslimsk skola på sin mark 
för att bl. a. kunna lära barnen att hantera 
”girigheten som ett vår tids värsta gissel”. 
Den kommentaren kunde lika gärna gälla i 
dagens svenska miljö! 
   År 2004 identifierade jordbrukarna de tre 
viktigaste jordbruksproblemen enligt föl-
jande: höga kostnader för handelsgödseln, 

att den inte finns tillgänglig då den bäst be-
hövs samt en ökande landskatt. 
   Den senare hade ökat från Eth.Birr 8-20 /år 
under militärregeringen till Eth.Birr 160 år 
2004. Handelsgödselpriset (för DAP), som 
tredubblats redan mellan 1974 och 1980 
(Eth.Birr 90), nådde Eth.Birr 320 per 100 
kg år 2004. Samtidigt hade priset på 100 kg 
vete stigit från 25 till Eth.Birr 100-130.

Mot 2015 – och därefter……
Även om bondeföreningarna gjort ett mycket 
gott arbete vid landreformens genomförande 
på 1970-talet - i varje fall i Asella-området – 
krävs nu nya politiska åtgärder. En framtida 
areal om cirka 2 ha för genomsnittsfamiljen 
kommer inte att vara tillräcklig. 
   Inför den nära framtiden hyste de besökta 
jordbrukarna stor oro för både ökat befolk-
ningstryck och brist på mark. En femtedel 
av dem menade att ytterligare gräsmarker 
måste plöjas upp, att oxar får säljas för att 
få ”cash” (som under revolutionen) och att 
svält inte alls kunde uteslutas. Detta gäl-
ler ett område som ansetts som ”Etiopiens 
kornbod”. 
   Åtskilliga jordbrukare ifrågasatte den gäl-
lande politiken med ”voluntary resettlement 
in the lowlands”. Den betraktades som ”a 
death penalty”. I ett nationellt perspektiv 
blir problemet enormt. På 1960-talet hade 
Etiopien 23 miljoner innevånare, en siffra 
som nu är drygt 70 miljoner. Officiellt är 
den nationella genomsnittsarealen 1.4 ha 
hos småbönder. Kraven blir då än större, då 
man måste beakta att framtida satsningar 
måste ta stora miljöhänsyn för att inte ytter-
ligare degradera naturresurserna. 
   Det kräver en aktiv jordbrukspolitik och 
ett bistånd som inte negligerar en livsavgö-
rande agrar sektor - som skett under mer än 
de två senaste decennierna.  

Den ökade uppodlingen har medfört att 
erosionen också ökat.
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Mycket kom också att handla om utbildning av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Den första kongres-
sen blev så uppskattad att en ny kongress med 
samma tema ordnades även 2007.    
   Upplägget var ungefär detsamma 2006 och 
2007; efter två inledande dagar med föreläsningar 
på Italienska kulturinstitutet i Addis Abeba tog sig 
gruppen med inrikesflyget till Mekele för att fort-
sätta programmet. 

Hudsjukhus i Mekele
I januari 2005 öppnades ” Italian Dermatological 
Centre IISAMS - Ayder University Hospital” av 
Tigrays hälsobyrå och det italienska San Gallica-
noinstitutet. 
   Sjukhuset tar enbart hand om hudsjukdomar och 
har plats för 30 inneliggande patienter. Dessutom 
ser man ofta upp emot 100 patienter per dag på öp-
penvårdsmottagningen. 
   Utöver vårdavdelning och lokaler för öppenvård 
finns operationsrum, laboratorium, apotek och 
bibliotek. I anslutning till sjukhuset utbildas också 
hälsovårdspersonal. 
   Patienterna betalar varken för läkarbesök eller för 
mediciner. Det brukar vara en ordentlig folksam-
ling utanför sjukhusets grindar på morgnarna, så de 
”Health workers” som avgör vilka som ska få kom-
ma in har en svår uppgift. 
   Läkarna på sjukhuset kommer huvudsakligen 

Internationell kongress 
för hudläkare i Etiopien
I november 2006 hölls för första gången i Etiopien en internationell kongress 
för hudläkare; ”Dermatologic Care For All: A Basic Human Right”. 
Inriktningen var lite annorlunda än vad man brukar se på större kongresser - 
det handlade inte så mycket om spännande ovanliga sjukdomar och fantastis-
ka behandlingar; istället fokuserades mest på hur man skall kunna bedriva en 
vettig sjukvård för patienter som varken har några kunskaper om sjukdomar 
eller några pengar att betala vård och mediciner med.

från Italien, en av dem har nu arbetat där i två år. 
För tillfället arbetar det även en läkare från Cuba 
på sjukhuset.

90-årig professor deltog
Två starka drivkrafter för kongressen och sjukhuset 
är professor Aldo Morrone från San Gallicanoinsti-
tutet (grundat 1725) i Rom och chefen för Tigrays 
hälsobyrå, Dr Gebre Ab Barnabas. Sistnämnde har 
för övrigt ett gott öga till svenskar sedan hans far-
föräldrar döptes av svenska missionärer. 
   Den etiopiske hälsoministern har framträtt på kon-
gressen, liksom ett stort antal internationellt välkända 
professorer och läkare med mångårig erfarenhet från 
Etiopien. Flera personer har informerat om olika 
italiensk-etiopiska hälsoprojekt som prövning av ny 
malariamedicin och effekter av gratis utdelning av 
moskitnät. 

Text: Anders Grängsjö

Anders Grängsjö på väg till hudsjukhuset 
i Mekele. Foto: dr. Kassahun Desalegn.
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   Kongressens äldste deltagare var den drygt 90-
årige professor Ugo Fornari, som vid båda kon-
gresserna fullkomligt trollbundit oss åhörare med 
berättelser från sin 60-åriga läkarverksamhet (va-
rav 34 år i Tanzania). 
   Till kongressen 2007 hade han också med sig sin 
jämnåriga hustru Maria, som visade fantastiska fo-
tografier hon tagit under tiden i Tanzania på 1950-
talet. Etiopisk TV har filmat och visat inslag från 
kongressen både 2006 och 2007.

Sjuttio deltagare
En påtaglig skillnad mot vanliga traditionella stora 
kongresser med tusentals deltagare är att kongres-
sen 2006 hade knappt femtio deltagare, 2007 blev 
vi drygt sjuttio. Med så få deltagare lär man snabbt 
känna de flesta och får många nya kontakter.  Den 
tredje kongressen av den här typen kommer att ar-
rangeras i Baroda, Indien i november 2008. Året 
därpå flyttas mötet till Mexico, 2010 kommer det 
troligen att bli i Addis och Mekele igen. 
   Även om målgruppen i första hand är hudläkare 
har intresset varit stort även från andra. Till exem-
pel har läkare från andra specialiteter kommit, där-
utöver sjuksköterskor, farmakologer, ekonomer, 
journalister och advokater. 
    Dessutom har intresset varit stort bland hustrur/äkta 
män och (vuxna) barn.  Förutom föreläsningar och 
patientvisningar har det ordnats studiebesök i skola, 
på hälsocentral, på barnhem och bageri m.m. 

Från hela världen
Kongressdeltagarna har kommit från hela världen, 
flest från Italien. Några har kommit från USA, 
Mexico, Indien, Kenya, Frankrike, Tyskland, Stor-
britannien och Holland. Givetvis har flera etiopis-
ka läkare och sjuksköterskor deltagit. Hittills är jag 
den enda från Skandinavien som varit med. 
   I samband med det första mötet bildades en 
förening – CDI ”Community Dermatology Inter-
national” – bl.a. med avsikt att uppmärksamma 
vikten av fattiga människors rätt till vård, utbild-
ning, rättvisefrågor, ekonomiska frågor m.m. Det 
kanske kan tyckas att hudsjukdomar inte är så all-
varligt, men det är en grov missuppfattning då det 
gäller tredje världen. CDI engagerar sig heller inte 
enbart för hudsjukdomar och sammanslutningen 
är öppen för vem som helst. Ingen medlemsavgift 
utgår. 

“Community Dermatology International seeks 
to provide dermatologic care to the underserved 
around the world, train local health care providers 
so they can better provide dermatologic care to 
their populations, and promote dermatologic care 
and training in underserved areas on an interna-
tional level.”
   Genom de här kongressaktiviteterna har jag kom-
mit att utveckla ett mycket gott samarbete med en 
ung etiopisk hudläkare. Vi har startat en del intres-
santa projekt och har även fått till stånd ett samar-
betsavtal med Addis Ababa University. 
   Den som vill veta mer får gärna ta kontakt med 
mig. Enklast är e-mail: anders.grangsjo@telia.
com. Mobil: 0702 546638, hem 018 508548

Professor Aldo Morrone, Anders Grängsjö, dr Gebre 
Ab Barnabas. Foto: dr Kassahun Desalegn.

Dr Pietrangeli träffar patienter på sjukhuset. 
Foto: Anders Grängsjö
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För 61  år sedan startade min pappa Carl Clason 
Ambo College of Agriculture på direkt uppdrag 
av kejsare Haile Selassie. 
   Ambo ligger ca 12 mil väster om Addis Abeba 
och det var ganska långt borta ute på landsbyg-
den under 1940-talet, så mamma och pappa var 
ganska isolerade. Intressanta besökare var kej-
saren och kejsarinnan som ofta var på besök i 
sitt palats i Ambo. Vid dessa tillfällen var det 
vanligt att kejsaren tog del i undervisningen vid 
skolan, medan kejsarinnan bjöd mamma på te i 
sitt palats. 
   Ambo är förmodligen mest känt för sitt mine-
ralvatten, som finns att få tag på över hela Etio-
pien. Här finns också en stor simbassäng, som 

Ambo College of Agriculture 
– ett imponerande återbesök! 
I slutet av december 2007 gjorde jag tillsammans med min familj 
ett besök i mitt födelseland Etiopien. Vid vårt besök var Ambo ett 
av de prioriterade besöksmålen, och så här efteråt kan jag konsta-
tera att det var ett mycket imponerande och lyckat besök.

fylls med vatten från de varma källorna. Fort-
farande en attraktion för framförallt människor 
från Addis Abeba som kommer ut till Ambo un-
der helgerna. 
   Jag har inga minnen från min första vistelse i 
Ambo, då jag endast var ett år när jag och mina 
föräldrar lämnade Ambo och Etiopien. Mycket 
har dock berättats för mig av såväl mina föräld-
rar som etiopiska och svenska vänner till famil-
jen. Etiopisk kultur har alltid varit ett levande 
inslag i min familj.

Besöket i Ambo
Jag var nu tillbaka för andra gången efter min 
första vistelse i Ambo och spänningen var stor 
för att se vad som hade skett. När jag senast be-
sökte skolan, 1983, var det tråkigt att iaktta den 
dåliga elevtillströmningen och konditionen på 
byggnader. Inför besöket var frågan om något 
hade förändrats?
   Vi började vårt besök på kontoret hos skolans 
rektor Dr Mitiku Tesse. Både Dr Mitiku och 
hans sekreterare Minteuwab Mohammed kände 
väl till min pappa efter hans besök vid 50 års  
jubileet för skolan 1997. I korridoren utanför 
rektorns kontor fanns det bilder av min mamma 
och pappa – det kändes hedrande. 
   Colleget har idag en stark anknytning till 
Jimma University, något som rektor Mitiku vill 
släppa och bli självständig. Ambo College är ett 
av Etiopiens främsta college inom lantbruksom-

Text och bilder: Åke Clason
Ake.clason@hush.se 

Mikutu Tesse och Åke Clason.
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rådet med uppgift att utveckla en hållbar utveck-
ling på landsbygden. 
   
5 000 studenter
Det är jordbruksdepartementet som tillsammans 
med internationella organisationer som FAO  fi-
nansierar Ambo College of Agriculture. Skolan 
har en mycket bred inriktning i sin verksamhet, 
indelad i sex tillämpade institutioner. Exempel 
är institutioner för: växtodling, husdjur, koope-
ration och tillämpad biologi. Det finns flera väl-
försedda datasalar och ett välförsett bibliotek. 
   Colleget har cirka 5 000 studenter varav 600 
är kvinnliga studenter. Antalet kvinnliga studen-
ter ökar stadigt. Studenterna kommer från hela 
Etiopien. Det finns idag 120 lärare, där många 
har doktorsexamen. Man utbildar främst upp till 
Bachelornivå. Under senare år har man börjat 
med masterutbildningar. 
   Rektor Mitiku påpekar att man är angelägen 
om att ha kvalitet i sina verksamheter och vill 
därför inte expandera fortare än att man kan 
hålla hög utbildnings- och forskningsstandard. 
En viktig del i Ambo College verksamheter är 
utbildning och träning i rådgivning inom lant-
bruksområdet. Här finns ett stort behov att ut-
veckla både jord- och skogsbruket i Etiopien. 
Fortfarande använder bönderna den teknik, som 
fanns när skolan startade för 60 år sedan! 

Mycket är nybyggt
Vid vår rundvandring på campuset blev vi im-
ponerade av all nybyggnation. Här byggdes nya 
studentbostäder, en aula som ska rymma 5 000 
personer, ny biblioteksbyggnad och lektionssa-
lar. Nya byggnader och stallar planerades också 
för försöks- och forskningsverksamhet inom 
husdjur-  och växtodling.  Skolan har tillgång till 
mer än 100 hektar för jordbruksdrift och fältför-
söksverksamhet i direkt anslutning till Campus. 

Colleget bedriver omfattande tillämpad forsk-
ning. Några exempel: 
- Möjligheter att etablera konsumentkooperativ
- Småskalig äggproduktion
- Studier av vattentillgång och vattenkvalitet
- Fältförsök och tillämpad forskning för utveck-
ling av flera olika grödor
- Test av agro-forestry system lämpade för etio-
piska förhållanden

Rektor Mitiku har stora framtidsambitioner 
för sitt college. Han är med rätta stolt över den 
utveckling som pågår och ser att det är början 
på ett ännu starkare och framgångsrikt college 
med inriktningar inom utbildning, forskning 
och rådgivning. Dr Mitiku ser gärna att man blir 
oberoende från Jimma University, men att man 
utvecklar kontaktytorna med såväl nationella 
som internationella universitet och forsknings-
institutioner. Här ser vi möjligheter att återknyta 
samarbete med Sverige, och vi kom överens om 
fortsatt kontakt med varandra. Vi har redan haft 
flera kommunikationer via e-post. 

När vi säger farväl till rektor Mitiku och 
hans medarbetare känns det väldigt bra! Sko-
lan som pappa en gång startade lever kvar och 
har utvecklas på ett imponerande sätt!  Det var 
speciellt att sitta ner efter besöket i Ambo och 
berätta för min 93-årige pappa om vårt besök. 
Han liksom jag kände tillfredsställelse över ett 
framgångsrikt Ambo College!

Rektors sekreterare Minteuwab Mohammed och 
Åke Clason.
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Jag minns den där augustidagen hos mam-
ma och pappa, Ebon och Rune Ryberg, på 
Munsö. Pia och Björn Virving var på besök 
och det pratades glada minnen från resor 
och om gemensamma bekanta i Etiopien 
och pappa, 86 år gammal, säger – för första 
gången under alla år – att han skulle vilja 
åka tillbaka till Etiopien.    
   Gissa om vi blev förvånade när pappa bara 
några veckor senare ringer runt till sina tre 
döttrar och bjuder oss, hela den ursprung-
liga familjen, på en vecka ner till Etiopien, 
ner till Debre Zeit, ner till Addis – tillbaka 
till vår barndom efter 52 år!

Mamma vårdade minnena
   Många tankar bubblade upp inom oss 
tre systrar förstås, roliga underbara tankar 
och lite oro. Underbart att få göra en resa 
med familjen, men hur skulle det kännas att 
komma tillbaka? 
   Under alla dessa år, sedan vi kom tillbaka 
hem till Sverige i slutet av maj 1956 efter 
att ha tillbringat tre år i landet, har vi levt 

med Etiopien som en städse närvarande och 
omhuldad avlägsen släkting. Det har varit 
etiopienfester, abersahawat, bilder, berättel-
ser och historier från de tre årens utflykter, 
grannarna, vännerna och då och då unga eti-
opier som inneboende i vår lägenhet under 
sina studieperioder i Sverige. Den främsta 
bevararen av Etiopen var mamma Ebon, så 
mycket av minnena har vi henne att tacka 
för. Hon har aldrig glömt Etiopien, vare sig 
det onda eller det goda, speciellt inte det 
goda.

Tre olika utgångspunkter
    Äldst i systerskaran Ryberg är Inger Franzon, 
som var 9 år när hon kom till Etiopien, 12 när 
hon åkte hem. Mellansyrran är Lena Svenungs-
gård, som var 6 år när hon kom dit, 9 när hon åkte 
hem. Yngst är jag, Mona Ryberg Nordgren, bara 
en tremånaders bebis på nerresan som firade sin 
3-årsdag på båten hem. Så vi hade alla tre väldigt 
olika utgångspunkter och förväntningar inför 
återresan.

– Men pappa, sa jag, är det inte lika 
bra att låta de gamla minnena från 
Etiopien få ligga kvar orörda, så här 
efter 50 år?! 
Bild och text av Mona Ryberg Nordgren

Om en minnesrik
resa till Etiopien

Tillbaka till 
barndomen 

Familjen samlad på planet på väg ner till
Addis Abeba - för första gången på 50 år!
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Inger:
– Mina funderingar inför resan kretsade 
mycket kring hur och vad vi skulle känna 
igen. Bishoftu var en sak, men allra vikti-
gast för mig var min gamla franska skola, 
Lycée Guebre Mariam i Addis. Skulle jag 
känna igen mig där och runt torget högst 
uppe på Churchill Road? Återse King Ge-
orge Bar, där jag satt med ett glas chai och 
en ostsmörgås och väntade på att Airforce-
bussen skulle ta mig tillbaka hem igen efter 
skoldagens slut.

Lena:
– Mina barndomsminnen från Etiopien är 
mycket ljusa. Det jag mest kommer ihåg är 
den ”Barna i Bullerbyn”– stämning som jag 
tyckte rådde för oss barn i Bishoftu. Oavsett 
ålder och klass hade vi barn en härlig sam-
manhållning och var väldigt fria. Framför 
allt minns jag det roliga badandet i Lake 
Hora och de spännande indian- och cow-
boy-lekarna vi hade. Red på låtsashästar, 
sköt varandra med våra trägevär och band 
fienderna hemma i någons stall.

 

 Mona:
– Jag brukar jämföra mina Etiopienminnen 
som när man tittar på världen i en krossad 
spegel, små fragment som är svåra att sätta 
ihop till en hel bild. Jag minns varm vacker 
chokladbrun hud, en stänkflaska och bad 
i Massawa… Och jag har alltid känt mig 
präglad av de tidiga åren i Etiopien, om-
pysslad av min barnflicka Berhani.

Så bar det av
Den 14 november åkte så gamla familjen 
Ryberg och etiopienvännen Göran Hed-
qvist med Ethiopian Airlines till Addis 
Abeba, där vi blev upphämtade av Gelebo 
Shire (fantastisk chaufför, guide och vän). 
Efter en första dag i Addis med bla besök 
på Historiska museet och Lucy, begav vi oss 
iväg till vårt gamla Bishoftu – Debre Zeit, 
med fyra väskor med kläder till barnen i 
gamla byskolan som Tiruneh (och Pia och 
Björn Virving!) så kärleksfullt sköter. Här 
tillbringade vi tre dagar själva för egna upp-
täckter, för att sedan avsluta med ytterligare 
två dagar i Addis, guidade av Gelebo.

Inger:
– Skolan i Bishoftu och rektorn Tiruneh 
är precis så fantastiska som vi redan visste 
och vi blev omhändertagna som kungar och 
drottningar. Det som var märkligt är att sko-
lan blivit så svår att hitta. Som jag minns, 

Gelebo, Göran och Rune skrattar gott!

Inger och Lena 
vid Lake Hora 
och badplatsen.
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låg den mitt ute på ett fält utan vare sig träd 
eller hus i närheten. Nu är skolan nästan 
gömd bland hus, träd och buskar. Inte heller 
vårt hus, Casa 14, var lätt att hitta från vä-
gen på grund av all växtlighet och att tom-
ten omringats av ett kraftigt korkorrostaket. 
Med hjälp av två trevliga engelsktalande 
ungdomar hittar vi i alla fall till vårt hus och 
får hjälp att komma in på tomten och titta 
oss omkring. Huset är sig likt med mimo-
saträdet blommande utanför köksfönstret, 
med den enda skillnaden att fönstren i dag 
är gallerförsedda. Men pappas potatisland 
finns kvar på precis samma ställe och där 
odlas fortfarande potatis. Otroligt!

Lena:
– Jag minns att det var svårt när jag som
liten nioåring kom hem till Sverige och bör-
jade i en skola med flera hundra elever och 
i en stor klass med ungdomar som inte alls 
var som kompisarna som jag var van vid. 
Första dagen, då jag kom till skolan iförd 
en liten damig dräkt och silkesstrumpor, 
presenterades jag som lilla Lena från Afri-
ka och jag kände mig väldigt fel och an-
norlunda. Under rasten flockades de nya 
klasskompisarna runt mig och frågorna 
haglade. Men några flickor tyckte att jag 

var mallig för att jag hade varit i Etiopien 
och visade med tydlig min att jag inte kun-
de accepteras av flocken. Jag, som aldrig 
hade hört ordet mallig, gick hem till mam-
ma och frågade vad det betydde. Svaret: 
att göra sig märkvärdig och tro att man är 
för mer än andra, fick mig att tystna och 
aldrig någonsin berätta att jag hade varit i 
Etiopien. Åren gick och när jag sen blev 
vuxen tyckte jag att Etiopienvistelsen låg 
så långt bak i tiden att det var ointressant 
att berätta om den. 
Därför tyckte jag att den här resan tillsam-
mans med familjen, för att återuppliva 
gamla minnen tillsammans, skulle bli väl-
digt spännande. 
– När jag klev in i vår gamla skola i Bis-
hoftu, där jag som sexåring började i för-
sta klass, vällde alla minnen fram och jag 
kände hur tårarna kom. Nu var det dags 
att återerövra mina tre försvunna år! 

Mona:
– Utan tydliga minnen att jämföra med, 
var Bishoftu som ett nytt resmål för mig, 
men ändå inte. Jag tror aldrig jag rest till 
en plats och känt mig så självklart hem-
ma! Missöden och svårigheter blev bara 
ett leende, en axelryckning och ett ”afri-

Ebon på väg upp till Casa 14 - hemma igen!

Lena (nu själv lärare) tillbaka i skolbänken 
i sitt gamla klassrum får en kram av
skolans nuvarande rektor Tiruneh.
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 En summering av resan kan man 
nog hitta i de härliga känslor som 
fyllde oss när vi tillsammans gick 
arm i arm i kvällssolen på Bishoftus 
dammiga gata ner mot mässen på 
Airforce för våra middagar – pappa, 
mamma och deras tre flickor: Afrika 
är evigt och tiden är relativ…

can way-kommentar”. Men tydligast och 
starkast från resan ovanpå den närvaro 
jag alltid känt med Etiopien hemifrån, var 
känslan av den värme och vänlighet som 
strålade från de människor vi mötte, unga 
som gamla. Den känslan håller fast i mitt 
hjärta som en liten flämtande fågelunge 
och jag inser att den kan bara stillas av en 
ny resa tillbaka igen, och igen… På nå-
got vis har Afrika slag rot i själen och nu 
lever och arbetar min dotter i Västafrika. 
Cirkeln sluts.

Hur gick det för Inger med franska 
skolan i Addis då? 
– Jodå, min franska skola finns kvar till 
namnet och ligger på ungefär samma 
ställe som då, men det är nog också allt 
som var sig likt. Då var skolområdet en 
öppen plats med massor av elever som 
rörde sig runt de olika byggnaderna. Att 
komma in på Lycée Guebre Mariam idag 
är närmast som att forcera Fort Knox! 
När vi hade hittat skolan blir jag hänvisad 
till en vaktmästare i en kur innanför ett 
kraftigt vändkors. Jag får lämna ifrån mig 
pass, kamera och mobiltelefon och med 
en passersedel i handen blir jag insläppt 

på rektorsexpeditionen och får redo-
göra för mina skäl till varför jag vill 
komma in på skolområdet. Med ett ok 
blir det fritt fram för mig att gå runt på 
skolområdet, men… på hela området 
är det bara backen ner till fotbollsplan 
som jag känner igen. 
    
   

Avskedsmiddag på restaurang Addis – Rune, Inger, Mona, Lena, Ebon och Gelebo.
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Då var det fortfarande ganska uppseende-
väckande att gifta sig över rasgränserna. Jag 
kunde aldrig förstå varför. Det är ju liksom 
kön biologiskt, och något som man tillhör 
vare sig man vill eller inte.
   Min vän fortsatte att utveckla sin teori och 
vi skrattade gott åt våra tankar. Det har gått 
många år sedan den dagen. Som det ofta går 
när man älskar någon blir det barn. Både hen-
nes och mina svartvita barn har hunnit bli vux-
na. De är khakifärgade – som caffelatte gjord 
på etiopiska kaffebönor. Hon kom för övrigt 
att bli Sveriges första svarta kvinnliga charge 
d’affaires till ett afrikanskt land (Uganda) 
och är i dag en internationellt känd professor. 
Själv är jag den första svenska kvinnan som 
ingått äktenskap med svart etiopisk man.
   När vi i dag följer vad som sker i den ameri-
kanska presidentkampanjen känns det ju extra 
spännande och roligt att se att ras och kön blir 
allt mindre viktigt. Tack vare att vi gifter oss 
över kontinenterna är det helt naturligt att allt 

En gång för länge sedan var alla ”etiopier”
Det var en av dessa vackra vårdagar 
för mer än 20 år sedan som jag aldrig 
kommer att glömma. En vän och jag 
diskuterade livet och kärleken när hon 
plötsligt fick mig att stanna till och se 
hur tiderna förändras. 
Med ett strålande leende konstaterade 
hon att snart är alla människor på jor-
den khakifärgade.  Hon var ung, svart, 
nysvensk och nygift med en vit man. 
Själv är jag en något äldre, vit svensk 
kvinna gift med en svart man. 

fler människor på jorden är khakifärgade. Precis 
som min vän konstaterade för länge sedan. 

En skön ny värld
Vi kom snart överens om att det var på tiden 
att vi accepterade en ny verklighet. En skön 
ny värld som självklart borde innesluta alla 
raser, hudfärger, kulturer och religioner. Och 
där alla människor har rätt till ett eget värde. 
   Själv hade hon kommit till Sverige från ett 
stolt afrikanskt land – dock inte Etiopien – och 
var van att röra sig i en kärleksfull miljö, där 
det var självklart att alla människor hade sam-
ma värde. Hon tillade dock att termen ”ras” 
var problematisk. Med övertygande stämma 
förklarade hon därför akademiskt.
   – We are all of the same ”human race”. Are 
we not? The concept of ”race” is a very nega-
tive pseudo scientific phenomenon to distin-
guish ”homo sapiens” from each other based 
on external features. So to me we are of the 
same ”human” race and those who wish to 
distinguish us are those who want to assume 

Text: Barbro Ergetie

SVART OCH KVINNA. Hannah Akuffo myntade 
ordet khakifärgad. Foto: B. Ergetie
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that there are fundamental differences - the 
basis of Nazism and Apartheid. 
   Hon fortsatte att förklara att ”dark complex-
ion came about because of the need to protect 
against UV and white complexion because of 
the need for adequate penetration of Vitamin 
D from the sun”. 

Alla var svarta
Det är därför det här med ursprung och hud-
färg är extra intressant i dag. Bevisligen är 
förmänniskan, vår 3,2 miljoner år gamla ur-
moder, lilla nätta Lucy både svart och ”etio-
pisk”. Hon hittades i Afar i Etiopien 1974 och 
kallas för Dinkinesh på amharinja - som bety-
der Den strålande. 
   När förmänniskorna så småningom blev 
homo erectus började de vandra norrut till 
kylan och till solen. Den orkade dock aldrig 
riktigt upp i zenith på deras nya nordliga bo-
platser. Därför frös människorna mycket och 
blev kalla och vita som snön.
   Eftersom vi alla härstammar från vår ur-
moder Dinkinesh så betyder det att även Ba-
rack Hussein Obama ursprungligen kommer 
från Etiopien liksom hans svarte kenyanske 
far och vita amerikanska mor. Det är en här-
lig tanke att även Hillary Clinton och alla sex 
miljarder människor på jorden har rötterna i 
Etiopien. Barack som föddes i Hope vill för-
sona, förena, förändra. Hans förnamn Barack 
eller Brouk som det stavas i Etiopien betyder 
välsignelse/välsignad i Etiopien. 

  Det är fantastiskt att de båda demokratiska 
huvudkandidaterna till presidentposten båda 
är något alldeles nytt just genom kombina-
tionen hudfärg och kön. Hon är kvinna och 
han är svart. Banbrytande! Kanske lika ban-
brytande som när jag för ett halvt sekel sedan 
gifte mig och inte hade en aning om att jag var 
banbrytande. Jag var bara kär i vad världen 
tyckte var ”fel” man fast för mig var och är 
han ”rätt”.

Alla kommer från Etiopien
Om man ska tro på allt som skrivs på nätet - 
som exempelvis i det populära uppslagsverket 
Wikipedia - så kallades hela den afrikanska 
kontinenten en gång för länge sedan Etiopien. 
Den stora afrikanska landmassan låg nära vad 
som en gång benämndes Etiopiska oceanen, 
Ethiopic Ocean - ett gammalt namn på den 
södra delen av Atlanten. Termen Etiopiska 
oceanen användes ibland ända fram till mitten 
av 1800-talet. Namnet Etiopien kommer av 
antikens benämning på de mörkhyade folken 
söder om Egypten - grekiska aithiopes - som 
egentligen betyder brända eller solbruna an-
sikten. Och som också står omnämnt i bibeln 
156 gånger.
   Oavsett vad det står eller inte står på In-
ternet, oavsett vad människor tycker, tror el-
ler tänker, oavsett om jag får hjälp att sortera 
tankar om färg och ras – så har vi alla samma 
ursprung – och eftersom kärleken är färgblind 
har alla även samma färg. Det känns skönt 
och hoppfullt att veta att vi alla hör ihop. Det 
är fascinerande att komma till insikt om att vi 
har samma urmoder, samma sol och samma 
himmel och att det är något ofantligt stort och 
väldigt avlägset som förenar oss människor. 
Det är som ett budskap från vår gemensamma 
urmoder. Som en bön om försoning, förening 
och förändring. 

Text: Barbro Ergetie

Herodotos´ världsbild cirka 445 f. Kr. 
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HÅKAN MÖRNE
Afrikansk oro, Upplevelser i Abessinien, 
Somaliländerna, Sudan, Egypten och Pales-
tina reseskildring, 1936 320 s. NATUR OCH 
KULTUR, Stockholm

JOYCE CAROL OATES
Svart flicka, Vit flicka, 2007
(Black girl/White girl) 
Översättning: ULLA DANIELSSON
283 s. ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BREYTEN BREYTENBACH 
Kameleontens spår, 1990
(Memory of Snow and of Dust, 1989) 
Översättning: Hans Berggren 392 s. NOR-
STEDTS FÖRLAG

Tiderna förändras och vi med dem. Samhällsstruk-
turer och språk förändras snabbt. Annat som exem-
pelvis kärleken är tidlös. Jag vill här presentera tre av 
alla böcker vars handling utspelar sig på 1900-talet. 
Man kan tydligt se att mycket har förändrats men 
att ras- och klassfördomar lever kvar. Tre böcker, tre 
epoker: Mörne skildrar 1930-talet, Oates 1970-talet 
och Breytenbach 1990-talet.

   Gemensamt för de tre författarna är att de har 
inspirerats av självupplevda känslor och sin närvaro 
då och där. Särskilt Oates och Breytenbach ifråga-
sätter om det finns rättvisa på jorden. De är nutidssö-
kare som skildrar vårt omvälvande samhälle. Mörne 
däremot är en turist bakom kulisserna, en lättläst 
utlandsrapportör som söker sig till Etiopien mellan 
världskrigen. Han uttrycker sympati och medkänsla 
för abyssinierna - men att han själv tillhör den vita 
överklassen lyser igenom. Han skriver om mötet 
med kejsarinnan Menen i Jerusalem och ”Hennes 
vackra rasrena och österländskt lugna ansikte locka-
de min fantasi till den gammeltestamentliga rökelse-
doftande stämning …”.

   Han fångar livet i Ogaden, de krigande män-
nen och sörjande kvinnorna. Eftersom vi vet hur det 
slutade är den inte särskilt spännande men boken är 
fylld med beskrivningar av naturen och platser som 
exempelvis Gursum där kejsaren föddes. Det är en 
mycket rar bok som är svår att få tag i (jag har dock 
ett exemplar). Att det tog lång tid för mig att ”upp-
täcka” den skyller jag på att den måhända kan ha 
varit dåligt marknadsförd. Evelyn Waughs Scoop 
däremot blev världsbekant trots hans ibland ned-
låtande ton i den afrikanska avkroken Ismaelia där 
inbördeskrig hotar. 

TRE BÖCKER 
om etnicitet och klass

Text och foto: Barbro Ergetie
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   Vad Breytenbach och Oates än skriver om ger de 
en bild av vad som händer en människa när hon sätts 
under social och existentiell press. De är intressanta i 
ett postkolonialt sammanhang där kärlek och attrak-
tion över rasgränserna ibland har visat sig vara ett svårt 
ämne för vita författare. Breytenbach och Oates har 
dock klarat av balansgången.  Kameleontens spår och 
Svart flicka vit flicka är båda otäcka skildringar av ras-
motsättningar men även av klasskillnader under 1970- 
och 1990-talen. 

Utéropia Ethiopia Utopia?
Kameleontens spår har två delar varav den första 
rubriceras Utéropia. På försättsbladet citerar Brey-
tenbach det etiopiska ordspråket ”Undan för undan 
växer äggets fötter ut” (som han fritt har översatt  
från amhariskans ”Kess be kess onkolall be grou 
ihedeall”. Breytenbach ger liksom Oates en sko-
ningslös bild av social och mental hemlöshet. Mano 
(kan översättas med Vem är det på amhariska) och 
Meheret (kan betyda jord/mark på amhariska), är 
huvudpersonerna i Kameleontens spår. Meheret, en 
etiopisk journalist och Mano från Sydafrika möts 
på en kongress i Europa. De förälskar sig och Me-
heret blir gravid. När Mano åker tillbaka till Sydaf-
rika fängslas han och döms till döden. Det märks 
att romanen är självupplevd. Breytenbach är en vit 
sydafrikansk författare som gifte sig med en viet-
namesiska som alltså inte räknades som ”vit” och 
äktenskapet var olagligt i apartheids Sydafrika. Han 
dömdes till nio års fängelse för samhällsomstörtande 
verksamhet. Efter sju år - varav två i isoleringscell 
- släpptes han efter påtryckningar från bland annat 
franska regeringen. 

Oates ger i Svart flicka Vit flicka en inträngande 
analys av en kvinnas inre sönderfall och förtrycket 
av de svarta, en förnedring som föder nya former 
av grymhet - i båda riktningarna. Hon skildrar hur 
människan påverkas under psykologiskt, socialt och 
existentiellt tryck. Vad hon än skriver om, ger hon 
en bild av det sociala och rasistiska förtrycket. På ett 
makalöst lysande sätt inbegriper hon allt det som nå-
gonstans inom oss är gemensamt för alla människor.
    Oates roman ger ett porträtt av svart och vitt, av 

lögn och sanning, av rasmotsättningar och kampen 
om mänskliga rättigheter i Amerika under de krisår 
som följde på Vietnamkriget. Den vita överklass-
flickan Genna som är en av de två huvudpersonerna 
vill så gärna bli älskad eller åtminstone accepterad 
av sin svarta rumskamrat Minette, dotter till en när-
mast fundamentalistisk och sträng pastor. Ras, klass 
och många gånger även religion sätter fortfarande 
gränser mellan många människor. Oates är inte opti-
mistist. Det är en sorglig bok.
   - Jag kunde inte låta bli att undra om hon skulle ha 
varit lyckligare med någon annan rumskamrat, kan-
ske en mörkhyad flicka, i stället för mig. Jag ska se 
till att hon gillar mig, tänkte Genna. 
   Hennes bror Max, som avskydde kristendomen, 
ansåg att det var ett ”tragiskt faktum” att de svarta 
afrikaner, som genom en grym historisk slump fång-
ades och fördes till Amerika som boskap och som 
med tvång ”omvändes” till de vita slavarnas sken-
heliga pseudoreligion, inte hade vänt denna religion 
ryggen när de blev befriade. Det var mycket förbryl-
lande och egendomligt. Det var en förbannad gåta. 

Oates beskriver hur något av det mest ironiska med 
kristendomen var att den under sin första och mest 
kraftfulla period hade varit en slavreligion, en revo-
lutionär religion, men att den snart hade blivit de gi-
riga vita herrarnas religion, de som saknade all 
förmåga till kristet medlidande, speciellt med 
sådana vars skinn var mörkare än deras eget. 
   I synnerhet Max blev upprörd då han såg 
hur villigt och med vilken barnslig iver så 
många svarta amerikaner ställde upp för en 
religion som predikade pacifism (samtidigt 
som den förde krig), talade om ett himmel-
rike efter döden (samtidigt som man lade 
beslag på och exploaterade jordens alla re-
surser), predikade helvetets alla kval för de 
förtappade (samtidigt som de föreställde sig att 
de själva var ”frälsta).
   Genna avslutar: Jag kan vara en god män-
niska, tänkte jag. Jag kan vara ett sätt för 
andra att finna lyckan. Om någon log mot 
mig log jag alltid tillbaka. Älska mig! Lita på 
mig! Jag är så ensam!
 

Text och foto: Barbro Ergetie
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Besök vid skolan 
i DEBRE ZEIT
Åke Clason med familj besökte till-
sammans med eskil brännäng och 
feleketch Woldyes skolan i debre Zeit 
dagarna för jul. vi hade med oss 100 
kg kläder och fotbollar till skolan.

Vi blev som många andra besökare mycket 
imponerade av rektor Tiruneh Mangistu och 
hans arbete med att utveckla skolan och 
också omvårdnaden av sina elever. 
   Rektor Tiruneh är stolt över sin skola och 
det stöd som han erhåller via Svensk-Etio-
piska Föreningen. Det finns mycket som 
behöver kompletteras vid skolan och här 
skulle vår förening kunna bidra med mer än 
vad vi gör idag! Exempel är etablerandet av 
en skolträdgård, där eleverna kan lära sig att 
odla grönsaker!

Eskil Brännäng, Tiruneh 
Mangistu, Åke Clason 
och Feleketch Woldyes.

HAR DU BETALAT 
MEDLEMSAVGIFTEN ?

Om inte så går det bra att göra det 
på pg 45 97 88-6,  

Svensk-Etiopiska Föreningen.
Glöm inte att ange ditt namn och 
din adress på talongen, eller som 
meddelande vid den elektroniska

inbetalningen

Avgiften är 150 kronor per kalenderår 
+ 10 kr per familjemedlem.

Intressant projekt för trädplantering

Föreningens styrelse har diskuterat medverkan 
i ett projekt för plantering av endemiska träd i 

Etiopien. Projektet lanserades i samband 
med millenniumskiftet och då planterades 

763 miljoner träd. 
Avsikten är att ytterligare cirka en miljard träd 

skall planteras under kommande regnperiod.
   Mer information redovisas på årsmötet den 

26 april liksom i nästa nummer av Tenaestelin. 
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För Addis Abeba uppskattades befolkningen 2007 
till 2,9 miljoner. Näst största stad är Dire Dawa 
med 270 000, på tredje plats kommer Nazret med 
234 000 och på fjärde Bahr Dar med 186 000. 
Visste ni förresten att Etiopien är Afrikas näst folk-
rikaste stat efter Nigeria och att 40 % av invånarna 
här är under 15 år?  
   
När det gäller skolgången har statsanslagen för ut-
bildning mer än fördubblats på fyra år under början 
av 2000-talet. Några år före vårt millenniumskifte 
gick bara vart tredje barn i grundskolan. 2005 
hade antalet ökat till drygt sex av tio, d.v.s. antalet 
hade nästan fördubblats. Fast skillnaden är förstås 
stor beroende på var man bor i landet. 
   På vissa håll går bara ett fåtal barn i skolan. En 
anledning kan vara att de behövs för familjens för-
sörjning. En annan att det inte finns några skolor i 
närheten.
   Grundskolan, som omfattar åtta år ska vara av-
giftsfri. Däremot måste man själv betala för skolu-
niformer och för övningsmateriel inklusive pennor.
   Fortfarande går fler pojkar än flickor i skolan, men 
skillnaden minskar. Antalet barn som fortsätter 
efter grundskolan har ökat rejält under 2000-talet 
och 2005 uppgick de till nästan 30 %. 
   Däremot är lärarbristen stor och läs- och skrivkun-
nigheten fortfarande låg hos kvinnor.
 
Basen i Etiopiens ekonomi är förstås fortfarande 
jordbruket, som står för hälften av bruttonational-
produkten. 
   Viktigaste exportvaran är kaffe och näst störst 
oljeväxter, följt av khat.
   Av tio invånare är åtta beroende av jordbruket 
för sin försörjning. Större delen står utanför den 
formella ekonomin, man odlar i huvudsak för eget 
bruk.
   Ungefär en fjärdedel av bruttonationalprodukten 
är biståndspengar. Etiopien var ett av 18 kraftigt 
skuldtyngda och fattiga länder i världen som 2005 
beviljades fullständig skuldavskrivning från Världs-
banken, Internationella valutafonden och Afrikans-
ka utvecklingsbanken.

   Tillväxten i landet låg 2004-2006 årligen på 10 
%, något som också gjort att inflationen ökat. Den 
beräknades 2006 nå upp till 12 %.
   
Guld är den enda mineraltillgången som bryts 
i någon större mängd. Största guldgruvan i Lega 
Dembi såldes i slutet av 1990-talet till en saudisk 
koncern, efter det har produktionen därifrån ökat.
   I landet finns också tillgångar av järn, pottaska 
och kol – fortfarande orörda - liksom olja och na-
turgas.
   De sist nämnda fyndigheterna finns i politiskt 
känsliga områden, i Ogaden och i Gambella – det 
är oklart hur stora de är. 
   Viktig naturtillgång i Etiopien är vattenkraften, 
som snabbt byggts ut i början av 2000-talet. Den 
utbyggnaden väntas tillsammans med flera jordvär-
meanläggningar resultera i att elproduktionen ska 
kunna ökas med 400 % under en femårsperiod. 
   
Källa: Utrikespolitiska Institutets faktafolder 218 
om Etiopien/Eritrea i serien ”Länder i fickformat”, 
omarbetad 2007, 42 sidor. Skriften innehåller en 
mängd information från vitt skilda områden. Kan 
beställas från Utrikespolitiska Institutet: www.ui.se 
eller per telefon 08/511 768 00.  

intressant att veta om etiopien 
Utrikespolitiska Institutets serie ”Länder i fickformat” uppdateras med jämna mellanrum: 
Etiopien senast 2007. Mycket intressant finns att läsa på de tjugotalet sidor som kortfattat 
berättar om olika områden. Ett exempel: 2006 beräknades antalet invånare till 79 miljoner, 
vilket innebär att folkmängden idag, mot bakgrunden av att tillväxten beräknas till två miljo-
ner varje år, borde ha passerat en bra bit över 80-miljonerstrecket.                  Text: Pia Virving

Jordbruket står för hälften av Etiopiens brutto-
nationalprodukt. Foto: Kent Larsson 
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Min arbetsgivare, ORGUT Consulting AB, 
har under många år varit kontrakterade för att 
ge tekniskt stöd till ett stort landsbygdsutveck-
lingsprogram, finansierat av Sida, i delar av den 
stora Amhara- regionen. För att hålla ihop dessa 
aktiviteter krävs en koordinator, och det är vad 
som fallit på min lott.
   Inom programmet, Sida-Amhara Rural Deve-
lopment Programme (SARDP), har ORGUT på 
plats idag ett tjugotal konsulter, baserade i Bahr 
Dar, Dessie och Debre Markos. Av teamet är det 
bara jag själv, jägmästare, och Lars Palm, lant-
mätare, som är svenskar. Övriga är välutbildade 
och erfarna etiopier. Teamet är väl sammansvet-
sat, efter många års gemensamma ansträng-
ningar att utveckla jordbruket och få fart på den 
privata sektorn. 

Små städer på den etiopiska landsbygden är vid ett första påseende 
inte särskilt upphetsande. Vad är det då som får en att hoppa på ett 
jobb på en dylik plats? I mitt fall var det helt arbetsrelaterat. 

Behovet av utveckling är stort, i en region där 
det föds 500 000 barn varje år. Programmet kan 
enkelt delas in i två bitar, en hård och en mjuk. 
   Den hårda etablerar infrastruktur, dvs vägar, 
skolor, kliniker och vattenförsörjning, medan 
den mjuka satsar på utbildning, kvinnofrågor, 
HIV/AIDS-bekämpning m.m. Det handlar 
mycket om att bygga  kapacitet i den lokala 
administrationen, på alla nivåer, med starkt fo-
kus på woreda (distrikt) nivån. Detta har dock 
visat sig vara svårt då personalomsättningen är 
mycket stor.
   Det är uppenbart att vi har mycket att göra, 
över ett stort geografiskt område som numera 
omfattar 30 woredas. Jag är baserad i regionhu-
vudstaden men det blir mycket bilåkning, ut till 
de woredas som vi stöder. Det är regelbundna 

Håkan Sjöholm ar-
betar sedan fyra 
år i Bahr Dar, den 
lilla staden vid 
Nilens källa. 

Tenaestelin tog kon-
takt med honom och 
bad honom att berätta 
något om sitt liv där.

ArbetAr sedAn flerA år 
med tekniskt stöd i AmhArA
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Text och bild: Håkan Sjöholm

möten och andra sammandragningar,  ibland i 
Addis. Sammantaget är det en rörlig verksamhet 
med en blandning av olika aktiviteter, så tiden 
rullar på, med arbete och fritid som oftast löper 
ihop. 

Att möta basbehoven
Av det vi gör, är det mycket av basbehoven som 
måste mötas. Vägar i väglöst land, skolor och 
kliniker, vatten till både människor och boskap. 
Programmet har varit banbrytande vad gäller 
lantmäteriverksamhet och stöd till etablerandet 
av en myndighet, vars stora uppgift är att ge 
bondebefolkningen rätt till sin mark. 
   Visserligen äger staten all mark, men brukaren 
har numera stark och legal rätt att bruka marken, 
vilket inte var fallet bara för ett par år sedan. 
Rätt till mark kan sägas vara en demokratisk rät-
tighet och inte förrän brukaren vet att han eller 
hon kan stanna på marken lär det ske seriösa in-
vesteringar i form av markförbättrande åtgärder, 
inklusive trädplantering. 
   Dessutom har vi lyckats få fart på den privata 
sektorn, genom ett system med små lån till en-
treprenörer, mycket likt det som Graemen gjort 
i Bangladesh.

   Arbetet är mycket positivt och tacksamt 
såtillvida att SARDP betraktas som en mycket 
lyckad satsning. Min personal och jag får stän-
digt uppskattning för det arbete vi gjort och gör. 
Vi välkomnas ute i woredas, av politiker, admi-
nistratörer och enskilda medborgare. 
   Att vara svensk i Etiopien är fortsatt mycket 
lätt. Sverige står för stora insatser inom utbild-
ningsområdet, med alla skolor som etablerades 
av ESBU, något som enskilda etiopier ständigt 
påminner oss om. Sedan har vi skogsskolan i 
Wondo Genet, inte att förglömma. 
   Det som skett på senare år inom mark och 
lantmäteri håller nu på att få samma vida upp-
skattning, då det står som en modell för andra 
regioner. Det är bara att hoppas att Sida i Etio-
pien kan fortsätta att bygga vidare på den grund 

som under senare år skapats i Amhara. För att 
lyckas måste man vara uthållig!!

Var här för 20 år sedan
Det som för mig personligen är särskilt intres-
sant är att jämföra dagens situation med den som 
var för ett tjugotal år sedan, då jag var här under 
4-5 år, också för ORGUT, men då på skogsmyn-
digheten i Addis. 
   Befolkningen har under tiden närmast för-
dubblats, och det märks. Marktrycket har ökat 
i samma takt, och problemen i markanvänd-
ningen kvarstår, med överbetning, erosion och 
avskogning. 
   Vägnätet har förbättrats och det kommer upp 
en massa nya byggnader, hotell, kontor och även 
bostäder och inte bara i Addis. Att efter många år 
möta människor som jag tidigare arbetat tillsam-
mans med är alltid upplyftande. Det har gått bra 
för de flesta. Gästfriheten är fortsatt stor, det är 
sällan jag själv lyckas betala för mat och dryck.   
   Etiopien är fortsatt ett mycket traditionellt 
samhälle, kyrkan är stark och fastedagarna på 
onsdagar och fredagar följs nu mera strikt än 
under Mengistu regimen. Det pratas alltmer po-
litik, och mera öppet än tidigare, vilket tyder på 
ökad medvetenhet och engagemang.
 
Bahr Dar är en expanderande stad. Turismen 
ökar och närvaron av turisterna märks alltmer, i 
form av turistbussar, nya hotell och restauranger. 
Det som lockar turisterna är vattenfallet i Nilen 
och alla kyrkor runt Tana-sjön. 
   Bahr Dar är dessutom utgångpunkt för be-
sökare till Gondar, Simien Mountains och kyr-
korna i Lalibela. Klimatet är perfekt, aldrig för 
kallt eller för varmt. Det finns en förvånansvärt 
stor grupp utlänningar som verkar här, av oli-
ka nationaliteter. Malin Paulsson som nyligen 
kommit för att arbeta som s.k. Yngre Konsult 
åt ORGUT skriver mer om detta och om sina 
första intryck av livet i Bahr Dar i en parallell 
artikel (se sid 28-29).
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Det är ett utbildningsprogram som Sida 
finansierar med syfte att ge unga akade-
miker internationell projekterfarenhet. 
Detta för att få in fler unga konsulter på 
företagen till att medverka i Sidas och 
andra internationella aktörers verksam-
het, över hela världen inom alla olika äm-
nesområden. 

   Detta gav mig en möjlighet som inte 
gick att missa. Eftersom jag gjorde en 
studie inom landfrågor i Etiopien till min 

Att komma till BAHr DAr 
som Yngre konsult
Att byta en grå och trist vinter utan snö mot en tillvaro där jag har solmogna 
mango och citroner utanför fönstret, och nya upplevelser av mat, människor 
och kultur framför mig, var inget svårt val. Men främsta anledningen till min 
halvårs långa vistelse i Bahr Dar är att jag där ska utbildas till Yngre konsult. 

av Malin Paulsson

magisteruppsats för tre år sedan, så var 
valet av land inte särskilt svårt, förkun-
skaper inger alltid en viss trygghet. 
   Min arbetsgivare, ORGUT Consulting 
AB, har ett pågående Sida-finansierat 
program i Amhara, Sida-Amhara Rural 
Development Programme (SARDP), som 
har en viktig komponent inom just land-
frågor, och eftersom det följer min utbild-
ning var det givet att jag skulle arbeta på 
den regionala organisationen för Land 
Administration (EPLAUA). 
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Att komma till BAHr DAr 
som Yngre konsult

   Efter mina första sju veckor inser jag 
vikten av att möta verkligheten och prata 
med människorna vi arbetar med, även 
om arbetet här är sammankopplat med 
fler utmaningar och problem som dyker 
upp ideligen. 
   Att flytta till Bahr Dar, en mindre stad 
precis söder om sjön Tana, var som sagt 
inget svårt val mitt i vintern, men samti-
digt omvälvande eftersom det var omöj-
ligt att föreställa sig vad som väntade det 
närmaste halvåret. 
   Inför avresan pratade jag med flera 
personer som varit här tidigare om deras 
erfarenheter av landet, vilket jag kunde 
summera i att uppfattningen om Etiopien 
varierar väldigt. 
   Många pratade om Addis Abeba som 
en metropol, men jag tror att jag har haft 
tur som är placerad i Bahr Dar. Här bor 
det ungefär 70 västerlänningar, ferenji, 
som det är lätt att komma i kontakt med 
och hitta på saker tillsammans med. Här 
umgås alla ferenji med alla, vilket även 
inkluderar några etiopier, habesha, och på 
så sätt träffar man nya, intressanta perso-
ner varje vecka. 
   
Varje onsdag har vi ”movie night” 
hemma hos någon. Då lånar vi en pro-
jektor från något av projekten här, och så 
väljer värden/värdinnan ut en bra film, så 
blir det nästan som på bio.      
   På fredagarna träffas vi i restaurangen 
på ”Hotel Bahr Dar” för ”after work” och 
på söndagarna spelar vi fotboll. 
   Där har jag träffat Tasabew, en föräld-
ralös pojke som bor i mitt kvarter med 
sin mormor. Han talar bara några få ord 
engelska, men genom fotbollen har vi 

lärt känna varandra. Med honom på vän-
sterfältet och jag på högersidan skapar vi 
många målchanser, så nuförtiden får vi 
sällan vara i samma lag.
   
Fritiden däremellan ägnar jag åt lektio-
ner i Amharic, två kvällar i veckan, och 
genom att umgås med mina nyfunna vän-
ner, som bor i samma område som jag. All 
den tid som jag trodde att jag skulle ha 
så mycket av här, har ännu inte infunnit 
sig.  TV:n står avstängd varje kväll och 
böckerna jag trodde jag skulle hinna med 
att läsa står fortfarande orörda.

Förutom den personutveckling som 
kommer av att bo och vistas här, så är 
upplevelsen av att arbeta tillsammans 
med etiopier, en annan kultur och tradi-
tion, väldigt givande. Det kräver mycket 
tid och tålamod att förstå sig på ett annat 
sätt att tänka, då de är lite rädda för att 
göra misstag, vilket leder till att egna ini-
tiativ är ovanliga. 
   Samtidigt löser sig oftast alla problem 
i slutändan, vilket stärker känslan av att 
man lyckats trots alla svårigheter på vä-
gen och kanske ger en mer tålamod tills 
nästa gång. 
   Etiopierna är ett vänligt folk som gärna 
vill prata med dig och hjälpa till om de 
kan, så som ferenji får man mycket upp-
märksamhet här i Bahr Dar. 
   När du då kan berätta att du bor här, har 
en fast adress eller kommer på din cykel 
som är av billigaste, kinesiska modell, så 
känns det som att man ändå passar in här 
på något sätt. Jag vågar nog lova att det 
här inte är sista gången jag kommer till 
Etiopien…
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Det var Gunilla Åström, också mångårig fören-
ingsmedlem, som berättade för oss om Tettans 
100-årsdag. Hon bodde själv med sina föräldrar 
i Addis några år under 1950-talet.
   -Tettan blev min reservmamma, när mina 
föräldrar, på grund av min fars akut uppkomna  
astma, blev tvungna att flytta hem till Sverige 
1952. Själv studerade jag då på Mrs. Sandford 
School.
   Gunilla berättar att hon idag regelbundet hälsar 
på Tettan, som bor i Hammarby Sjöstad.

Gula meskelblommor
Själv träffade jag Tettan för några år sedan. Hon 
bodde då fortfarande på Ölandsgatan. Jag var 
nyfiken på vad hon hade att berätta om åren i 
Etiopien speciellt mot bakgrund av att hon varit 

Föreningen gratulerar 100-åring

En speciell hälsning skickar 
Tenaestelin till Lisbeth 
”Tettan” Isaksson, Stockholm, 
som fyllde 100 år den 29 mars. 

Tettan har länge varit medlem 
i Svensk-Etiopiska Förening-
en, i början av 1960-talet 
var hon skattmästare. 

Till Addis kom hon 1946 för 
att sedan, med kortare uppe-
håll, bo där till 1957.

god vän med Ingrid, min svärmor.
   Hon mindes fortfarande ankomsten till Addis 
1946. ”Fälten  runt landningsbanan lyste gula 
av meskelblommor.” Och att mötet med den 
första lägenheten var något överraskande. ”Det 
var tre olika tapeter i vardagsrummet. Rutorna i 
köksfönstret var borta. Vi hade badrum i separat 
byggnad ute på gården med toalett, modell hål 
i golvet”.
   Fast det var inte det mest besvärande. Efter-
som hon och hennes man, Gösta Isaksson, blivit 
anmodade att ta med det mesta i utrustningsväg 
var de i högsta grad beroende av bagaget.
Som på grund av strejk inte anlände förrän ett 
halvt år senare.
   ”Nåja, vi hade ett spritkök, varsin tallrik, glas 
och bestick. Det fick duga.” 

text och foto: pia virving
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Olika arbeten
Tettans man, Gösta, var major och ingick i den 
svenska officersgrupp som ansvarade för  ut-
bildningen av Imperial Body Guard, kejsarens 
livvaktsstyrka samt etiopiska arméns och Liv-
gardets kadettskola. Där hade han hand om all 
fysisk träning, både gymnastik och idrott.
   Tettan arbetade först två år som sekreterare på 
hälsovårdsministeriet följt av arbete inom justi-
tiedepartementet. 
   Efter en kort vistelse i Sverige 1950 anställdes 
hon på Svensk-Etiopiska kompaniet, för att ar-
beta med utlandskorrespondensen där. På friti-
den red hon mycket på den egna hästen. 
   -På helgerna reste jag ibland ner till familjen 
Virving i Debre Zeit, berättade hon för mig.
Så undrade hon om jag hört talas om flygresan 
som hon, Bosse och Ingrid Virving gjorde hem 
till Sverige i ett litet privatplan sommaren 1949. 
   Själv mindes hon den mycket väl. Den hade 
inletts i spöregn, ett regn som till slut gav så då-
lig sikt att de fick gå ner på ett fält. 
   Efter att ha övernattat i Asmara fortsatte de 
norröver. Ingrid navigerade. ”Hon var duktig på 
det, visste hela tiden var vi var.” Tettan höll ut-
kik. ”Du förstår, Bosse kom inte underfund med 
hur radion fungerade, så vi fick klara oss utan 
den.” 
   De gick ner i El Alamein och fortsatte upp till 
Tunis, där de landade precis i solnedgången.
”Där hade vi tur. Ett SAS-plan landade precis 
efter oss. Bosse kände besättningen och de vi-
sade honom hur radion fungerade.”
   50-60 år senare luffar våra ungdomar österut, 
försedda med mobiltelefoner och med tillgång 
till internet i minsta by. Äventyrare? Inte precis, 
men hos Tettan och andra i hennes generation, 
liksom hos generationerna före, fanns de – pi-
onjärerna, äventyrarna, de orädda -  som vågade 
lämna tryggheten för en framtid med stort frå-
getecken.

 

Tenaestelin mars 1968:

Svenska fredskårister 1965-67
Sida publicerade en rapport med rubriken  
”Fredskårens två första år”.
Tenaestelin gav några axplock till läsarna, t.ex 
det här:
-16 av 41 intervjuade fredskårister uppger att 
Sverige för dem ter sig materialistiskt, präglat 
av bagatellartade problem, stress, Grönkö-
pingsmässighet eller småskurenhet.

Thailand ett turistparadis
Efter sju år som chef för etiopiska televerket 
lämnade Herman Ruud med fru Anna-Stina 
landet. Vägen hem blev lång, eftersom de 
bland annat  passade på att besöka olika plat-
ser i Indien, Thailand och Iran. Redan i januari 
1968 konstaterade Herman Ruud att Thailand 
är ett turistparadis. 

Lejonhanne och hund samsas
Under rubriken ”Vet Ni...” presenterades en 
rad nyheter, t.ex. att:
- Byggnadsstommen på Hilton Hotel i Addis 
Abeba nu är uppe i full höjd
- En lejonhanne och en hund samsas i samma 
bur på Hotel Guenet
- Skånska Cement breddar utfartsvägen från 
Addis mot Debre Zeit

bole road 2007. 
enorm skillnad 
jämfört med för 
fyrtio år sedan, 
då nedanståen-
de stod att läsa 
i tidningen.
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Returförsändelser skickas till
svensk-etiopiska föreningen,
c/o thua Andersson-kropp
vegabacken 20
185 41 vaxholm

ETIOPIEN
12 DEC – 26 DEC

2 SPÄNNANDE VECKOr BLAND
STAMFOLKEN I SÖDrA ETIOPIEN

PrIS: 26 500 Kr

SVENSK FÄrDLEDNING

BEGrÄNSAT ANTAL PLATSEr!
FÖrST TILL KVArN!

GIBE TrAVEL
TEL: 08-101677 rING FÖr PrOGrAM

WWW.GIBETrAVEL.COM

GIBE TRAVEL

JULrESA TILL OMO VALLEY


