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Svensk-Etiopiska Föreningens Framtidsgrupp ordnade en första träff för barn och 
ungdomar på restaurang EthioStar den 4 maj. Bengt Hylanders                               

leopard drog till sig stort intresse. Foto: Martin Hydén.

Framtidsgruppens första evenemang
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Ordföranden har ordet

Välkommen till ett nytt nummer av Te-
naestelin och till en pigg 50-åring som på 
årsmötet den 27 april hyllades i en särskild 
programpunkt. Från början ett stencilerat 
blad, därefter en tidning som år efter år 
fyllts med intressanta artiklar. Vilket strå-
lande initiativ av dem som en gång såg till 
att utgivningen kom igång! 

Det är intressant att se hur tidningen 
utvecklats genom åren. En utveckling som 
speglar relationerna mellan Sverige och 
Etiopien och som handlar om samarbete i 
alla former. Under Tenaestelins 50 år har 
redaktionsmedlemmarna avlöst varandra. 
Några har funnits med länge i bilden och 
betytt mycket för tidningen. De har själva 
bidragit med intressanta artiklar och bilder, 
men också ansvarat för att annat material 
kommit in. 

Stort tack till alla er, även till våra 
medlemmar, som genom åren bidragit och 
fortfarande bidrar till att Tenaestelin är en 
intressant tidning som speglar möten på 
alla plan mellan människor i Sverige och 
i Etiopien. 

På årsmötet den 27 april hade vi ett 
lotteri, vars vinst gick till föreningens Träd-
planteringsprojekt i Etiopien. Ett stort tack 
till Ethiopian Airlines som skänkte en tur 
och returresa till Addis Abeba som vinst. 
Tack också till familjen von Rosen och Karl 
och Eva Åkerblom som skänkte två tavlor.

I det här numret av Tenaestelin berättar 
vi bland annat om årsmötet, där vi förutom 
resumén över Tenaestelin fick höra ett in-
tressant föredrag om etiopiskt kaffe. Till 
Lalibela är det alltid intressant att komma, 
men att besöka platsen under Timkat är spe-
ciellt. Om svenska Röda Korsambulansen 
har vi hört mycket berättas. När nu Gunnar 

Lundström i det 
här numret åker i 
sin farbrors hjul-
spår och besöker 
graven i Negelli 
är det spännande 
att läsa om hans upplevelser nästan 80 år 
senare. 

Vi har också med en artikel om den 
första träff som vår förenings  Framtids-
grupp arrangerade för barn och ungdomar 
den 4 maj. Gruppen har gjort och gör ett 
fantastiskt arbete när man nu ser framåt. 
Medelåldern för våra medlemmar ökar. 
Framtidsgruppen har som mål att bidra till 
att den minskar genom att försöka få in fler 
medlemmar och att speciellt locka yngre 
personer till föreningen. Det önskar vi dem 
stort lycka till med!

Biniyam Wondimu

Femtio år med Tenaestelin. Tidningarna på 
bilden är från 70- resp 90-talet.
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Tenaestelins 50 år firades med bildspel av utvalda artiklar på 
årsmötet den 27 april
När årsmötesförhandlingarna var genomförda och innan kavalkaden av utvalda 
artiklar från Tenaestelin under 50 år började, bar EthioStars ägare Solomon Assefa 
stolt fram en födelsedagstårta till Svensk-Etiopiska Föreningen och Tenaestelin. 
En mycket uppskattad present som avnjöts till kaffet. Tack Solomon för omtanken 
och överraskningen!

Intressant var det att lyssna på resumén över 
Tenaestelins 50 år.

tidigare gjort dokumentärer om bl a skidåkaren 
Sixten Jernberg.

Seife Tuuloskorpi, importör av etiopiskt 
kaffe, berättade om sin stora passion, se separat 
artikel sidan 6-7. 

Text: Ingegerd Nylander
Foto: Pia Virving

I väntan på nästa föredrag.

Genomgången av de femtio årens produk-
tion av Tenaestelin visade hur fokus på 
innehåll och layout växlat, från stencilerat 
blad till tidning i färgtryck. Artiklarna och 
bilderna kommenterades med självupplevda 
minnen och många igenkännande nickar 
sågs bland deltagarna.

Lotteri med tre vinster
Tre mycket värdefulla gåvor hade skänkts 
att lottas ut till förmån för Trädplante-
ringsprojektet. En flygbiljett tur och retur 
Stockholm-Addis Abeba från Ethiopian 
Airlines; en tavla med fågelmotiv av Björn 
von Rosen, skänkt av familjen von Rosen; 
en tavla över kyrkorna i Lalibela i skala 
1:2000 av Karl Åkerblom som arbetade som 
lantmätare i Etiopien. Originalet av kartan 
samt beskrivning av arbetet har skänkts till 
Svensk-Etiopiska Föreningen. 

Flygbiljetten vanns av Astrid von Rosen, 
Björn von Rosens tavla av Aster Andersson 
och Lalibela-kartan av Per Wallgren.

Dokumentär om Onni Niskanen
Ulf Niskanen, brorson till Onni Niskanen 
berättade om den stiftelse familjen startat till 
förmån för barn och ungdomar i Etiopien, the 
Onni Niskanen Foundation. Han presenterade 
även dokumentärfilmaren Jens Lind, som ar-
betar med en dokumentär om Onni. Jens har 
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Tenaestelins 50 år firades med bildspel av utvalda artiklar på 
årsmötet den 27 april

Förra året fyllde Svensk-Etiopiska 
Föreningen 60 år. I år fyller 
Tenaestelin 50 och EthioStars 

ägare Solomon Assefa bjöd på 
god tårta till kaffet. Foto: Aster 
Andersson.

Till lotteriet hade familjen von Rosen skänkt 
en tavla med fågelmotiv av Björn von Rosen. 
Tur hade Astrid von Rosen som sedan vann 
flygbiljetten tur och retur Stockholm-Addis 
Abeba. 

Karl Åkerblom arbetade i Etiopien 1968-1974, 
de första fyra åren som lärare på Building 
College. Tavlan över kyrkorna i Lalibela från 
1972 var en gåva till lotteriet.

Första redskapen från Etiopien
Något exceptionellt märkligt i människo-
linjens historia inträffade för omkring 
1,75 miljoner år sedan. Det har man 
hittat bevis för i vad som i dag är södra 
Etiopien och norra Kenya . Hjärnan blev 
större, kroppsformen förändrades – kul-
turen och redskapstillverkningen genom-
gick en revolution. Beviset var aucheliska 
handyxor – avancerade redskap som 
kopplas till den första storhjärnade män-
niskoarten – Homo erectus. (Källa: TT 
8/2 2013)
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Det etiopiska kaffet är unikt, berättade kaffeimportören Seife Tuuloskorpi. 
Varför? Jo, för att det vuxit så länge i Etiopien. Tack vare det finns det 
tusentals olika varianter av plantorna. Det i sin tur ger möjlighet till olika 
smaker.
 

Intressant föredrag om etiopiskt kaffe

Rubriken för Seifes programpunkt på årsmö-
tet var: ”Etiopiskt kaffe, min passion!” Jo, 
det måste vara en passion som gör att man 
lämnar arbetet inom data för att kasta sig in 
på ett helt nytt och annorlunda område. Det 
var fem år sedan och ångrat sig har han inte, 
förklarar han. Tvärtom, nu är han lycklig.
Och vi förstår honom när han visar bilderna 
från sin senaste vistelse i Etiopien. Att han 
stannade så länge den här gången var för 
att han ville vara med under hela processen. 
Från det att kaffet skördas till att det lämnar 
landet. Under tiden hade han också besök av 
några av sina svenska kunder. Vi ser några av 
dem på bild när man hunnit så långt fram i 
kedjan att det är dags för avsmakning. Vid en 
lång disk sitter man på stolar för att avnjuta 
resultatet av det nyskördade kaffet. Att prova 
kaffe är som att prova vin. Man tar lite dryck, 
låter den dröja ett tag i munnen, registrerar 
smaken. Sen spottar man ut.

Seifes affärsidé är baserad på det faktum 
att det är Etiopien som är kaffets hemland. 
Tittar man på världsproduktionen ligger Bra-
silien i topp, följd av Colombia med Etiopien 
på tredjeplats. 

Han har haft tur Seife. För samtidigt som 
han slog sig in på sin nya bana ökade intres-
set för kaffe enormt. Kaffekedjorna har blivit 
allt fler. Och ett välrenommerat ställe utan 
en barista tappar lite av sin glans. Baristan, 
kaffespecialisten som skapar vackra mönster 
i mjölkskum på kaffets yta, inte behöver vi 
gå så långt tillbaka i tiden för att folk skulle 
undra vem han var.

Förutsättningarna för kaffeodling i Etio-
pien är de bästa. Kaffet kan odlas på hög höjd. 

Nederbörden är relativt jämn och jorden är 
rik på vitaminer. 

- Just det faktum att kaffe odlats så länge 
i Etiopien och att så många olika varianter på 
plantorna finns har resulterat i en unik gen-
pool. Men ursprungskaffet? Nej, i dag finns 
inte speciellt mycket vilt kaffe kvar.

Småfarmarna i Etiopien står för 95% 
av kaffeproduktionen och medelodlaren 
producerar 100 kg råkaffe. Att jämföra med 
Brasiliens i genomsnitt 1 000 ton per odlare.

- Det svåra i Etiopien är logistiken, efter-
som odlarna finns inom stora områden.

Kaffet skördas en gång om året, i februari-
mars. Ett tufft arbete, säger Seife, med långa 
vandringar upp och nedför sluttningarna. 
Cirka 50-60 kg röda kaffebär kan varje 
plockare få ihop på en dag.

Kaffe torkas traditionellt direkt  på mar-
ken i solen. Antingen på jord eller gräs – vilket 
ger en bismak av gräs eller jord säger Seife.

När det gäller exportkaffe finns flera me-
toder. Bären kan läggas på en ställning med 
hönsnät och får torka i solen. Den metoden 
ger ett fylligt kaffe med sötma.

- En annan metod är att först rensa kaf-
febären, sen ta bort fruktköttet. Kaffebönorna 
läggs därefter  i en cementtank med vatten 
där de får jäsa (fermentering) några dygn.  
Därefter tvättas och sköljs bönorna innan de 
får torka på hönsnät i två till tre veckor. Skalet 
tas sen bort i en maskin. Efter hand plockas 

Seife Tuuloskorpi 
importerar kaffe från 

Etiopien. 
Foto: Martin Hydén.
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Ulla-Greta Bergenstråhle  
1914 - 2013

Det finns vissa människor som lämnar 
outplånliga spår i hjärtat. Ulla-Greta 
Bergenstråhle är en av dem. Vi träffades 
första gången 1967 i Etiopien. Våra vägar 
skildes när hennes make Carl Bergenstråhle 
-  ambassadör i Addis Abeba, Aden och 
Tananarive, fick ett uppdrag i Berlin 1972.

När vi på 1980-talet återknöt kontakten 
i Stockholm blev det bara på telefon, brev 
och vykort – trots att vi bodde i samma 
stadsdel. Vårt gemensamma intresse för 
litteratur gjorde att hon gav mig vackra 
lyrikböcker som jag ofta bläddrar i och 
tänker på Ulla-Greta och på den tid då det 
begav sig. Jag ler vid minnet av henne när 
vi höll kontakten i vårt hemland. 

Vi pratade ofta om Etiopien och den tid 
vi hann mötas på den tidens cocktailpartyn - 
då bredbrättade hattar och sidenklänningar 
var en vanlig syn bland kvinnorna. För mig 
kändes de flesta som om vore de tanter. Det 
var nästan som man neg för dem som var 
några år äldre. Och en ambassadörska – gu-
bevars – fick man inte säga du till. Men Ulla-
Greta lade genast bort titlarna med mig.

Hon var aldrig någon tant. Hon var en 
dam, en trygg, rättfram och varm människa 
– liksom maken. Han hade förordnanden 
i bland annat Rom, Korea och Canberra. 
Och Ulla-Greta var alltid vid hans sida. De 
gifte sig 1938 och fick två söner.
   När jag vill påminnas om godhet och 
värme tar jag fram böckerna som jag fick 
av henne. 

Barbro Ergetie

Intressant föredrag om etiopiskt kaffe

defekta bönor bort. Nu har vi fått det vi kallar 
råkaffe, förklarar Seife. 

Efter det provrostas kaffet och det är nu 
det är dags för själva provningen.

När kunden bestämt sig för vilket kaffe 
han vill ha, packas det i jutesäckar och körs till 
Addis där det förvaras i lagerhallar innan det 
fraktas i containrar till Djibouti. Fyra veckor 
senare är kaffet i Sverige, där det rostas. 

      Text: Pia Virving
Bilder: Seife Tuuloskorpi

Vackra röda kaffebär som innehåller två bönor.

Varje plockare kan få ihop 50-60 kg röda 
kaffebär på en dag.

Defekta bönor sorteras bort.
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Svensk-Etiopiska Föreningens Framtidsgrupp hade sin 
första barn- och ungdomsträff på restaurang EthioStar 
lördagen den 4 maj 2013. Trots det vackra vårvädret och 
förberedelserna inför den etiopiska påsken var det en hel 
del barn, ungdomar och vuxna som kom.

Föreningens första barn- 
och ungdomsträff

Ulf Niskanen berättade om Onni 
Niskanen och Abebe Bikila.

Lek på gång den 4 maj när Framtidsgruppen 
arrangerade sitt första möte  för barn och 
ungdom på restaurang EthioStar.

Den uppstoppade leoparden som Bengt 
Hylander visade barnen fick hans föräldrar i 
bröllopspresent.

Framtidsgruppens medlemmar Jan Olof 
Gustavi och Azeb Binega välkomnade alla 
och Meaza Alemu Sjöman presenterade 
dagens program.

Ulf Niskanen berättade om den fan-
tastiska relationen mellan idealisten och 
etiopienälskaren Onni Niskanen och den 
världsberömde löparen Abebe Bikila. Han 
fångade både barn och oss vuxna med sina 
fantastiska bilder från 60-70 talet och berät-
telsen om Abebe Bikilas sagolika karriärstart 
och tragiska slut.

Under fikat svarade barnen på den spän-
nande frågesporten. Isaak S blev den första 
vinnaren. Poeten och skådespelerskan Yodith 
Gimay från Spoken words framförde sin 
tänkvärda dikt ”Twelve minutes of travel-
ling”.

Bengt Hylander visade barnen en 90 
år gammal uppstoppad leopard som hans 
föräldrar hade fått i bröllopspresent. Den 
etiopiska leoparden och familjens hund Bus-
ter blev sedan födelsen Bengts kompisar och 
beskyddare. Idag hänger leoparden ovanför 
Bengts dörr och vaktar huset. Alla barn gick 
modigt fram och klappade på leoparden.

Stella Pudeck och Daniel ledde den etio-
piska barnleken ”Tra tra pastella” och ”Ale 
Boom”. Både barn och vuxna tävlade tappert 
och skrattade gott. 

Efter den goda etiopiska maten fick 
barnen dansa till traditionell och modern 
etiopisk musik. 

Text: Wessen Beshah, Foto: Martin Hydén
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Det tvåmotoriga propellerplanet går ned i 
höjd för att påbörja sin landning samtidigt 
som skylten lyser om att vi ska spänna på oss 
säkerhetsbältena. Så fälls landningsställen ut 
och kort därefter tar planet mark och vi har 
landat på Lalibelas flygplats.

Det är inte mycket folk här, men det känns 
så för flygplatsen är liten. Här blandas även-
tyrslystna turister med några få fromma 
pilgrimer. Dessa människor vill erfara den 
etiopiskortodoxa kyrkans firande av Tim-
kat, som vi känner som Epiphania, det vill 
säga Jesu dop. 

Det finns olika traditioner som berättar 
hur Etiopien kristnades, den säkraste källan 
handlar om de syriska köpmännen Frumen-
tios och Aidesios som blev tillfångatagna 
och fördes till det etiopiska hovet i Axum, 
där de fick ett stort inflytande. Troligen 
fanns det redan då kristna som ville samlas 
till gudstjänst. 

När den unge prinsen Ezana blivit kris-
ten lät han vid sin tronbestigning år 332 
utropa Etiopien till ett kristet land. Den 
etiopiska heliga apostoliska kyrkan är den 
största orientaliska kyrkan som präglats 
av afrikansk kultur och starkt judiskt in-
flytande, vilket gör den helt unik. 

Det judiska arvet har sin grund i Israels 
kung Salomo som fick sonen Menelik till-
sammans med drottning Makeda av Saba. 
Vid sitt besök i det heliga landet fick Me-
nelik med sig förbundsarken, vilken idag är 
synligt närvarande i alla etiopiskortodoxa 
kyrkor som tabot. 

Vi åker med vår guide Shambell Kassa 
in till staden. Vi ser hur de mäktiga bergen 
reser sig bakom byarna vi passerar. Efter 
att vi checkat in på ett mycket trevligt 
hotell kan vi ägna lite tid till att besöka ett 

Resan till Lalibela - Timkat januari 2013

museum som presenterar den etiopiskorto-
doxa kyrkans historia. Detta eftersom själva 
firandet ännu inte hade börjat. 

Vi blir guidade av en diakon som berät-
tar för oss om historien och som visar oss 
liturgiska instrument samt talar om deras 
betydelse. En av de liturgiska trummorna 
har två trumskinn där det lilla representerar 
det Gamla Testamentet, medan det stora 
skinnet står för Nya Testamentet. Trumman 
innehåller dessutom stenar som föreställer 
spelet soldaterna spelade om Jesu klädnad. 
Musikinstrumentet sistrum symboliserar 
spikarna som spikades in i Jesu händer och 
fötter. Alla ting som används i kyrkorna 
har djupare symbolik än vad man först 
förstår och dessa instrument är bara ett par 
exempel. 

Vi får också se den litterära skatt med 
översättningar av alexandrinska och syriska 
kyrkofäder, som har påverkat teologin hos 
den etiopiskortodoxa kyrkan. Efter det att 
den stora släkten efter Salomo i Axum för-
lorat makten till Zagwedynastin blev Adefa 

Procession mot Jordan, till flodfåran och den 
korsformade bassängen.
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ny huvudstad. Adefa fick senare namnet 
Lalibela efter ättens store konung. 

Guiden berättar för oss att namnet Lali-
bela betyder ”honungsätare”. Lalibelas mor 
gav honom namnet efter det att en svärm 
av bin slagit sig ned på honom då han var 
baby. Vidare berättar guiden att den etio-
piskortodoxa kyrkan här kom att få en ny 
renässans kring 1200-talet. Det var vid den 
tiden som de elva klippkyrkorna byggdes. 
Vår guide på museet berättar ivrigt om hur 
dessa kyrkor byggdes av människor på da-
gen och av änglarna om natten och att det 
därför gick så fort. Han säger det samtidigt 
som han pekar på en ikon med ärkeängeln 
Mikael som strålar i sin prakt. 

Så var det dags för oss att gå vidare till 
klippkyrkorna. Det har nu hunnit bli riktigt 
varmt och många flugor flyger runt oss när 
vi börjar vår vandring över berget. Stegen 
som är uthuggna ur berget är nedslitna och 
visar på alla människor som passerat genom 
dessa kyrkor. Väl nere vid den första kyrkan 
får vi ta av oss skorna och kyssa tröskeln 
till kyrkan av vördnad. Inne är det svalare 
och vi kan se hur människor knäböjer i bön 
inför altaret. Kyrkan är täckt av ikoner med 
Jesus, Maria, helgon och änglar. 

Några av helgonikonerna föreställer de 
nio från den syriskortodoxa kyrkan som 
kom till Axum. Längst bak vid kyrkorna 
finns Betlehem där nattvardsbrödet bakas 
av diakonerna. Vår guide fortsätter att 
berätta om hur kung Lalibela reste iväg till 
det heliga landet och besökte Jerusalem, 
Betlehem och hela Galiléen. Där blev han 
så berörd att han förstod varför alla etiopier 
måste dit. 

Men resan var både lång och farlig för 
pilgrimer. Efter Guds uppmaning beslöt där-
för kung Lalibela att bygga upp Jerusalem 
och Betlehem med omnejd i staden Lalibela 
för att möjliggöra för alla etiopier att kunna 
göra sin pilgrimsresa. Det är alltså orsaken 
till att platserna bär bibliska namn. 

Vi fortsätter vår vandring genom en 
uthuggen gång i berget till nästa kyrka. Där 
hör vi hur munkarna sjunger sina böner 
såsom generation efter generation gjort. En 
duva slår sig ned i en avsats och sjunger med 
som ett svar i skapelsen. När vi kommer in i 
en av kyrkorna blir vi välsignade av en präst 
med ett stort gammalt silverkors. Han ber 
samtidigt som han låter korset beröra våra 
pannor och våra hjärtan. Han håller fram 
korset för att vi ska kyssa det. 

För den ortodoxt troende är alla kors 
det korset som Jesus korsfästes på. Därför 
är det viktigt att ni kysser korset eftersom 
det finns kraft i det, säger vår guide. Efter 
några kyrkobesök och lunch följer vi med 
processionen mot Jordan som förutom att 
det är en flodfåra i Lalibela även är en kors-
formad bassäng som symboliserar floden 
Jordan där Johannes Döparen döpte Jesus. 

Från alla kyrkor kommer det munkar, 
präster, nunnor och lekfolk. Vägen kantas 
av pilgrimer och förundrade turister som 
undrar över vad som pågår. De olika präs-
terna, diakonerna, sångarna m.m. är klädda 
i olika färger och bär olika parasoller. Dessa 
parasoller symboliserar det himmelska som 
vilar över människan. Det trummas och 
blåses i horn för uttryck av tillbedjan. 

Så börjar processionen med rökelse och 
kors. Överallt ser vi människor som sjunger, 
spelar och viftar med flaggor. Väl framme 

Liturgisk dans vid dopceremonin.
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firas en gudstjänst som 
slutar med att biskopen 
tillsammans med proces-
sionen ger välsignelsen åt 
allt folk. Nu är den första 
kvällen över för vår del, 
men många pilgrimer so-
ver ute tillsammans med 
kyrkans folk för att vaka, 
bedja och lovsjunga under 
hela natten. 

Följande morgon är vi 
med om firandet av Jesu 
dop. Vattnet i den korsfor-
made bassängen välsignas 
och Jesus sänks ned. Detta 
sker i formen av ett kors 
men för den troende ortodoxe är detta inget 
skådespel, utan det är verkligen stunden då 
Jesus blir döpt i Jordanfloden i Galiléen. 

Under själva firandet ser vi hur präster, 
diakoner, sångare och munkar visar på 
mysteriet i gudstjänstfirandet genom att 
vara änglar och herdar samt de fyra evang-
elisterna. De rör sig rytmiskt, sjungande en 
liturgisk dans iklädda vackra kläder. Några 
lyfter upp bönestavarna medan andra snur-
rar på sina parasoller. Allt är en ståtlig prakt 
som bara kan upplevas. 

Så kommer momentet då alla som firat 
gudstjänsten ska få ta emot välsignelse från 
dopets vatten genom att präster går runt 
med stora kannor som de låter skölja över 
församlingen. Här blir man rejält välsignad 
från topp till tå vilket är bra att tänka på 
när man fotograferar.

Ett par timmar senare börjar den stora 
processionen tillbaka till de enskilda kyr-
korna, med undantag för tabot från Sankt 
Mikaels kyrka som för sin helgondags skull 
skall tillbringa ännu en natt ute under bar 
himmel. Processionen liknar i våra ögon 
till stora delar den som var dagen innan. 
Grupper av kvinnor och män som var för 
sig dansar i ringar och sjunger till Guds ära 
till trummornas fantastiska rytmer. Så får 

alla de olika tabot komma tillbaka till sina 
platser i de olika kyrkorna. Det är en sådan 
kollektiv glädje vi erfar dessa dagar. Våra 
intryck av den här resan har verkligen berört 
oss på djupet. Vi inser hur begränsade vi är i 
våra rationella förklaringar när vi möter all 
den hängivna fromhet bland dessa troende 
som gör att man tvingas inse sin litenhet. 

Text: Michael och Karin Liliequist
Bilder: Karin Liliequist

Det stänker långt upp på läktarna av dopvattnet.

Trummande kvinnor. Snart börjar processionen 
tillbaka till kyrkorna.
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När den nye patriarken för den Etiopiska 
Ortodoxa kyrkan, Abune Mathias, installerades 
den 3 mars i Addis Abeba representerades 
Svenska Kyrkan av prästen Torbjörn Toll.  – 
Högtidligheten ägde rum vid den Heliga 
Treenighetskyrkan och utomhus för att alla 
skulle få plats, berättar Torbjörn. 

Svenska Kyrkans Torbjörn Toll var med när nye patriarken 
Abune Mathias installerades

Inbjudna var kyrkoledare för ortodoxa, ka-
tolska och protestantiska kyrkor inom och 
utom landet, men även diplomater, folkvalda 
representanter och andra gäster. 

- Böner, liturgisk sång och dans blandades 
med välkomsttal för den nye patriarken, 
som närmast varit verksam som ärkebiskop 
för den Etiopiska Ortodoxa kyrkan i Israel 
och dessförinnan i USA, berättar Torbjörn 
Toll vidare.

Abune Mathias har gått den långa tra-
ditionella teologiska utbildningen. Under 
Dergen befann han sig under tio år i exil 
i USA på grund av sin kritik mot regimen.

- Patriarken är inte bara en viktig person 
för den Ortodoxa kyrkan utan också för 
samhället. Regeringen särar på politik och 

Installationen av nye patriarken, Abune Mathias, 
ägde rum utanför Heliga Treenighetskyrkan i 
Addis Abeba. Foto: Torbjörn Toll.

religion, men tron är viktig för människor 
och det finns tillfällen då patriarken och 
andra kyrkoledare kan verka för försoning 
och samförstånd, menar Torbjörn. 

- Genom sin utvecklingsgren, DICAC, 
arbetar den Etiopiska Ortodoxa kyrkan för 
kyrkans och landets utveckling. Patriarken 
har en viktig roll i att länka samman den 
kristna identiteten med en positiv framtids-
utveckling. 

I dag uppger Etiopiska Kyrkan att  man 
har cirka 40 miljoner medlemmar.

Snart sju år i Addis
Torbjörn Toll har varit 
verksam i Addis Abeba 
sedan hösten 2006. De 
fyra första åren som 
lärare på Mekane Ye-
sus Seminary, MYS. I 
tjänsten ingick också 
undervisning på deltid 
på Ethiopian Graduate 
School of Theology, 
EGST, som erbjuder 
högre teologisk utbild-
ning.

- Efter de åren ville jag fortsätta att stu-
dera teologi. Samtidigt fick jag en förfrågan 
om att efterträda Kersti Karlsson som kon-
taktperson för Svenska Kyrkan här nere. 
Det resulterade i ett nytt tvåårskontrakt. Jag 
lämnade undervisningen på seminariet, flyt-
tade också fysiskt ut från området till ett hus 
som ligger närmre barnens skola. Samtidigt 
fortsatte jag som lärare på deltid vid EGST. 

Som Svenska Kyrkans kontaktperson har 
Torbjörn kontakt med både Mekane Yesus-
kyrkan och den Etiopiska Ortodoxa kyrkan.

- Mycket av min tid har gått åt till möten 

Torbjörn Toll, 
verksam i Addis 
sedan hösten 2006.  
Foto: Ulrika 
Lagerlöf.
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Svenska Kyrkans Torbjörn Toll var med när nye patriarken 
Abune Mathias installerades

med ACT Alliance. Det gäller Svenska Kyr-
kans diakonala engagemang i landet med ut-
vecklingsprojekt och humanitärt stöd. ACT 
Alliance, som verkar i cirka 140 länder, finns 
som lokalt forum i Etiopien - ACT Ethiopia 
Forum. På riksplanet finns de lokala kyrkor-
nas utvecklingsorganisationer representerade 
tillsammans med andra organisationer inom 
ACT som arbetar i Etiopien, till exempel 
Svenska Kyrkan och Christian Aid.    

Sedan hösten 2012 har Torbjörn och 
hans hustru Hanna ett nytt tvåårskontrakt 
med Svenska Kyrkan. Hanna har hela tiden 
arbetat på samma institution för barn med 
speciella behov; Center for Mentally Chal-
lenged Children. Torbjörn fortsätter att 
undervisa vid EGST, samtidigt som han är 
Svenska Kyrkans kontaktperson.

Högre teologutbildning
EGST, Ethiopian Graduate School of Theolo-
gy, har funnits i snart femton år. Institutionen 
har växt fram som en fortsättning på Mekane 
Yesus Seminary och Evangelical Theological 
College i samarbete med flera evangeliska 
kyrkor. Skolan är ekumeniskt inriktad och 
studenter från olika kyrkor är välkomna. 
Kravet för att antas är dock att man har 
en  grundutbildning från ett universitet eller 
högskola dvs. en högskoleutbildning. 

Flera tvååriga masterutbildningar erbjuds 
och efter att ha tagit en Master of Arts in 
Biblical and Theological Studies finns en ett-
årig påbyggnadskurs – Master of Theology.

Övriga masterutbildningar är Master of 
Arts in Leadership and Management och 
Master of Arts in Development Studies in 
relation to Theology.

Torbjörn Toll undervisar i kyrkohistoria 
och i en kurs som heter Theology of the 

Poor, som handlar om fattigdom, rättvisa 
och kyrkans diakonala ansvar. 

- De studenter jag möter har inte tidigare 
läst teologi utan andra ämnen. De kommer 
med olika erfarenheter som är värdefulla i 
klassrummet. Det härliga med att undervisa 
är möjligheten att kommunicera. Det finns 
tillfällen då det blir en verklig kontakt mellan 
student och lärare – sådana erfarenheter är 
fantastiska, tycker Torbjörn.

- Svårast är att studenterna har olika för-
kunskaper. Ibland saknar de grundläggande 
verktyg som behövs för att tillgodogöra sig 
en högre akademisk utbildning.

På frågan om livet i Addis Abeba i dag 
konstaterar Torbjörn att utvecklingen går 
framåt med stormsteg.

- Troligen har det aldrig tidigare skett 
så stora förändringar under en tioårsperiod 
som i dag. Vägarna uppgraderas – inklusive 
ringvägen och den påbörjade utbyggnaden 
av nätet för elbussar – byggnationen likaså. 
Det är mycket positivt med förändringen 
som bidrar till ökade löner och  högre lev-
nadsstandard. Samtidigt är det svårt för de 
allra fattigaste att få utrymme när så mycket 
förändras. När hela kvarter rivs för att ge 
plats åt nya byggnader, så bryts också livet 
upp med arbete, bostad och socialt nätverk. 
Sådant tar tid att bygga upp igen. 

Text: Torbjörn Toll/Pia Virving 

Utvecklingen går framåt med stormsteg, 
konstaterar Torbjörn Toll. Foto: Pia Virving.
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Kort efter hemkomsten från det senaste besöket 
i Etiopien (oktober 2012) gick jag till Odenlab 
för att kopiera bilderna jag tagit under resan i 
Omo Valley. I det lilla minneskortet fanns det 
närmare 300 bilder och jag deletade bara dem 
jag tyckte var misslyckade. 

Några timmar senare kunde jag hämta ut 
de färdiga fotografierna. Innan jag satte in 
dem i album, tittade jag lite mer noggrant 
på dem och särskilt en av bilderna fick mig 
att spärra upp ögonen ordentligt. Det var en 
bild av en pojke i elva-tolvårsåldern, iklädd 
jeans med stora revor på knäna, precis som 
på nyköpta märkesjeans. Men pojkens jeans 
var nog naturligt slitna innan han fick överta 
dem från en äldre bror.  

Den läshungriga herdepojken
Jag minns inte vad pojken hette men jag 

kommer aldrig att glömma hans intelligenta 
blick och glada skratt. På fotot sitter han på 
en väggbänk med min parlör, Lonely Planets 
utmärkta Ethiopian Amharic Phrasebook, i 
händerna. I dörröppningen bredvid pojken 
på bilden, syns en kvinna med ett spö i han-
den och till vänster om henne sitter Håkan 
Pohlstrand på en bänk. Hur de hamnade där 
på min bild vet jag inte. 

 Vi hade åkt från Mago National Park, 
där vi tältat och varit på fotosafari i två da-
gar. Någon mil före Jinka stannar vi som 
åker i Håkans bil vid en liten ”vägkrog”, 
inrymd i ett vackert tukul, för att invänta 
de två övriga bilarna. Vi serveras Mirinda 
av en glad och vacker ung man, som sedan 
återgår till sitt skalande av majskolvar mitt 

Pojken med parlören och i 
bakgrunden kvinnan med 
ett spö i handen.
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på golvet i tukul’et. Själv sitter jag och läser 
min Ethiopian Amharic Phrasebook. 

Efter en stund dyker pojken upp och han 
sätter sig bredvid mig. Lite diskret och över 
min axel tittar han i min parlör och jag tittar 
på honom och ber honom att läsa den amha-
riska texten så att jag kan jämföra den med 
den engelska translitterationen. Han är duktig 
och korrigerar mig vänligt men bestämt. Sedan 
övergår vi till att ställa några av parlörens frågor 
till varandra: vad heter du?, hur gammal är du?, 
var bor du? och besvarar dem. Allt på amharinja. 
Han får låna parlören och jag tar några bilder av 
tukul’et och säger sedan till pojken att titta upp, 
så att jag får en bild av honom också. Därefter 
plockar jag upp kamerafodralet och stoppar ner 
kameran i det.

Bara några sekunder senare har kvinnan 
slitit ut pojken, som krampaktigt håller i 
parlören. Hon skriker och slår honom med 
spöet. Jag rusar efter men får väja för att inte 
bli slagen jag också. Pojken släpper taget 
om parlören, som jag får tillbaka. Kvinnan 
släpar iväg pojken och jag skriker ”bakka”. 
Men förgäves. Jag bara står där och ser hur 
pojken släpas över till andra sidan vägen, 
där det går en liten skock getter som letar 
gräs. Pojken gråter och kvinnan fortsätter 
att spöa honom…

Den unge mannen med majskolvarna 
visar sig vara pojkens storebror men han 
ingriper inte. Hans lillebror skulle ju vakta 
getterna och kvinnan, som straffade pojken, 
var en grannfru, som visste att pojkens mor 
gått till marknaden i Jinka för att sälja kan-
ske majs. Och det var ju pojkens uppgift att 
vakta getterna. Så är det bara! Läsa får han 
göra när någon annan kan ta hand om det 
dyrbaraste familjen har, i detta fall getterna.

Det är bara 32 länder, som förbjuder 
barnaga i hemmet. Bland dessa räknas inte 
Etiopien. Eller USA för den delen… Men jag 
skulle så gärna vilja träffa pojken igen och ge 
honom min parlör och några bra böcker på 
amharinja. Kunskap är – kanske - makt!

Text och bild: Annika Smith          

Walia, Stenget
Walian finns endast i Simienbergen i norra Etiopien. 
Står man på Bahitbergets topp ser man hela 
utbredningsområdet. Walian är den största av de två 
arter stenbockar som finns i Afrika. Den något mindre 
stenbocken, den nubiska stenbocken, finns i Eritrea, 
Sudan och södra Egypten. Waliabockarna bär stora, 
knöliga, böjda horn, de längsta över en meter långa. 
Geten har också horn, men de är mycket mindre, 
nästan släta med en svag böj bakåt. Antalet walior 
uppskattas till cirka 800 exemplar. Nu för tiden är den 
inte svår att se, all tjuvjakt har upphört, så de är inte 
skygga längre. De lever i de djupaste ravinerna  och 
vandrar upp till över 4 000 meters höjd för att beta 
blad från jättelobelian, som tydligen är favoritföda 
tillsammans med lavar och mossor som växer ovanför 
trädgränsen. En stor bock väger cirka 120 kg, geten 
är cirka 40 % lättare. Walian har samma namn på 
amharinja.

Satans höna
Rallen heter Rouget´s rail på engelska, men kallas 
satans höna på amharinja och oromo. Den finns i 
Etiopien och till viss del i Eritrea. Bästa stället att se 
den är Baleparken, men den finns även i Addis, runt 
Bole och vid restaurang Cottage. Den lever i högt gräs, 
gärna nära vatten, vid ett dike till exempel. Den är 
mycket aktiv i skymningen, då man hör det typiska Ki 
Ki- Ki Ki. Bilden är taget i Geze i Baleparken.

Text och bilder: Håkan Pohlstrand



16

I Svenska Röda Korsambulansens spår 2013 med minnesceremoni 
vid Lundströms grav

Den svensk som vid bombningarna blev så 
svårt skadad att han avled var min farbror och 
namne Gunnar Lundström. Han begravdes på 
den koptiska kyrkogården i Negelli/Borana, och 
vid en ceremoni i juni 1947 restes en gravsten 
på platsen. 

Gravstenen bekostades av kejsar Haile Selas-
sie och den flögs ned från Addis av greve C-G 
von Rosen. Med vid den ceremonin var några 
av medlemmarna på ambulansen, bl. a. dr. 
Erik Norup.

I december 1985, och till 50-årsminnet, 
kunde jag trots svåra omständigheter (svält 
och politisk oro i landet)  ta mig ned till 
graven och där lägga ned en blåblommande 
jakarandakvist. Att denna Negellifärd då 
kunde genomföras har jag Sven Lampell 
att tacka för. Han var vid den tiden svensk 

delegat vid Etiopiska Röda 
Korset för att bistå dem med 
hjälparbete under den svåra 
svältkatastrofen.

När det genom Gerry 
Rönnmark, en Södertäljebo 
drivande diverse Etiopienpro-
jekt, kom till min kännedom 
att gravstenen nu lutade be-
tänkligt och att slum och be-
byggelse trängde allt närmare 
inpå, ja då tog jag genast itu 
med planerna på att ge grav-
stenen ”upprättelse” och en så 
värdig inramning som möjligt.

Att göra det på distans 
innebar först och främst kon-
takter med svenska såväl som 
Etiopiska Röda Korset, men 
även med Johannelunds Mis-
sionsinstitut och anhöriga till 
tidigare ambulansmedlemmar, 

På nyårsaftonen 1935  avled Gunnar 
Lundström efter att ha skadats svårt i 
ett italienskt bombanfall.

Faktaruta:
Efter det italienska angreppet på 
Abessinien 1935 samlade svenska 
folket, efter ett upprop, ihop medel 
till att utrusta och sända ett Röda 
Korsfältsjukhus/ambulans till det 
krigsdrabbade området. Efter stora 
strapatser och genom närmast 
väglöst land tog sig ambulansen ned 
till sydfronten där ett fältsjukhus 

upprättades. Efter en kort verksamhet och tid där nere 
utsattes man för italiensk beskjutning och flygbombningar. 
Detta uppenbara brott mot Genèvekonventionen orsakade 
förutom stora skador på såväl bilar som sjukvårdstält 
även många sårade och döda, varav en svensk. I februari 
2013 reste Gunnar Lundström i den svenska Röda 
Korsambulansens spår. Här följer hans rapport.

Gunnar Lundström begravdes på kyrkogården i 
Negelli, där en gravsten restes i juni 1947. Foto: 
Fride Hylanders bok.

m.m. Skrivelser, telefonsamtal och mejl 
avlöste varandra och med tiden utkristal-
liserade sig dessutom ett reseupplägg, där 
i möjligaste mån Röda Korsambulansens 
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I Svenska Röda Korsambulansens spår 2013 med minnesceremoni 
vid Lundströms grav

drygt 75-åriga färdväg genom 
södra Etiopien skulle följas, 
och med en inplanerad min-
neshögtid vid Negellipassagen.

Den person som bidrog med 
mest hjälp vid planeringen och 
upplägget av denna specialresa 
i Röda Korsambulansens spår 
var Håkan Pohlstrand. Ho-
nom hade jag träffat som ung 
och entusiastisk 19-åring vid 
min första resa till Etiopien år 
1972. Vid ett hembesök hos 
honom september 2012 drogs 
riktlinjerna upp för hur en så-
dan ”minnesexpedition” skulle 
läggas upp, vad gäller såväl 
sträckning som lämpliga dagsetapper och 
logistik. Det resulterade i följande:

Direkt efter ankomst med Ethiopian 
Airlines till Addis  fredagen den 22 februari 
drog vår lilla grupp på åtta personer iväg 
med två  landcruisers och en följebil. Mot 
söder, mot söder. Via Bishoftu  och Adama/

Nazaret ned till Goba vid foten av Baleber-
gen. Denna dagssträcka, där vi dessutom 
hann med att studera bushbockar och bergs-
nyalor, tog för RK-ambulansen 1935 cirka 
en vecka. Avstånd såväl som tid krymper 
med tiden, och ju fortare man far fram. 

Dag 2: På skumpiga grusvägar 
tog vi oss fram till Sof Omar, 
där floden Web har eroderat 
sig ned genom den kalkhaltiga 
berggrunden och format en djup 
ravin. I skriften ”Svenskmanna-
gärning” som utkom 1936 finns 
ambulansens öden och äventyr 
skildrade, och där finns en bild 
när den ena ambulansgruppen 
besökte platsen på sin väg ut 
mot Elåd-platån där de upprät-
tade sitt fältsjukhus. Här nere 
vid floden tycktes tiden ha stått 
stilla med lokalbefolkningen 
vattnande sin boskap, tvättande 

På väg till Goba hann man se bushbockar och bergsnyalor. 

I den kalkaktiga berggrunden har floden Web format en djup 
ravin.
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kläder och badande näck helt obekymrade 
om vår närvaro.

Dag 3: Det blev en riktig höjdare. Längs 
samma sträcka, med inbyggd ”afrikansk 
massage”, tillbaks till Goba för att på 
slingrande vägar söka oss allt högre i Bale 
Mountains National Park till den alpina 
zonen med endemiska fågel- och djurarter. 
Vi såg såväl blåvingade gäss som etiopisk 
varg samt på höjder mellan 3.500 – 4 300 
meter jättelobelior och eterneller. Efter att 
ha passerat det högsta passet, som låg på 
drygt 4 200 meter, sökte vi oss ned bitvis 
genom ljungskogar med sina knotiga moss-
belupna stammar och sitt trolska ljus. På 
en öppning i Harenna forest campade vi. 
I fonden reste sig de skarpa konturerna av 
Balebergens klippor som kulisser i naturlig 
storlek. En porlande bäck sökande sig fram 
mellan tuvor i ett lavbehängt skogsbryn och 
guerezaapor, svingande sig mellan trädens 
grenar, bidrog till stämningen liksom frid-
fullt ”betande” ibisar. 

Dag 4: Tidig frukost följd av avfärd. Målet 
för dagen var Negelli/Borana och mötet 
där med lokal Röda Korspersonal på plats, 
samt hållande av en liten minnesceremoni 
vid gravstenen. 

Undervägs, och eftersom vi startat så 
tidigt, kunde vi unna oss ett långt besök på 

en kamelmarknad nära Dola Mena, innan 
vi tog rast för picnic-lunch. 

Fram till Negelli kom vi under tidig 
eftermiddag, så det fanns god marginal att 
komma i kontakt med den lokale Röda 
Korssekreteraren, Ato Warie, som jag via 
mejl, brev och telefon tidigare hade varit i 
kontakt med. Hade han hunnit åtgärda grav 
och närmaste omgivning eller ej? 

Tillsammans gjorde vi en förberedande 
inspektion och till min glädje fann jag att 
han låtit resa upp stenen och fräscha upp 
den med ny vit färg samt röd text (Röda 
Korsets färger). Även närmaste omgivning 
var nu uppstädad och i ett helt annat skick 
än jag sett på den bild som Gerry sänt mig, 
den bild som gett upphov till hela denna 
resa och dessa förberedande ansträngningar. 

Vi gick tillsammans igenom hur ceremo-
nin skulle läggas upp samt vilka som skulle 
bjudas på efterföljande middag. Med allt 
det avhandlat var läget klart för kvällens 
ceremoni. 

Den inleddes vid 18.00-tiden, alltså 
strax före solnedgång och skymning. När-
varande, förutom oss åtta svenskar, var 

 I dag är det lätt att ta sig fram på vägarna. 1935 
handlade det långa sträckor om terrängkörning. 
Foto: M. Lundgren ( Ur Fride Hylanders bok).

Förutom den svenska gruppen närvarade 
stadens borgmästare samt fyra representanter 
för Etiopiska Röda Korset vid minnesceremonin 
vid Gunnar Lundströms grav.
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fyra representanter från Etiopiska Röda 
Korset, stadens borgmästare och ett antal 
stadsbor som råkade passera. Först höll 
Ato Warie ett långt tal, där han talade 
om Röda Korsambulansens insatser, dess 
historiska betydelse och vilka åtgärder han 
nu låtit utföra i restaurerande syfte. Vidare 
beskrev han planerna för framtiden, både 
kortsiktiga och mer långsiktiga, för att ge 
graven en värdig inramning.

Jag tackade för hans ord samt redo-
gjorde kort för ceremonins fortsättning, 
som blev som följer: En av resedeltagarna, 
Mats Hellman, gav en kort historik om 
hur gravstenen kom på plats samt om den 
ceremoni som hölls då, den 27 juli 1947. 
Därefter lade min syster Gunilla och jag ned 
en egenhändigt tillverkad krans och ett par 
svenska flaggor vid gravstenen, varpå det 
påbjöds en tyst minut. 

Den följdes av psalmsång, nämligen den 

psalm som min farbror älskade allra mest; 
”Var jag går i skogar berg och dalar.” Den 
psalmen hade körsångarna i bil nummer 
två tränat på, så den ljöd vackert i den 
stilla kvällen.

Den enkla ceremonin vid gravstenen 
följdes sedan av en gemensam middag på 
närliggande Nile hotell.

Dag 5: Även denna morgon blev det tidig 
avfärd, ja så tidig att frukost inte intogs på 
hotellet, utan i stället avnjöts strax efter den 
sköna afrikanska gryningen och bland väl-
doftande akacior med gröna stammar. (En-
ligt vår guide skulle den kåda som trängde 
fram ur denna art av akacia ingå i det som 
i bibeln beskrivs som rökelse och myrra). 

Under vår väg mot Mega, samma väg som 
RK-ambulansen tagit dagarna mellan den 
13/12 – 16/12 1935, på vad de tyckte var 


Artikelförfattarens farbror, Gunnar Lundström, skriver i sin dagbok 1935 om den djupa krater, 
med en mörk sjö i botten,  som man passerar på väg mot Mega. 
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den bästa vägsträcka de 
haft på sin strapatsrika 
färd från Addis mot 
sydfronten (detta läser 
jag i min farbrors dag-
bok). Där står också att 
de ”24 km från Mega 
besågo en krater, flera 
hundra meter djup, och 
i vars botten en mörk 
sjö fanns. Ur den sjön 
utvinner folket salt.” 

Samma sträcka åker 
vi nu på fyra timmar 
och kommer fram till 
samma vulkan med en 
mörk sjö på kraterns 
botten. Fortfarande 
utvinns salt, en här ef-
tertraktad vara, precis som för över 75 år 
sedan. 

Under vår färd mellan Negelli och slut-
målet för dagen Yabello stannar vi till vid en 
av dessa torra trakters så kallade ”Singing 
wells”. Det är mycket djupa brunnar, som 
med breda utgrävda anfarter leder ned till en 
cirka sju meter lång vattenränna, till vilken 
vatten i flera plan och nivåer hinkas upp allt 
högre och under ljudlig monoton arbets-
sång för att slutligen fyllas i vattenrännan. 
Till den leds eller vandrar sedan grupper 
av sebu-kor, i god ordning och disciplin, 
för att dricka sig otörstiga. Att få vara med 
om och se ett sådant ålderdomligt arbets-
sätt i funktion det känns som att plötsligt 
förflyttas århundraden bakåt i tid. Det enda 
som får en att hålla sig till nuet är de gula 
plastdunkar som används som öskar.

Dag 6: Från Moyale söker vi oss så små-
ningom, efter lite zebrastudier i en närlig-
gande nationalpark, ytterligare ett antal mil 
västerut. Passerar Saganfloden som utgör 
gräns mot Karat-Konsoområdet.

 
Denna flod och detta område fick de flyende 

Under ljudlig, monoton arbetssång hinkas vatten upp från avsats till 
avsats av person efter person.

ambulansmännen söka sig fram genom 
under sin färd mot Kenya, och efter att 
man gett upp alla försök att efter kejsarens 
kapitulation/krigets slut, ta sig norrut mot 
Addis Abeba på grund av den laglöshet och 
de oroligheter som då utvecklades, speciellt 
i områdena runt huvudstaden. Konso-om-
rådet har varit en närmast självstyrande del 
av Etiopien. För att få tillstånd att passera 
i detta område samtidigt som man ville få 
eskorthjälp fick förhandlingar föras med de 
styrande. Så skedde också och med positivt 
resultat. Att utan vägledning ta sig genom 
dessa torra risiga marker ned till den keny-
anska gränsen, det hade varit mycket svårt 
ja närmast omöjligt.

Nu var vi alltså här, på vår specialresa i RK-
ambulansens spår, 77 år senare men med 
fullt igenkännbar terräng och miljö. När 
vår etiopiske guide och färdledare på Magic 
Land Tours, Brook Kassa, fick veta att am-
bulansmännen passerat här, ja då föreslog 
han att vi skulle besöka kungen av Konso, 
den 19:e arvtagaren i rakt nedstigande led 
till denna ärevördiga titel. 

Så blev också fallet. På väg till en märklig 
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sandstensformation strax utanför Konso 
råkade vi möta kungen, just då på väg till 
ett seminarium som handlade om hur man 
skulle förebygga och lösa konflikter. Där var 
han engagerad/upptagen hela eftermidda-
gen och kvällen, men lovade oss en audiens 
till morgonen därpå. 

På avtalad tid och plats, den av grova 
träpalissader omgärdade kungliga kraalen, 
trädde vi in och slog oss ned på utlagda 
djurhudar i en hydda med högt toppigt 
tak uppburet av grova timmerstockar men 
öppen i sidorna. Här slog sig kungen, i sin 
färggranna dräkt, ned för en samtalsstund. 
Han inledde med att tala om Konsos ur-
gamla traditioner, och hans sätt att införa 
nya tänkesätt och ny teknik utan att det 
skulle gå varken för fort eller för sakta.

Artikelförfattaren Gunnar Lundström tillsammans med kungen av Konso.

På efterföljande frågestund fick vi svar 
på våra många frågor, och jag fick möjlighet 
att berätta i vilket syfte vi var där och att 
tacka honom för den hjälp hans föregångare 
bistått rödakorsmännen med på deras flykt-
väg mot kenyanska gränsen.

Med detta historiska möte var vår mis-
sion fullföljd, och vi kunde se tillbaks på 
en framgångsrik färd med flyt följande den 
Svenska Röda Korsambulansen i spåren 
genom de sydliga delarna av Etiopien. 

Vår färd åter gick via Arba Minch och 
Wondo Genet längs Rift Valley till Addis 
och flyget hem till Sverige. 

Text och bilder: Gunnar Lundström  
gilu@telia.com 
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Redan i slutet av 1800-talet anlände de första 
svenska missionärerna till Etiopen och ett år 
före det italienska anfallet besökte vår förre 
kung Etiopien. Under försvarskriget mot Italien 
stärktes banden ytterligare mellan våra länder 
bl.a. genom Röda Korsets fältambulanser.

Jag minns själv hur jag, sittande på min 
pappas axlar,  tittade på kortegen som gick 
genom Stockholms gator vid Haile Selassis 
besök i Sverige 1954.

Vi var behjälpliga att bygga upp det 
etiopiska flygvapnet. Mängder av skolor och 
hälsocentraler byggdes upp av missionärer, 
lärare och läkare. Även efter att kejsaren 
störtats fortsatte Etiopien att vara ett av våra 
största biståndsländer. 

2008 vägrade Etiopien  acceptera Sveriges 
förslag till ny ambassadör i Addis Abeba. Två 
år senare stängde Etiopien sin ambassad i 
Stockholm. Hur arresteringarna av journa-
listerna Martin Schibbye och Johan Persson 

Om Rädda Barnen i Etiopien

Björn Frändegård är före detta styrelseledamot i Svensk-Etiopiska Fören-
ingen. I  slutet på 80-talet arbetade han 2½ år i Etiopien för Svenska Röda 
Korset. Arbetet var mångfacetterat. Det innebar bland annat att utveckla 
systerprojekten mellan de etiopiska distrikten Arssi, Wollega, Hararghe 
och Wollo och fyra svenska rödakorsdistrikt. Det innebar också att nära 
följa utvecklingen i det stora katastrofförebyggande projektet i Wollo.

- Ett tag fick jag också fungera som informationsdelegat och vara 
guide och behjälplig för ett filmteam från Sveriges Television. Tillsammans 
gjorde vi  filmen ”Varför svälter Afrika ?”. En svensk ”knatteredaktör” 
Jonna, 14 år från Barnjournalen kom ner för att söka svar på filmens 
frågeställning. 

- Filmteamet och jag tillbringade också två intensiva inspelnings-
veckor hos Afarerna i Gewanetrakten. Det blev en bitvis kontroversiell 
film som problematiserade  hur bistånd bör och kan fungera för en 
nomadiserande folkgrupp.

- Efter hemkomsten arbetade jag för Rädda Barnen Sverige 
som organisations- och verksamhetsutvecklare i StorStockholm 
till min pensionering.

förra året har påverkat våra mellanstatliga 
förbindelser får väl framtiden utvisa.

I det här numret skall vi kort beskriva 
Rädda Barnens verksamhet. Svenska Rädda 
Barnen inledde sitt arbete i Etiopien redan 
1965. Då fanns missionärer från olika länder 
redan på plats men många internationella 
biståndsorganisationer lyste med sin frånvaro. 
De första åren var arbetet inriktat på att stödja 
enskilda familjer främst i Addis Abeba. Major 
Onni Niskanen var Rädda Barnens förste 
representant och tidigt stödde man Asfaw 
Yemirus skola för barn från fattiga familjer. 
Stödet till de leprasjuka kanaliserades genom 
engagemanget i Alert.

I slutet av 90-talet och början av 2000-ta-
let förändrades Rädda Barnens inriktning. 
Från ett hälsoperspektiv mot vissa speciellt 
utsatta grupper av barn, t ex gatu- och för-
äldralösa barn, till påverkansarbete riktat 
mot civilsamhället utifrån ett rättighetsper-
spektiv. FN:s barnkonvention förändrade 
arbetssättet. Så genomförde t.ex. barn med 

Foto: Rädda Barnen
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Om Rädda Barnen i Etiopien

funktionshinder en marsch till parlamentet 
där de framförde sina krav och önskemål. 
Parallellt med detta utbildade man parlamen-
tariker i olika barnrättsfrågor.

Under lång tid hade Svenska Rädda 
Barnen drivit flyktingläger längs gränsen till 
Sudan, t.ex. i Gambella. Rädda Barnen fasade 
successivt ut sitt  engagemang och ansvaret 
fördes över till den etiopiska regeringen 
och UNHCR. Mycket av arbetet inriktades 
också på att stärka etiopiska organisationer 
att arbeta med ett rättighetsperspektiv. Att 
utveckla olika metoder och hitta modeller, 
som kunde överföras till grannländerna stod 
också högt upp på agendan. En mycket positiv 
och framstegsvänlig stämning rådde i landet. 

I början på 2000-talet bildades den 
internationella Rädda Barnenalliansen. De 
enskilda ländernas insatser skulle samordnas 
och koordineras. Detta ledde till omorgani-
sationer runt om i världen. För Etiopiens del 
ledde detta till att Rädda Barnen 2005  beslöt 
att flytta sitt regionala kontor för Etiopien, 
Eritrea, Sudan och Somalia från Addis Abeba 
till Nairobi. Där fanns bättre möjligheter till 
samarbete med andra biståndsorganisationer 
och FN:s olika hjälporgan.

2011 kom en ny lagstiftning som innebar 
att internationella organisationer inte får 
arbeta med rättighetsfrågor i Etiopien. In-
hemska organisationer får göra det, men ej 
finansieras utifrån. Detta ledde till att Rädda 
Barnen än mer inriktade sig på samarbete med 
etiopiska myndigheter.  

Att på olika sätt skydda  barnen (child 
protection) blev högsta prioritet. Detta 

innebar ett arbete mot aga både i skolan och 
i hemmen. För att motverka polisens våld 
mot t.ex. gatubarn började man ge poliser 
kompletterande utbildning. För att omsätta 
FN:s barnkonvention samarbetar man på 
många plan med olika myndigheter för att 
skapa ett barnvänligare samhälle. Inspirerade 
av de positiva erfarenheterna från Kenya 
har man genomfört försöksverksamhet med 
ungdomsdomstolar, där barnen kan få stöd 
av socialarbetare och advokater. 

 David Miller, ekonomisk administratör 
för Etiopien, berättar att idag samarbetar 
sju olika nationella Rädda Barnenorganisa-
tioner i Etiopien. Dessa är, förutom Sverige, 
de andra nordiska länderna samt USA och 
Storbritannien. Var och en har sitt ansvars-
område inom ett sammanhållet program. 
Så är t.ex. Storbritannien huvudansvarig för 
katastrofarbetet och driften av flyktinglägren 
vid gränsen till Somalia. Svenska Rädda 
Barnens ansvar är att skydda barnen. Det 
innebär bland annat att skapa trygga platser, 
som förhindrar övergrepp och rekrytering av 
barn till barnsoldater.

Svenska Rädda Barnen bidrar årligen med 
ca 10 miljoner till verksamheten i Etiopien. 
De frågor man arbetar med är inte speciellt 
kostsamma.

Sammantaget är dock Etiopien det största 
programlandet inom Internationella Rädda 
Barnen. Ingen annanstans samverkar så 
många olika nationella föreningar. 

Text och bilder: Björn Frändegård

I slutet av 
80-talet, 
då Björn 
Frändegård 
arbetade i 
Etiopien var 
han behjälplig 
när SVT  
spelade in 
några program. 

Att på olika 
sätt skydda 
barnen 
är Rädda 
Barnens 
prioritet.
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I november 2012 blev vi, författarna till denna 
artikel, inbjudna att delta i en kongress i Addis 
Abeba rörande prevention av livmoderhalscancer. 
Detta var den tredje kongressen på detta tema 
som anordnades av Dr Meseret Mengistu. 

Tio läkare från Sverige och trettio gyne-
kologer från Etiopien deltog i år. Syftet  
med dessa återkommande kongresser är 
att utbilda de 250 gynekologer som finns 
i Etiopien i livmoderhalscancerprevention. 

Vi fick också möjlighet att besöka Dr 
Meseret Mengistus egen klinik  ”Senamoksh 
Women´s Health Center” i Addis Abeba. 
Detta är en modellklinik för kvinnohälsa i 
allmänhet och för förebyggande av livmo-
derhalscancer i synnerhet.

I Etiopien finns över 45 milj. kvinnor, 
46% är under 15 år. Medellivslängden för 
kvinnor uppskattas år 2012 till 59 år och 
varje kvinna föder nästan 6 barn. Cancer 
i livmoderhalsen är den vanligaste cancer-
dödsorsaken för kvinnor i Etiopien och 
6000 kvinnor dör i sjukdomen varje år.

Dr Meseret Mengistu är född i Etiopien 
men har bott sedan sena tonåren i Sverige 
och utbildat sig till gynekolog här. Hon 
arbetar och driver tillsammans med en 
kollega Kvinnohälsan Söder i Stockholm. 
Det är genom hennes arbete som gynekolog 
här i Sverige som hon har kunnat finansiera 
uppbyggnaden av Senamoksh Women´s 
Health Center.   

Kliniken ligger i ett villaområde i de 
centrala delarna av Addis Abeba  och grun-
dades 2005 med officiell invigning 2008. 
För att kunna genomföra detta ansökte hon 
om nystartbidrag från New Tec och fick en 
summa som möjliggjorde starten av verk-
samheten. Meseret köpte med egna pengar 
den utrustning som behövdes. 

Idag är det en strålande ren klinik som 

Studieresa till Etiopien hösten 2012

innehåller flera mottagningsrum med all 
den utrustning som behövs för att kunna 
förebygga livmoderhalscancer. Kvinnor 
som kommer dit har alla tänkbara gyne-
kologiska besvär. 

En del är gravida, andra har känt knölar 
i brösten, några har cystor på äggstockar, 
andra har gynekologiska infektioner, köns-
sjukdomar, klimakteriebesvär eller vill 
diskutera preventivmedel och då måste 
kliniken även kunna ta hand om dessa 
frågeställningar. 

En gynekolog på heltid ansvarar för 
verksamheten, dr Tassew Haile. Totalt är 
12 personer anställda på kliniken inklusive 
städpersonal. Nu är kliniken självfinansie-
rad förutom hyran som Meseret fortfarande 
bekostar själv. Alla kvinnor kan komma till 
Senamoksh Women´s Health Center men 
man måste kunna betala själv för mottag-
ningsbesöket.

Meserets dröm är att Senamoksh Wo-
mens Health Center ska fungera som en 
modellklinik för livmoderhalsprevention 
och förhoppningsvis stimulera till öppnan-
det av satellitkliniker ute i landet. 

Doktor Meseret Mengistu
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Studieresa till Etiopien hösten 2012
Vi gjorde även andra intressanta studie-

besök på bl.a. Fistulakliniken och Lepra- 
sjukhuset.

Genom vår kollega professor Sven Brit-
ton fick vi även kontakt med Dr Atalay 
Alem på Amanuel Hospital som är det enda 
mentalsjukhuset i Etiopien. Där fick vi delta 
i läkarnas  ”sittrond” då man går igenom 
alla nyintagna patienters sjukdomstillstånd. 

Sjukhuset har 260 bäddar och där ar-
betar 11 av landets totalt 38! psykiatriker. 
Vi slogs av att synen på psykisk ohälsa och 
behandling är mycket lik vår, trots att man 
i Etiopien också måste ta hänsyn till de 
traditionella föreställningarna om varför 
man blir psykiskt sjuk.  

Exempelvis är det vanligt att man låter 
en psykotisk människa kedjas fast utanför 
kyrkan och få heligt vatten kastat på sig. 
När detta inte fungerar vänder man sig till 
sjukhuset.

För att bli intagen krävs att man har en 
familj eller andra anhöriga som kan sörja 
för eftervården/rehabilitering – man menar 
att annars är det helt ogörligt.

För oss kan detta låta konstigt men det 
är en realitet att patienterna inte klarar sig i 
ett samhälle utan socialt skyddsnät. En an-
nan sak som var påfallande var att läkarna 
visade patienterna så stor ödmjukhet och 
respekt. Vi knöt många och intressanta 
kontakter där.

Ett helt oplanerat studiebesök i Lalibela 
var vi med om. En av oss snubblade  på 
väg till  en kyrka och kunde inte stödja på 
foten varför vi var  tvungna att uppsöka det 
lokala sjuhuset. Här kunde vi konstatera att 
behovet av resurser för sjukvård är enormt 
i Etiopien. 

Lokalerna var slitna, smutsiga och ohy-
gieniska. Inte ens en toalett fanns. Dessutom 
saknades adekvat utrustning för röntgen 

och laboratorium. Vad som såg ut som en  
enkel liten spricka i benet visade sig vara 
en komplicerad fraktur väl hemma i Stock-
holm. De tillfälligt anställda läkarna gjorde 
dock sitt bästa och visade stor medkänsla 
och engagemang. Man kan dock inte låta 
bli att fundera över varför det måste vara 
så smutsigt!

Vi känner oss tacksamma för att ha fått 
inblick i etiopisk sjukvård och ödmjuka 
inför läkarnas stora svårigheter att verka 
med dessa knappa resurser.

Text/bilder:
Anette Sjösten, gynekolog

Eva Lyssarides, psykiatriker
Marianne Jägestedt, allmänläkare

Undersökningsrum på sjukhuset i Lalibela.

En av patientsalarna på mentalsjukhuset.



26

Heli von Rosen: ”Dödsorsak Ogaden”, Atlantis förlag (2013)

Fängslande läsning om von 
Rosens insatser i Afrika

”Dödsorsak Ogaden” handlar inte bara om Carl 
Gustaf von Rosens flygarliv i Afrika. Den belyser 
också orsaker och bakgrunder  till politiska 
skeenden i de länder där han verkat. Många 
års källforskning ligger bakom boken, som trots 
alla fakta är lättsamt skriven och medryckande.

Den 13 juli 1977 dödas Carl Gustaf von Rosen 
i Gode i Ogaden under ett anfall från den so-
maliska armén. Sonen Eric och svärdottern Heli 
von Rosen får dödsbudet i Addis Abeba, där de 
under två år varit engagerade i flygverksamheten 
med hjälpsändningar till svårnådda mål på olika 
håll i landet, en verksamhet som Carl Gustaf von 
Rosen ansvarat för.

Så inleds boken som också berättar om hur 
Heli som 20-årig student 1965 kommer till slottet 
Rockelstad i Sörmland från Finland för att som au 
pair förbättra sin svenska, med uppgift att hand 
om Carl Gustafs mor Mary som fått en stroke. 
Hon och husets son Eric blir förälskade, de gifter 
sig 1969. Sex år senare landar de i Addis Abeba 
med femåriga dottern Irene. De blir kvar i två år.

Under de två åren skriver Heli utförliga brev 
hem, brev hon skriver med kopia. Vilken tur att 
hon haft tillgång till dem när hon skrivit den här 
boken, för tack vare det blir handlingen speciellt 
levande. Jag ser hur hon raskt tar sig fram på Ad-
dis gator för besök hos olika myndigheter för att 
söka dessa otaliga tillstånd. Eller när de i februari 
1977 kommer hem till huset för att konstatera att 
det genomsökts och till och med beskjutits. Det 
är nu Haile Mariam Mengistu stärker sitt grepp 
över landet och Dergens makt försvagas. 

Men bokens huvudperson är svärfadern Carl 
Gustaf. Vi får en kort resumé av hans bakgrund; 
uppväxten på Rockelstad, ungdomsåren med väx-
ande flygintresse och flygshowerna i folkparkerna 
till den dag, hösten 1935, då han, av en händelse i 

Göteborg, blir åhörare till missionsläkaren Gun-
nar Agges föredrag om Mussolinis armé som 
nyligen anfallit Abessinien.

Intressant är det att läsa om de händelser som 
ledde fram till den italienska invasionen. Om det 
ekonomiska kaos som rådde i Italien i slutet av 
1800-talet  och som resulterade i att den italien-
ska kolonin Eritrea  grundades 1890. Intressant 
är också den helhetsbild som författarinnan ger 
av de insatser som görs av de olika Röda Kors-
ambulanserna 1935-36 och om de stundtals 
mycket svåra och riskfulla flygningarna som Carl 
Gustaf genomför.

Sen följer hans år som pilot i KLM och in-
satsen i finska vinterkriget, innan det är dags för 
en längre period i Etiopien då han ansvarar för 
uppbyggnaden av en flygskola och ett etiopiskt 
flygvapen. 

Heli von Rosen skriver också om svärfaderns 
arbete i Kongo och Biafra, även här kopplat till 
intressanta upplysningar om konflikternas bak-
grunder. Boken har rejäla marginaler, där ännu 
utförligare fakta presenteras med hänvisning till 
källan.

Carl Gustaf von Rosen hinner inte vara pen-
sionär länge i villan i Ålsten innan det åter blir 
dags för Etiopien och matbombningarna, där Heli 
von Rosen finns med i bilden.

Fakta blandat med vardagliga detaljer gör att 
boken aldrig blir tungläst och bilden av en man 
som aldrig blundar för orättvisor, som sällan ser 
några hinder och som brinner för det han gör 
är mycket tydlig i författarinnans beskrivningar.                                  

Heli von Rosen sätt att skriva imponerar. Både 
när det handlar om rena fakta eller som här, då 
hon beskriver hur hon anländer till Addis den 19 
augusti 1975: När vi klev ur planet hade det precis 
slutat regna, asfalten på plattan var ännu fläckvis 
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Bilden på den unga kvinnan med det vackra 
leendet gör mig så glad. Inte bara för leendets 
skull, men för att jag på vykortets baksida läser 
att hon fått ett stipendium i form av ett mikrolån 
för att utbilda sig till barnmorska. Hälsningen 
kommer från Gerry, kortet är avstämplat i 
Etiopien.

Gerry Rönnmark träffade jag av en händelse 
för några år sedan när jag skulle söka visum 
på etiopiska konsulatet. Den gången var han 
på väg ner till Etiopien med en resegrupp. 
Han berättade för mig om EFS i Södertälje 
och tyckte att jag skulle komma på basaren 
som alltid äger rum i mars varje år. 

Man kan bli glad 
för mindre!

Jag hade ingen möjlighet att besöka den. 
Något år senare damp det ner ett kort i brev-
lådan. Kortet var från Gerry. Det stod något 
om stiftelsen eduf  (Educational Microloan 
and Scholarship Foundation) på det. Jag gick 
in på nätet, hittade hemsidan, såg att eduf 
startats av Jan Thews och Gerry Rönnmark, 
att stiftelsen ger mikrolån för utbildning av 
personer, främst i Etiopien, och i första hand 
när det gäller sjukvårdsutbildning.

Mulunesh Gemechus är eduf:s första sti-
pendiat. Hon går en fyraårig utbildning för 
att ta en Master i Midwifery. Det innebär att 
hon efter utbildningens slut har kompetens 
att utbilda barnmorskor vid Airasjukhuset, 
där hon har anställning på förlossningsav-
delningen. 

Djale Tesfaye som ler glatt mot mig på det 
kort jag nu fått är eduf:s  stipendiat nummer 
fem. Hon har nyss påbörjat en utbildning 
som barnmorska. Djale är 19 år, hennes 
mamma dog för flera år sedan. Fram tills 
nu har hon tagit hand om sina syskon och 
skött hemmet till sin far som är fiskare. Nu 
när syskonen har blivit äldre och klarar sig 
själva är det dags för Djale att satsa på sin 
framtid. Eduf har gett henne chansen.

Tack Gerry för hälsningen! För er som 
vill veta mer om stiftelsen, gå in på:  
www.eduf.se 

Text: Pia Virving
Foto: Gerry Rönnmark

Speciellt erbjudande till 
Svensk-Etiopiska Föreningens 
medlemmar!
Beställ boken ”Dödsorsak Ogaden” 
till specialpriset 219 kronor. Maila 
din beställning till rebecca.ohnfeldt@
atlantisbok.se.  Ange leverans- samt 
fakturaadress.

mörk av vattenpölar…Solen var på väg upp och 
man såg det stora Entottoberget vid horisonten, 
som en bleklila hägring genom morgondiset…”

Pia Virving
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“Fyrtio år efter sin död är Lena Svedberg 
något av en kultfigur i konstkretsar ... Här 
finns ingen artighet eller inställsamhet. Lena 
Svedberg nosade sig fram till mänsklighe-
tens smutsigaste vrår som en sorts folkhems 
Hieronymus ”Bosch”. 

(Bo Madestrand).

Vi var så unga när vi träffades i Addis Abeba 
1967 när hon hälsade på sina föräldrar Greta 
och  Nils. I början av sextiotalet hade unga 
Lena lämnat Addis Abeba tillsammans med 
sin syster Lotta för att flytta till Göteborg. 
Svedberg påbörjade en förberedande konst-
skola i Göteborg men avslutade studierna 
1966 då hon kommit in på Kungliga Konst-
högskolan i Stockholm. 

Det tycks så länge sedan. Hon var så 
levande, så tuff, så sårbar, så vacker. Jag äls-
kade henne, fast man uttryckte sig inte så på 
den tiden. Hon var bräcklig, stark och vi fann 
något hos varandra fast vi bara hann träffas 
ett par gånger. Hennes teckning har gett mig 
styrka genom åren. En värnlös, stark, arg 
liten kyckling där endast högra ögat tittar på 
betraktaren. Jag uppfattade Lena som en sö-
kande, envis, otrygg, stark och fascinerande 
människa. Hon sökte rättvisan – det var helt 
klart - och hon sökte förmodligen Kärleken. 

Lena Svedberg:
Så länge sedan – 
så levande – så evig
Lena Svedberg – konstnär och illustratör - skulle ha fyllt 67 år den 
26 april. Men hon valde att ta sitt liv i Stockholm den 2 juli 1972. De 
som någon gång kommit i kontakt med Lena Svedberg och hennes 
konst kan aldrig glömma henne. Hon efterlämnar djupa spår och 
tankar hos oss. Hennes konst är tidlös. 

Hennes kyckling och Leonard Cohens 
sång Like a Bird on a wire … I have tried 
in my way to be free ackompanjerar mig när 
jag skriver dessa rader. Hennes outgrundliga 
blick, hennes konstverk ropar och skriker 
och ber oss att förstå, kanske inte henne utan 
att vi måste hjälpa till att rädda världen och 
tillsammans försöka stoppa makthavarnas 
missbruk.

Hennes klasskamrater, lärare och bekan-
ta förstod snart att hon var ett konstnärligt 
geni. Hon kom snabbt i kontakt med den 
grupp konstnärer som senare skulle komma 
att bilda Puss-gruppen: Lars Hillersberg, Ulf 
Rahmberg och Carl Johan De Geer. Lena 
Svedberg skapade till en början olika typer 
av porträtt.

Men 1967 skedde en tydlig förändring. 
Hennes raffinerade och högst känslomässiga 
motiv blir absurda nidbilder. Hon blev snart 
känd i Sverige och utomlands. 1969 reste hon  
till Paris, Tokyo och Kyoto. När hon senare 
skulle turnera till biennalen i Sao Paulo re-
fuserades de bilder som var utförda av Lars 
Hillersberg och Roj Friberg. Samtliga delta-
gare fattade då beslutet att inte medverka. 

I sin konst riktade hon skarp kritik 
mot det moderna samhällets politiska och 
ekonomiska människosyn. Hon arbetade 

LENA SVEDBERG 1946-1972. 
Bilden ingår i en katalog över en minnesutställning i Malmö Konsthall 
18 december 1975 – 25 januari 1976. 
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Anna Greta Svedberg 
1917 - 2013

ofta i mycket stora format, med groteska, 
satiriska bilder med ett myller av gestalter 
och med en djup och radikal svärta. Hon 
medverkade tillsammans med bland andra 
Lars Hillersberg, Carl Johan De Geer och 
Karin Frostenson i den anarkistiska under-
groundtidskriften Puss. Efter sin död ingick 
hennes teckningar i ett antal utställningar, 
bland annat en samlingsutställning på Gö-
teborgs konstmuseum och konsthall 1975, 
där hon presenterades tillsammans med Lena 
Cronqvist, Siri Derkert och Vera Nilsson.  
En minnesutställning visades bland annat 
på Malmö Konsthall 1976.

Hennes konstverk förmedlar budskapet 
om att vi kanske kan förändra världen. Hen-
nes arga tuschteckningar, hennes bedjande 
kycklingar som den på bilden och den som 
i hennes mammas -  Greta Svedbergs döds-
annons - tittar rakt in i betraktaren – den 
ger oss en strimma hopp. Eller som hennes 
syster Lotta skriver i konstkatalogen ”För 
Lenas, vår egen och våra barns skull måste 
vi fortsätta kampen”. 

Barbro Ergetie

Lena Svedbergs konst finns representerad på: 
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet 
i Stockholm, Kronhousens samlingar. (Källa: 
Konstnärslexikonett Amanda). 

Greta Svedberg och hennes 
make Nils bodde i Addis 
Abeba med sina tre barn 1959 
– 1973. Kejsar Haile Selassie 
hade bjudit in Nils som blev 
en av kejsarens ekonomiska 
rådgivare tillsammans med 
bland andra förre ministern 
Gorfu Gebre Medhin.

 
När Greta – eller Anna Greta Svedberg som det 
står i dödsannonsen – reste till Etiopien var det 
första gången hon flög. Hon beskrev i Svensk-Eti-
opiska föreningens tidskrift att på 1950- och 
60-talet var det som att flyga till månen eller till 
världens ände ”Så kanske hade vi inte landat i 
världens ände” (Nordin 1999, 12). Men hon 
ändrade sig när hon klev av planet och såg ett 
purpurfärgat kungsljus som kämpade sig upp 
genom asfalten på flygplatsen i Addis Abeba. 

- Det är ju samma som i Sverige, utbrast hon 
och kände sig genast hemma.

Att bara vara hemmafru var antagligen 
långtråkigt så Greta började hjälpa till med de 
första adoptionerna av etiopiskfödda barn. När 
familjen Svedberg senare lämnade landet hade 
Greta hjälpt till att adoptera bort 61 etiopiska 
barn till Sverige.*

Hennes dödsannons i 
början av februari 2013 var 
fylld med en lång rad namn, 
med Nils, Bodil, Lotta och 
många, många andra och 
kröntes av ”Vi älskar dig”.

I stället för traditionellt 
kors, hjärta eller kanske en 
bok har familjen publicerat 
en av Greta och Nils Sved-
bergs dotter Lenas berömda 
kycklingar. En underbar påminnelse om konst-
nären Lena Svedberg som lämnar outplånliga 
minnen hos oss alla. 

Barbro Ergetie

*Källa: Belonging in an Adopted World: Race, Identity, 
and Transnational Adoption av Barbara Yngvesson.

KYCKLING, TUSCH- OCH 
BLYERTSTECKNING, 
1967. Efter 1967 sker en 
tydlig förändring, som 
tycks ha skett över mycket 
kort tid; hennes subtila 
motiv blir plötsligt groteska 
personporträtt, vilkas 
absurditet agerar som 
själskarikatyr av personen 
hon porträtterar.  Originalet 
tillhör artikelförfattaren.
(Bilden beskuren) Greta Svedberg på 

besök i Mellösa. 
Foto: Barbro 
Ergetie

Iögonfallande runa. 
Lena Svedbergs 
konstverk.



30

§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Biniyam Wondimu öpp-
nade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Årsmötets rätta utlysande 
Årsmötet godkände utlysande av årsmöte.

§ 3 Mötesordförande, mötessekreterare
Biniyam Wondimu valdes att leda årsmötesför-
handlingarna och Ingegerd Nylander valdes till 
sekreterare.

§ 4 Justerare av årsmötesprotokollet
Åke Clason valdes att jämte mötesordföranden 
justera protokollet från årsmötesförhandlingarna.

§ 5 Verksamhetsberättelse och 
resultaträkning
Per Wallgren kommenterade föreningens resultat 
och balansräkning för år 2012. Föreningen har 
två organisationsnummer, vilka redovisas var för 
sig. Årets resultat för föreningen blev ett plus på 
3 405:20 och för fonderna med 27 787:59. Det 
sammanlagda resultatet blev 31 192:79. Under år 
2012 delade stipendiefonderna ut 15 000 till Med-
hen Social Center (den traditionella fonden) och 
25 000 till Airasjukhuset (Karin Mobrings fond). 
Handlingarna godkändes.

§ 6 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Åke 
Clason. Räkenskaperna befanns vara i god ord-
ning. Revisionsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna.

§ 7 Ansvarsfrihet
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning för 
år 2012. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

§ 8 Medlemsavgift
Då medlemsavgiften höjts med 50 kr till 250 kr per 
hushåll för 2013 ansåg mötet att ingen ny höjning 
är aktuell. 

§ 9 Val av styrelse för perioden 2013-2014
Valberedningens ledamot Astrid von Rosen före-
drog valberedningens förslag till styrelse. Omval 
av Biniyam Wondimu, Håkan Pohlstrand, Wessen 

Protokoll fört vid Svensk-Etiopiska 
Föreningens årsmöte den 27 april 2013

Beshah, Per Wallgren, Ingegerd Nylander på två år. 
Sven Britton, Sonja Pohlstrand, Örjan Åkerrén och 
Jan Olof Gustavi kvarstår ytterligare ett år. 

Biniyam Wondimu omvaldes till ordförande för 
ytterligare ett år. 

Förslaget godkändes av årsmötet.
Förslag från Jan Olof Gustavi: då någon av nuva-

rande styrelsemedlemmar så småningom kommer 
att avgå, är det viktigt att redan nu rekrytera och ad-
jungera en person som är beredd att ingå i styrelsen.

§ 10 Revisorer
Omval av Eric Renman som ordinarie revisor för 
två år. Åke Clason kvarstår som ordinarie revisor 
ytterligare ett år. Omval av Kalevi Tikkanen som 
revisorssuppleant för två år.

§ 11 Valberedning
Astrid Assefa (sammankallande) och Astrid von 
Rosen har ett år kvar på mandatet som ordinarie 
ledamöter i valberedningen. Omval av Seife Tuulos-
korpi som suppleant för två år.

§ 12 Redaktionskommitté
Till redaktionskommitté omvaldes Ingegerd Ny-
lander, Pia Virving, Sven Britton, Barbro Ergetie på 
ett år. Martin Hydén, webmaster för föreningens 
hemsida, omvaldes på ett år.

§ 13 Tenaestelin
Tidningen som började som ett stencilerat blad är nu 
inne i sin 54:e årgång och firar i år 50 år under nam-
net Tenaestelin. Sedan 2011 trycks tidningen i färg.

Pia Virving gav en översikt över innehållet i 
kommande nummer, som beräknas komma ut till 
midsommar, bl. a. om en studieresa av tre läkare, 
om Rädda Barnens arbete i Etiopien, en artikel av 
Gunnar Lundström, namne och brorson till Gunnar 
Lundström, som dödades i samband med Svenska 
Röda Korsambulansen. Ett förslag framfördes 
att Gunnar Lundström inbjuds till ett kommande 
föreningsmöte.

§ 14 Stipendiefonden
Det tredje årets bidrag på 15.000 kr har betalats i 
januari 2013 till Medhen Social Center för stöd till 
ungdomar som studerar vid universitet och college. 
Mötet beslöt att fortsätta stödet ytterligare tre år. 
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Föreningen Hylte hjälper Debre Zeyt kommer att 
beviljas ytterligare 10.000 kr till deras mikrolåns-
projekt när redovisning av de 10.000 kr de tidigare 
beviljats inkommit.  

Ulf Niskanen, brorson till Onni Niskanen, berät-
tade att familjen startat Onni Niskanen Founda-
tion till förmån för barn och ungdomar i Etiopien. 
Årsmötet biföll hans önskan om samarbete. Ulf 
Niskanen presenterade även filmaren Jens Lind, som 
arbetar med en dokumentär om Onni.

Såväl Astrid von Rosen som Aina Carlsson poäng-
terade att utbildning och hälsa är högst prioriterade 
områden för bistånd.  

§ 15 Karin Mobrings Stiftelse
Det treåriga stödet till Fattigfonden vid Aira-

sjukhuset om 25.000 per år har löpt ut. Årsmötet 
2012 beslutade att fortsätta stödet i ytterligare tre 
år (2013-2015).

Dr Erik Erichsen och hans hustru Senait arbetar 
fortfarande på sjukhuset.

§ 16 Trädplanteringsprojektet
Stödet till plantering av inhemska trädsorter i Entotto-
området fortsätter. Tre hektar är nu uppodlade, det blir 
fyra hektar nästa år. Örjan Åkerrén besökte området 
i februari och berättade att grundvattnen, bäckar 
och vattenkällor kommit tillbaka. Ato Getachew, 
ansvarig för projektet, söker samarbete med svenska 
skogsexperter, t ex SLU (Sveriges Lantbruksuni-
versitet).

Wessen Beshah kommer under sitt besök i Addis 
Abeba i sommar att anordna en picnic för svenskar 
och svensk/etiopier på Entotto.

Sonja Pohlstrand har besökt området flera gånger, 
på norra sidan och nu senast södra sidan i oktober 
2012. Hon har noterat att undervegetation och 
djurliv återkommit.

Planen är att hela området ska bli ett rekreations-
område, skyltar ska sättas upp, telefonnummer till 
kontaktpersoner läggas in på hemsidan samt en 
karta som visar vägen till kontoret i Bole-området. I 
projektet ingår även bevarande av gamla byggnader. 

Bengt Hylander efterlyste ett presentkort/tack-
kort, liknande VI-Skogens, vid donationer till 
Trädplanteringsprojektet i form av presenter. Per och 
Örjan lovade utarbeta ett förslag  till ett sådant kort. 
Under 2012 utbetalades 13.000 kr till Ethiopian 
Heritage Trust. 

§ 17 Motioner till årsmötet
 Inga motioner hade inkommit.

§ 18 Övriga frågor
Framtidsgruppens barn- och ungdomsmöte:
Jan Olof Gustavi påminde om barn-och ungdoms-
mötet anordnat av Framtidsgruppen den 4 maj. 
Även om mötet vänder sig till barn 8 till 12 år är 
vuxna lika välkomna. Programmet består bl.a. av 
musik och dans, poesiuppläsning, tipspromenad, 
Ulf Niskanen som berättar om sin farbror Onni 
Niskanen och Bengt Hylander som kåserar om 
familjens leopardskinn.

Avlidna medlemmar:
Gunnar Schalin efterlyste en ”In Memoriam” spalt 
i Tenaestelin över avlidna medlemmar och tidigare 
styrelse-och redaktionsmedlermmar. Som exempel 
”Kickan” Johnsson  som ingick i redaktionsgruppen 
på 1960-talet. 

I de flesta fall får föreningen  inte kännedom om 
att en medlem avlidit förrän ett utskick återsänds 
eller att en familjemedlem  hör av sig  med anled-
ning av utskicket. 

I de fall dödsfallet är känt och gäller en tidigare 
styrelse- eller redaktionsmedlem  har minnesord  
införts i Tenaestelin.

Konstutställning:
Mellan den 24 maj och 5 juni 2013 pågår en utställ-
ning av etiopisk konst  på EthioStar Restaurant. 
Arrangörer är Warka som finns i Sverige i samarbete 
med Makush Art Gallery, Addis Abeba.

The Society for the Conservation of the Ethiopian 
Cultural Heritage:
Samuel Rubenson i Lund har informerat om detta 
projekt, initierat av svenskar som vill försöka hjälpa 
till att rädda några av Etiopiens mest värdefulla 
kulturskatter, kyrkobyggnader och målningar från 
1000- och 1100-talen, se http://www.conservatio-
ninethiopia.org

Samuel Rubenson kommer att inbjudas till ett 
medlemsmöte för att berätta om projektet.  

§ 19 Mötets avslutande.
Mötesordförande Biniyam Wondimu avslutade 
mötet och framförde ett varmt tack till styrelsele-
damöter, valberedning, revisorer samt redaktion för 
det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 27 april 2013
Biniyam Wondimu, Ordförande
Ingegerd Nylander, Sekreterare

Åke Clason, Justerare
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Returförsändelser skickas till

Örjan Åkerrén
Valloxvägen 40 L
741 42 Knivsta

Pris 80 kr

Bidrag till Tenaestelin!
Hjälp oss att göra tidningen intressantare! Vi tror att det finns många inom föreningen 
som har något speciellt att berätta. Är ni engagerade i ett speciellt projekt i Etiopien? 
Vad händer i Etiopien inom de områden där ni kanske tidigare varit engagerade? Skriv ett 
förslag, ett underlag – berätta! Adresserna till redaktionens medlemmar finns på sidan 2.

Har du bytt adress?
Glöm inte att meddela 
Örjan Åkerrén, orjan55@me.com, 
alternativt 
Valloxvägen 40 L, 741 42 Knivsta, den nya 
adressen.

Meddela din e-postadress:
Du som inte redan varit i kontakt med 
föreningen per e-post, skicka gärna din 
adress till orjan55@me.com. 

Vi lägger upp ett medlemsregister för att 
kunna nå ut med aktuell information om 
besökande artister, intressanta föredrag, 
nyheter mm.


