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FORORD

Denne oppgaven har tatt tid å skrive, og det har overrasket noen og enhver at den til slutt ble
fullført. Ikke minst forfatteren selv.
Når jeg faktisk har kommet så langt som til å skrive et forord, er det en del personer som skal
nevnes. Først og fremst må jeg takke min kone, Helene, for hennes tålmodighet. Og vår sønn
Filip for å ha vært tilstede, selv om hans tålmodighet er mer begrenset.
Mine foreldre har stilt opp for å lese gjennom sidene som følger, og har med det spart
eventuelle lesere for mye irritasjon. Jeg har ikke talt antallet feil de har funnet, men det må
mer enn to hender til for å telle så langt…
En spesiell takk til Erik Kjebekk, arkivleder hos NLM. Han har vært utrolig hjelpsom og
tålmodig overfor en stakkars student. Takk også til NLM, som gav meg tilgang til arkivet.
Jeg vil også rette en stor takk til Johnny Bakke, som lot meg se gjennom sitt private arkiv.
Johnny Bakke og Hadle Hovda fortjener stor takk for at de lot seg intervjue.
I arbeidet har Finn Fuglestad vært min veileder. Jeg tror det har vært en blandet opplevelse for
oss begge.

Øystein Bjaanes Lemvik
Oslo 10. mai 2010
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AKRONYMER
ALM

American Lutheran Mission

BV

Bibeltrogna vänner, en svensk misjonsorganisasjon

CCE

Christian Council of Ethiopia

DEM

Dansk Etioper Mission, en dansk misjonsorganisasjon

EECMY

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus, den etiopiske kirken som NLM
var med på å etablere i 1959. ECMY fra 1969 til 1979

EFS

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en svensk misjonsorganisasjon. Også kalt
bare Fosterlandsstiftelsen

EOC

Den ortodokse kirken i Etiopia, Ethiopian Orthodox Tewahedo Church

EPRDF

Ethiopian People‟s Republican Democratic Front – koalisjon a
frigjøringsgrupper som var med på å styrte Mengistu Haile Mairan i 1991

GHM

Hermannsburgermisjonen, German Hermansburg Mission, en tysk
misjonsorganisasjon

IMC

Inter-Mission Council

LMC

Lutheran Mission Council

LVF

Det Lutherske Verdensforbund

MYTS

Mekane Yesus Theological Seminary, EECMYs presteskole i Addis Abeba

NLM

Norsk Luthersk Misjonssamband

NMS

Det Norske Misjonsselskap

SES

South Ethiopia Synod, den synoden der NLM arbeidet

SIM

Sudan Interior Mission – Amerikansk misjonsorganisasjon som i dag har
skiftet navn til Society of International Missionaries

TPLF

Tigrean People‟s Liberation Front, - den frigjøringsbevegelsen som styrtet
Mengistu Haile Mariam som Etiopias leder i 1991
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KAPITTEL 1
INNLEDNING
Denne masteroppgaven vil omhandle de strategiske og økonomiske sidene ved Norsk
Luthersk Misjonssambands (NLM) arbeid i Etiopia. NLM er en misjonsorganisasjon som
startet sitt arbeid i Kina i 1891, under navnet det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund.1
Fremstillingen fokuserer på arbeidet i Etiopia fra tiden da NLMs ulike organer begynte å
vurdere muligheten for å starte arbeid i landet, til en nasjonal kirke var etablert og
samarbeidsavtaler mellom kirken og misjonen2 var inngått.

Bakgrunn for valg av problemstilling
Emnet er valgt fordi jeg selv har tilbrakt seks år i Etiopia, mens mine foreldre arbeidet
for NLM. Jeg kjenner derfor organisasjonen fra innsiden, og jeg kjenner også det feltet
oppgaven fokuserer på. Nå, i voksen alder, har jeg interessert meg for misjons- og
bistandsarbeid med fokus på forskjellige organisasjoners engasjement og arbeid i det som
tradisjonelt har blitt kalt ”utviklingsland”. Ikke minst er det interessant å reflektere over
grunner til at lokale organisasjoner eller kirker, selv etter flere års selvstendig virksomhet,
fremdeles synes å være avhengig av en utenlandsk organisasjon eller kirke. Det er også mulig
å spørre om det faktisk er tale om gjensidig avhengighet, altså om misjonskirkene har blitt en
så viktig del av ”moderorganisasjonens” identitet at organisasjonen ikke kan avslutte
engasjementet uten samtidig å oppgi noe av sin identitet. Men uavhengig av om det dreier seg
om ensidig eller gjensidig avhengighet, så er avhengighet en viktig faktor å undersøke for å
forstå hvorfor misjonsorganisasjoner ikke klarer å trekke seg ut av områder der de er
engasjert. Min hypotese er at de ”verdslige” aspektene ved misjonens arbeid – som
organisering, økonomisk planlegging og langsiktig strategisk tenkning – har vært nedprioritert
til fordel for direkte forkynnelse og nyetablering av menigheter, arbeid som gir en mer synlig
gevinst. Forkynnelse og menighetsplanting er aktiviteter som tradisjonelt blir forstått som
misjon, selv om det er en svært snever definisjon av misjonsarbeid.
Videre kan det synes som om misjonsorganisasjonen, på tross av sin målsetning om å
gjøre seg selv overflødig gjennom å etablere en nasjonal, selvstendig kirke, i praksis synes å
1

Organisasjonens historie kommer vi tilbake til i kapittel to
NLM, Misjonssambandet og misjonen vil bli brukt om hverandre i denne oppgaven. I Etiopia har ‟misjonen‟
vært en vanlig betegnelse for organisasjonen.
2
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ha arbeidet for det motsatte ved å bygge opp store og dyre institusjoner som det er vanskelig å
tenke seg at den lokale kirken kunne overta. Denne oppgaven vil forsøke å belyse disse
spørsmålene, gjennom å se på hvordan Norsk Luthersk Misjonssamband arbeidet i Etiopia.

Målsettingen for en misjonsorganisasjon er å forkynne det kristne budskapet for folk
som ikke har hørt det før, slik at de har mulighet for å bli kristne.3 I praksis er misjonsarbeid
mer enn det å sende misjonærer til ukjente land for å forkynne kristendom. Arbeidet kan for
enkelthets skyld deles opp i tre faser: etablering av nytt arbeid, organisering av menigheter
(og evt. en nasjonal kirke)4, samt avslutning av arbeidet ved at misjonærene og midlene blir
trukket ut av landet og ansvaret blir overlatt til den nasjonale kirken. I praksis har den tredje
fasen vist seg å være den mest utfordrende. Misjonsorganisasjoner har stort sett kun trukket
seg ut av et land dersom politiske forhold fører til at organisasjonene har blitt utvist fra
landet;5 dersom pengemangel har medført behov for å redusere arbeidet;6 eller dersom
misjonsarbeidet har vært avhengig av enkeltpersoner som av forskjellige grunner ikke kan
fortsette sitt engasjement.

Oppgavens hensikt og omfang
Oppgavens problemstilling kan kort formuleres i to spørsmål:
1. Hadde Norsk Luthersk Misjonssamband til hensikt å overflødiggjøre seg selv og
overlate arbeidet til en etiopisk kirke med etiopiske medarbeidere, og i så fall
2. Ble arbeidet bygget opp med tanke på at det skulle være mulig for den nasjonale
kirken å bli selvstendig og å drive arbeidet selv, både administrativt og økonomisk?
Oppgaven har ikke til hensikt å forklare de tre fasene som er nevnt i avsnittet ovenfor. I lys av
problemstillingen ønsker jeg i stedet å gi en fremstilling av hendelsesforløpet fra det
tidspunktet der NLM bestemte seg for å arbeide i Etiopia og frem til revolusjonen i Etiopia i
3

Kinamisjonsforbundets grunnregler sa i §1 at ”Det norsk-lutherske kinamisjonsforbunds mål er å virke til Guds
rikes utbredelse, fornemmelig blant Chinas befolkning, ved utdannelse, utsendelse og underholdning av
misjonærer og deres medhjelpere”. Handeland, Oscar, Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund gjennom 50 år
(Oslo, Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbunds forlag, 1941), s. 328
4
Lutherske misjonsorganisasjoner har som mål å etablere nasjonale kirker, mens for eksempel pinsevennene
ikke ser en nasjonal kirke som et mål for sitt arbeid
5
Dette var for eksempel tilfelle for NLM i forhold til arbeidet i Kina, der de ble bedt om å forlate landet i 1948.
Både Madagaskar og Etiopia kan stå som eksempler på land der misjonsorganisasjoner ikke er blitt tvunget ut –
og der de heller ikke har avsluttet arbeidet. NMS, som arbeider på Madagaskar, startet arbeidet der i 1866. NMS
startet for øvrig sitt misjonsarbeid i Zululand i 1844. NLM har til nå arbeidet i Etiopia i 62 år.
6
Dette er tilfellet for mange av misjonsorganisasjonene i dag. De får inn mindre penger, og kan ikke sende ut på
langt nær så mange misjonærer, eller støtte arbeidet i nærheten av i samme grad som før.
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1974. Oppgaven vil fremstille hva misjonærene gjorde i Etiopia fra oppstarten i 1948, og
hvordan arbeidet utviklet seg fram til 1974. Grunnen til at 1974 er valgt er at dette året
representerer en milepæl i etiopisk historie, etter som keiser Haile Selassie dette året ble
styrtet i en revolusjon.7
Ut fra Norsk Luthersk Misjonssambands eget kildemateriale, samt annet materiale, vil
organisasjonens arbeid i Etiopia bli vurdert opp mot målsettingen om å etablere en selvstendig
kirke, forstått som en kirke som også økonomisk står på egne ben. Dersom
misjonsbefalingens8 imperativ ”Gå derfor ut” tolkes bokstavelig, vil målet hele tiden være en
bevegelse fremover. Dette betyr i praksis at arbeid og engasjement som misjonsorganisasjoner
legger ned i et land, blir gjort med tanke på at dette skal være den fremtidige nasjonale
kirkens eget arbeid. Arbeidet skal derfor kunne drives videre med de ressurser som den nye
kirken selv har tilgjengelig. Slik vil misjonsbefalingen stadig drive misjonsorganisasjoner
videre til nye land og folk.
På en begrenset måte vil oppgaven også forsøke å si noe om NLMs historie i Etiopia
er spesiell, eller om de erfaringene organisasjonen gjorde har vært normen i en større
misjonssammenheng. Med andre ord: er NLMs historie i Etiopia særegen i misjonshistorien,
eller er den bare en av flere liknende historier?

Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Etiopia vil bli framstilt på to måter. På den
ene siden vil det bli fokusert på de store linjene. Her vil oppgaven gi en oversikt over hva som
skjedde fra NLM tok avgjørelsen om å utrede muligheten for å starte arbeid i Etiopia og frem
til revolusjonen i Etiopia i 1974. Kapitlene tre, fem og åtte er skrevet ut fra dette perspektivet.
I kapitlene fire, seks og syv vil fokuset rettes mot tre forskjellige institusjoner som ble bygget
opp som resultat av NLMs arbeid. Kapittel to gir et riss av NLMs historie og struktur, og et
riss av Etiopias historie og samfunnsstruktur. Kapittel ni oppsummerer oppgaven.
Fremstillingen starter med NLMs beslutning om å vurdere Etiopia som nytt
misjonsland. Å velge revolusjonen som sluttidspunkt synes naturlig, hovedsakelig av to
grunner: 1) den endret på mange vis forutsetningene for arbeidet, noe som vil komme tydelig
frem i kapittel seks, syv og åtte. 2) Den er det mest naturlige tidsskillet i Etiopias historie før
neste maktovertakelse.9 Revolusjonen i 1974 representerer også en større samfunnsendring
7

Se kapittel to
Matteus 28, 18-20
9
Som kom i 1991, i det Mengistu Haile Mariam ble styrtet av opprørere fra Eritrea, Tigray og Oromia. Meles
Zenawi har vært landets leder siden det, først som president i en overgangsregjering (frem til valg ble avholdt i
1995) og deretter som statsminister.
8
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enn hva tilfellet er for TPLFs10maktovertakelse i 1991. Det er også begrenset hvor mye stoff
som kan behandles innenfor rammen av en masteroppgave. Derfor har jeg valgt 1974 fremfor
1991.
Institusjonene som vil bli nærmere beskrevet, er valgt ut fra at NLM hadde drevet
tilsvarende institusjoner i Kina, og derfor synes å utgjøre en del av organisasjonens praktiske
misjonsstrategi. Arbeidet ved disse institusjonene hjalp mennesker til et bedre liv, samtidig
som dette arbeidet medførte at misjonærene bygde tillit og fikk innpass i lokalsamfunnet.
Dette åpnet i sin tur mulighetene for å bruke institusjonene som gode arenaer for å forkynne.
Hovedgrunnen til fokuset på institusjonene er å vurdere om dette engasjementet er i
overensstemmelse med NLMs hovedmålsetning om å etablere en selvstendig nasjonal kirke.
I mesteparten av perioden denne oppgaven dekker drev Norsk Luthersk
Misjonssamband to sykehus i Etiopia. Et tredje, lite, sykehus ble etablert i 1962, og et fjerde
ble overtatt i 1974.11 Yirga Alem sykehus er valgt som eksempel fordi det var den første store
helseinstitusjonen misjonen tok på seg ansvaret for å drive. I tillegg til å være det største
sykehuset, var også dette det sykehuset NLM drev lengst.
I tillegg til helsearbeidet var utdanning et viktig satsingsområde for NLM. De to andre
eksemplene denne oppgaven presenterer, er valgt som eksempler på organisasjonens satsing
på å gi utdanning utover den grunnskoleopplæringen som organisasjonen foresto på
misjonsstasjonene.12 Ethiopian Evangelical College i Debre Zeit skilte seg ut fra
grunnskolearbeidet ved at den ga videregående opplæring på toppen av en åtteårig
grunnskole. Senere fikk skolen også en to-årig lærerutdanning. Denne skolen utgjør det første
institusjonelle samarbeidsprosjektet NLM hadde med andre misjonsorganisasjoner.13
Det siste eksemplet som vil bli behandlet i et eget kapittel, er jordbruks- og
yrkesskolen i Wondo Gennet. Denne institusjonen skilte seg fra de andre institusjonene NLM
drev ved at den var yrkesrettet og hadde en uttalt målsetning om å drive med overskudd. Et
økonomisk overskudd fra denne institusjonen skulle være med å finansiere andre deler av
arbeidet Norsk Luthersk Misjonssamband, og eventuelt senere den lokale kirken, drev i
Etiopia.

10

TPLF (Tigrean People‟s Liberation Front) gikk sammen med andre opprørsgrupper i EPRDF (Ethiopian
People‟s Republican Democratic Front) før de styrtet Mengistu. Men etter maktovertakelsen er det folk fra TPLF
som har sittet med makten.
11
Gidole Hospital i 1962 og Arba Minch Hospital i 1974. Se kapittel åtte. Gidole Hospital hadde vært klinikk
lenge før det ble utvidet og fikk en lege på fast basis.
12
Misjonærene opprettet grunnskoler ved alle misjonsstasjonene som ble bygget. Mer om dette i kapittel tre
13
I tillegg til at det var av de dyreste
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Felles for disse institusjonene var at det var nødvendig med store investeringer for å
etablere dem,14 og videre at de la beslag på rimelig store midler og betydelig fagkompetanse
for å holde driften i gang. Når det gjelder skolene, var tanken at den nasjonale kirken skulle ta
over driften av disse. Rent formelt skjedde dette for begge de to undervisningsinstitusjonene i
løpet av den perioden oppgaven omhandler. Det var derimot ikke NLMs plan at sykehusene
skulle overdras til kirken,15 og dette har heller ikke skjedd. Sykehusene ble opprinnelig drevet
i samarbeid med den etiopiske staten, og de er i dag statlig drevet.

Kilder
Arkivmateriale
Kildene jeg har benyttet i denne oppgaven er i all hovedsak hentet fra Norsk Luthersk
Misjonssambands arkiver i Oslo. Ønsket har vært å vurdere utviklingen av arbeidet i Etiopia
ut fra den informasjon som organisasjonens egne utsendinger bidro med overfor for NLMs
styrende organer, og dermed muligens få innsikt i misjonsorganisasjonens prioriteringer og
vurderinger. I løpet av en studietur til Etiopia fikk jeg tilgang til arkivet på hovedkontoret til
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)16, samt til arkivet på Mekane Yesus
Theological Seminary (MYTS), kirkens presteskole. I de to sistnevnte arkivene var det
derimot lite å finne som var av interesse for denne oppgavens fokus. Arbeidet er derfor i all
hovedsak basert på NLMs arkiver, en doktorgradsavhandling i teologi og en
hovedfagsoppgave i historie,17 samt på to intervjuer. For den perioden det er snakk om her,
finnes både feltarkivet18 og hjemmearkivet19; bestående av forskjellige typer kilder.

Det er flere typer kilder i arkivet. For oppgavens del har årbøkene og referatene fra
misjonærkonferansene vært de viktigste kildene. Den generelle historien og de store linjene

14

Sykehuset var allerede bygd, men NLM måtte bygge det ut. Se mer i kapittel fire
Selv om kirken selv gjerne så at den skulle overta dem. Se kapittel åtte
16
Dette er den kirken NLM var med på å etablere i 1959. Se kapittel fem
17
Sæverås, Olav: On Church-Mission Relations in Ethiopia 1944-1969 with special reference to the Evangelical
Church Mekane Yesus and the Lutheran Missions (Studia Missionalia Uppsalensia XXVII, Lunde, Drammen,
1974) og Bruun, Vibeke: Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia 1948-1971. Etablering og strategi
(Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Tromsø, 1995)
18
I NLMs terminologi brukes ordet felt om et geografisk område/land der organisasjonen driver arbeid. Typisk
vil Etiopia-feltet bety arbeidet som drives i Etiopia. Feltarkivet vil da bety det arkivet som ble etablert på NLMs
feltkontor i Addis Abeba. De fleste feltarkivene som dekker tidsrommet fram til 1980, er fysisk flyttet til NLMs
hovedarkiv i Oslo
19
I NLM terminologi snakkes det ofte om hjemmearbeidet (arbeidet i Norge) og utearbeidet (arbeidet på de ulike
misjonsfelt) Hjemmearkivet er arkivet som finnes ved NLMs hovedkontor i Oslo
15
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finnes lettest gjennom å lese disse. Årganger av Utsyn, NLMs misjonsblad, ville vært en god
kilde om oppgavens målsetning hadde vært enkelthistorier fra misjonsmark, men med
oppgavens fokuser på struktur og økonomi, var det lite av interesse å finne i bladet. For
institusjonskapitlene har også korrespondansen vært til stor hjelp. Korrespondansen er
detaljrik, og har derfor vært viktig når det ikke bare er de store linjene som skal frem. Under
følger en gjennomgang av kildene, med vurdering av hvilke svakheter som hefter ved dem.

Årbøker finnes for alle de årene NLM har vært en operativ organisasjon. Årbøkene
består stort sett av årsrapporter fra de forskjellige misjonsfeltene, samt fra arbeidet i Norge.
Rapportene er korte og oppsummerende, og inneholder ofte litt relevant statistikk.20 Årbøkene
gir et godt overblikk over hva som skjedde det aktuelle året. For de tidlige årene inneholder
årbøkene også en regnskapsoversikt for året, presentert i hovedkategorier. Detaljerte regnskap
med små og større underposter finnes derimot ikke. Alt i alt vil årbøkene gi et inntrykk av
hovedtrekkene i den historiske utviklingen, men detaljer må man lete etter i andre kilder. En
mulig svakhet ved årsrapporter, som nødvendigvis blir forfattet ved årets slutt, er at
rapportene fra de ulike delene av arbeidet kan ha blitt skrevet forholdsvis lang tid etter at det
som rapporteres hadde skjedd. Derfor kan hendelser gjennom året være glemt. Noen
hendelser kan også være utelatt ut fra forfatterens ønske om å formidle et mer positivt
inntrykk av begivenhetene i året som var gått, - og muligens også av egen innsats. Etter min
vurdering representerer dette trolig ikke et problem. De færreste misjonærer satt alene på en
stasjon, og medmisjonærene ville dermed også ha kjennskap til utvikingen. De ville derfor
sannsynligvis ha kunnet påpeke grove feil eller uriktigheter når årsberetningene ble fremlagt
på misjonærkonferansen.21

Utsyn er som nevnt NLMs misjonsblad. I det aktuelle tidsrommet kom det ut en gang i uken,
med et opplag på ca. 40 000. Et stykke ut i perioden kom også misjonsmagasinet Ut i All
Verden som et tillegg til Utsyn fire ganger i året. Misjonsbladet bestod av, i tillegg til leder og
annonser, reportasjer fra NLMs arbeid rundt om i verden (inkludert Norge). Det var ikke
journalister som skrev. Det meste av stoffet sto misjonærene selv for. De skrev
reiseskildringer, fortellinger om omvendelser eller bygging av kirker/menigheter, personlige
vitnesbyrd om Guds inngripen i deres hverdag eller liknende. Utsyns redaksjon var ikke stor –

20

Det betyr at misjonsstasjoner gjerne rapporterer om døpte eller konfirmerte, antall elever på skoler,
nattverdsgjester eller lignende. Sykehusene rapporterer om behandlinger, skoler om elevtall osv..
21
Årsrapportene ble forelagt konferansen før de ble sendt til hovedkontoret i Oslo.
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den bestod for det meste av redaktør Trygve Bjerkreim og en kontorhjelp.22 Hensikten med
Utsyn var å orientere givere og interesserte i Norge om misjonærenes arbeid og opplevelser.
Det er i hovedsak to typer historier å finne i misjonsbladet: historier om
evangelieforkynnelse, eller historier om utfordringer misjonen gjennom sine utsendinger har
støtt på (og gjerne overvunnet). Dels er stoffet presentert som brev og reportasjer for å
forvisse leserne om at arbeidet går godt, dels er det historier som underbygger at
misjonsoppdraget ikke er fullført, og oppmuntre giverne til å fortsette å støtte arbeidet både
økonomisk og gjennom forbønn. Utsyn kan ikke sies å ha vært et kritisk organ. Så vidt jeg kan
bedømme har bladet ikke fortalt noe usant – men Utsyn forteller heller ikke alt. Om man leter
etter historier om problemer med myndigheter, interne diskusjoner eller uenighet i
misjonærflokken, eller lignende, da leter man forgjeves. Bladets oppgave var å informere om
arbeidet og oppmuntre til fortsatt støtte, mens Ut i All Verden mer presenterte bilder og
reportasjer fra misjonærenes hverdag.

Med de mulige begrensninger som er nevnt ovenfor i forhold til kildene som er diskutert, er
konferansereferatene en viktig kilde for kunnskap om hva som skjedde på misjonsfeltet.
Misjonærkonferansen var Etiopiafeltets øverste beslutningsorgan. Konferansen besto av alle
NLMs misjonærer på feltet, den møttes årlig og rapporterte til NLMs Hovedstyre (HS)23. Alle
viktige saker ble diskutert her, og alle viktige beslutninger om arbeidet ble fattet av
konferansen24. Misjonærene skiftet på å være referenter under misjonskonferansen, noe som
medførte referater av varierende kvalitet. Referatene ble imidlertid alltid opplest påfølgende
dag - og godkjent av konferansen. Noen av referatene er rent summariske, mens andre
refererer diskusjoner rundt sakene/temaene som ble behandlet.
I et par av konferansereferatene sies det at styrets innstilling ble vedtatt, uten at
styrefremleggene til konferansen er bevart. Dermed er det ikke klart hva som faktisk ble
vedtatt. Andre konferansereferater har referert både styrefremleggene og diskusjonene, og
disse utgjør dermed bedre, og mer fullstendige kilder. Ettersom både uenighet, diskusjoner og
konklusjoner blir referert, er det lettere å danne seg et bilde av hvordan misjonærene tenkte i
disse sakene.
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Konferansereferatene ble i sin tur godkjent av Hovedstyret i NLM. Mer om NLMs styringsstruktur i kapittel to
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Referater fra styremøter foreligger også, både fra Etiopiastyret (ES)25, fra de enkelte
institusjonene Norsk Luthersk Misjonssamband drev, og fra ulike nemnder og komiteer som
ble nedsatt. Disse referatene har i all hovedsak samme begrensning som enkelte av
konferansereferatene, nemlig at saksfremlegg eller sakslister mangler. Dermed blir mange av
vedtakene umulige å forstå. De store avgjørelsene ble uansett tatt på misjonærkonferansen.
Etiopiastyret hadde ikke myndighet til å ta store strategiske avgjørelser uten konferansens
samtykke, og Hovedstyrets endelige godkjenning.

Det er også bevart en god del brevkorrespondanse, både mellom misjonsfeltet og
Hovedstyret, mellom misjonærer på misjonsstasjonene og tillitsmannen,26 og mellom NLM
og andre organisasjoner og institusjoner. Korrespondansen bidrar til å utfylle bildet som
skisseres i de andre kildene, og inneholder til tider mye interessant materiale. Dessverre må en
fastslå at det også er huller i dette kildematerialet. Jeg har funnet referanser til tidligere sendte
brev som ikke finnes i arkivet, samt at det av og til mangler svarbrev på henvendelser. Det er
min vurdering at det kildematerialet som mangler medfører at historien blir ufullstendig, selv
om brevene som tross alt finnes gir mye informasjon om planer, søknader, eller om tenkning
rundt aktuelle problemstillinger. Manglene som er nevnt betyr ikke at korrespondansen er
ubrukelig som kilde, den gir mye nyttig informasjon. Men vi kan ikke være sikre på å få et
komplett bilde så lenge det mangler en del brev.
Intervjuer
For å utfylle bildet av NLMs misjonshistorie i Etiopia, har jeg foretatt to intervjuer.
Det er et begrenset antall mennesker det er relevant å intervjue, fordi det ikke finnes så mange
gjenlevende personer som har kunnskap om de første årene av NLMs arbeid i Etiopia. Jeg har
kontaktet to personer som sitter inne med forskjellig kunnskap om arbeidet NLM drev, og
som selv var sentralt plassert i deler av det relevante tidsrommet. Lektor Hadle Hovda
arbeidet som lærer, og for en kortere periode også som rektor, ved Ethiopian Evangelical
College Debre Zeit. Hovda var ikke med fra oppstarten av skolen, men arbeidet senere ved
institusjonen i flere år. Johnny Bakke kom til Etiopia i 1969. Han har hatt stor interesse for
EECMYs og NLMs historie, og hans doktorgradsavhandling dekker en del av tiden denne
oppgaven omhandler. Dr. Bakke har også arbeidet tett sammen med Mekane Yesus-kirkens
”historiker”, Dr. Gustav Arén. Dr. Arén var en av dem som var i Addis Abeba og deltok i
25

Misjonskonferansen valgte et styre for Etiopia-feltet.
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Tillitsmann
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prosessene med kirkedannelse og integrasjon. Bakke har dermed – rett nok annenhånds –
kunnskap om mange av hendelsene i historien om NLM i Etiopia. I tillegg fikk jeg i hans
private arkiv tilgang til dokumenter som jeg ikke har funnet i de andre arkivene.
Forskningslitteratur
Det er skrevet om Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia tidligere. Allerede nevnt
er Johnny Bakkes doktoravhandling.27 Den er en teologisk orientert avhandling, med fokus på
prestegjerningen i kirken, og har som sådan liten relevans for oppgaven. Men avhandlingens
presentasjon av misjonsorganisasjonene NLM samarbeidet med er interessant, og
avhandlingen er også nyttig for å forstå forskjeller i teologisk syn mellom de forskjellige
misjonsorganisasjonene. Arne Tolo er også tidligere misjonær, og har skrevet om Mekane
Yesus-kirkens fremvekst i Sidamo.28 Hans avhandling inneholder noen historier som er til
hjelp i å illustrere poenger i oversiktskapitlene, men avhandlingens fokus er den åndelige
siden av kirkedannelsen, og ikke – som denne oppgaven – de praktiske sidene ved menighetsog kirkedannelsen. Totalt sett er de to nevnte avhandlingene lite relevante.
Finn Aasebø Rønne har også skrevet en doktoravhandling om protestantisk kristendom
i Etiopia.29 I hans avhandling er verken det økonomiske eller strategiske perspektivet
behandlet. Men Rønne har en presentasjon av Sudan Interior Mission (SIM) som er nyttig. I
tillegg presenterer han kort SIMs strategi for kirkedannelse, en strategi som er en ganske
annen enn NLMs. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel tre.
Olav Sæverås er en tredje tidligere NLM-misjonær som skrev sin doktoravhandling
om Mekane Yesus.30 Hans fokus var selve fremveksten av kirken, noe som er veldig relevant
for denne oppgaven, spesielt for kapitlene 5 og 8. Det som mangler i Sæverås‟ fremstilling av
EECMY er det økonomiske aspektet. Verken i fremstillingen av kirkens tilblivelse eller i
fremstillingen av integrasjons- og selvstendighetsprosessen blir dette aspektet diskutert.
Vibeke Bruun har i sin masteroppgave valgt et tema som ved første øyekast kan minne
om denne oppgavens tema.31 Forskjellen på våre tilnærminger ligger i fokuseringen. Bruun
skriver ut fra et overordnet perspektiv, og beskriver alle deler av arbeidet fra ankomst til
integrasjonen. Men heller ikke i Bruuns fremstilling er de økonomiske sidene behandlet.
27
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Verken Bruun eller Sæverås vurderer derfor hvorvidt den selvstendigheten som integrasjonen
førte med seg, det tidspunktet der begge fremstillingene ender,32 var reell. Bruuns fremstilling
av NLMs strategi er også deskriptiv. Hun fremstiller hvordan NLM gikk frem for å bygge opp
en kirke. Denne oppgaven fokuserer på hvorvidt disse strategiene motvirket målsetningen om
en selvstendig kirke.

Alt i alt er det min vurdering at det kildematerialet som ligger til grunn for denne
fremstillingen vil gi et dekkende og godt bilde av bakgrunnen for Norsk Luthersk
Misjonssambands handlinger og vurderinger. Eventuelle mangler til tross er det min
vurdering at begrensningene ikke er så alvorlige at dette går ut over oppgavens troverdighet.

32

Sæverås‟ fremstilling ender i 1969, og har således kun med forarbeidet for integrasjonen. Men integrasjonen
hadde vært på trappene i flere år, og de viktigste delene av forhandlingene hadde funnet sted frem til 1968
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KAPITTEL 2
HISTORISK BAKBRUNN

Kort riss av Norsk Luthersk Misjonssambands historie
Norsk Luthersk Misjonssamband ble stiftet i stiftet i 1891, under navnet ‟Det Norske
Lutherske Kinamisjonsforbund‟.33 Som det opprinnelige navnet indikerer, ble organisasjonen
etablert for å sende misjonærer til Kina. Det var i hovedsak to grunner til at den nye
misjonsorganisasjonen ble startet. For det første ville ikke Det Norske Misjonsselskap
(NMS)34 starte opp nytt arbeid i Kina. NMS mente det var nok å gjøre med arbeidet på
Madagaskar og i Zululand.35 Dessuten var det lekfolk36 som tok initiativ til å etablere det som
ble Kinamisjonsforbundet. Det var en gjensidig mistillit mellom dette lekfolket og prestene
som satt i styret i Misjonsselskapet. Flere av dem som her betegnes som lekfolket tilhørte
Indremisjonen, men denne organisasjonen hadde, som navnet sier, begrenset sitt engasjement
til arbeid i Norge. Dersom evangeliet skulle bringes til Kina, måtte en ny organisasjon
opprettes. Den nyopprettete misjonsorganisasjonen sendte ut sine første misjonærer til Kina
allerede samme år som den ble stiftet – i 1891.37
Norsk Luthersk Misjonssamband har alltid hatt en litt tvetydig rolle i det norske
kirkelige landskapet. Organisasjonen har ingen formelle medlemmer.38 De fleste av
Misjonssambandets støttespillere står som medlemmer i Den Norske Kirke (statskirken), og
organisasjonen er også regnet som en del av denne kirken. Samtidig regnes den ikke som
kirkens misjonsorganisasjon – det er Misjonsselskapet som har slik status. NLMs fotfolk har
ofte blitt betegnet som ”det myndige lekfok”, og tilhører gjerne dem som går på bedehuset
heller enn i kirken. NLM er altså en del av statskirken, men i praksis oppleves organisasjonen
å stå på siden av kirken i mange teologiske spørsmål. Organisasjonens ledere er
gjennomgående mer teologisk konservative, og ønsker å fremstå som mer ”bibeltro” enn
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Handeland, Oscar: Vårløysing. Band I (Lunde Forlag, Bergen, 1966), 2. utg. s. 200; Kjebekk, Erik: Verden for
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Det var foreninger som var medlemmer i NLM. Et medlem i en NLM-forening var dermed også medlem i
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statskirkens ledere. NLM er en selvstendig juridisk enhet, og driver sitt arbeid uavhengig av
statskirken.

Norsk Luthersk Misjonssamband ble værende i Kina i nesten 60 år, før den kinesiske
revolusjonen i 1949 førte til at landet ble stengt for misjonærer. Organisasjonen hadde vokst i
løpet av disse årene, og hadde allerede i 1946 begynt å se på mulighetene for å opprette nye
misjonsfelt. I 1948 startet NLM sitt arbeid i Etiopia, deretter fulgt av Japan i 1949 og
Tanganyka i 195039. Enkelte av organisasjonens misjonærer flyttet til Hong Kong og fortsatte
sitt misjonsengasjement der. Som en følge av at NLM ble stengt ute fra Kina og utvidet sitt
arbeid til andre land, vedtok generalforsamlingen i 1949 å skifte navn fra Det Norske
Lutherske Kinamisjonsforbund til Norsk Luthersk Misjonssamband.40
NLM har senere startet misjonsarbeid i flere land, og har nå misjonærer i elleve land.
Økonomiske årsaker har ført til at organisasjonens arbeid har blitt redusert de siste årene.41 I
tillegg til misjonsarbeid i utlandet driver organisasjonen mye arbeid i Norge, deriblant
barnehager, videregående skoler, folkehøyskoler, bibelskoler, mediearbeid, samt
forkynnervirksomhet.

NLMs struktur
Norsk Luthersk Misjonssambands øverste organ er generalforsamlingen. De første
årene stod det i organisasjonens statutter at generalforsamlingen skulle avholdes hvert andre
år. Regelendringer fra 1941 endret det til hvert tredje år, som fortsatt er gjeldende.42
Generalforsamlingen velger et Hovedstyre, som har beslutningsmyndighet på organisasjonens
vegne i den perioden de er valgt for.43 NLMs øverste leder til daglig er generalsekretæren.
Generalsekretæren er ikke valgt, men kalles til tjeneste av Hovedstyret. Det har derfor vært
ganske få generalsekretærer i NLMs historie. I det tidsrommet denne oppgaven omfatter, var
Tormod Vågen generalsekretær det meste av tiden, frem til sin død i 1971.44
Generalsekretæren står ansvarlig for den daglige driften av NLM, og er organisasjonens ansikt
utad.
39
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I Etiopia var NLM organisert etter tilsvarende struktur. De årlige
misjonærkonferansene var feltets øverste myndighet (men underlagt Hovedstyret).45
Konferansen valgte et styre for feltet – Etiopiastyret - som hadde beslutningsmyndighet i
perioden frem til neste konferansene. Styret stod ansvarlig overfor konferansen.46 I tillegg
valgte konferansen en tillitsmann47, som hadde det daglige ansvaret for NLMs arbeid i landet,
og var organisasjonens representant i offisielle sammenhenger.48 Tillitsmannen er den store
forskjellen mellom NLM-Etiopia og NLM sentralt, ettersom tillitsmannen ble valgt, mens
generalsekretæren ble kalt til sine respektive stillinger.
Misjonærkonferansen valgte også diverse nemnder som hadde ansvaret for spesielle
fagområder. Disse nemndene rapporterte til Etiopiastyret. Eksempler på slike nemnder er den
medisinske nemnda, skolenemnda og byggenemnda49. Nemndene var saksansvarlige for saker
som falt innenfor deres ansvarsområde på konferansen.

Etiopias historie
Etiopia er et av de steder der man finner de første spor etter menneskets forfedre.
Mange regner at menneskeheten oppsto i Afar-ørkenen nordøst i Etiopia for over tre millioner
år siden.50
En etiopisk legende, presentert i Kebre Negast51, hevder at Etiopias historie starter
med Dronningen av Saba.52 Hun skal i følge legenden ha fått et barn med kong Salomo, og
dette barnet ble Etiopias første keiser, Menelik I. Etiopiske konger fra 1270 og fremover var
alle nøye med å føre ættelinjene sine tilbake til kong Salomo.53
Etiopias historie starter med Aksumriket. Aksumriket hadde sin hovedstad i Aksum,
nord i det nåværende Etiopia. Kongeriket hadde trolig vært i vekst lenge, men det var først
rundt det første århundret etter Kristus at Aksum ble et maktsentrum i området. Grunnen til
Aksums vekst er antakelig byens plassering som handelssentrum – den lå strategisk til mellom
45
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Rødehavet og de markedene som fantes lengre inne i landet, hvor tilgangen på bl.a. elfenben
var stor. Karavanerutene gikk gjennom byen. Aksumriket vokste til å bli en regional stormakt
med landområder på begge sider av Rødehavet, og holdt på sin posisjon til Muhammeds og
hans etterfølgeres erobringer la den arabiske halvøy og Nord-Afrika under Islam. Etter det ble
handelsrutene endret, og det svekket Aksumrikets stilling. Det var under Aksumrikets
storhetstid at kristendommen ble rikets offisielle religion. Kong Ezana var den første kristne
monark. Han ble omvendt til kristendommen rundt år 330.54
Etter at Aksum-rikets makt begynte å forvitre, var det en periode der det ikke var noen
sterk styrende makt i Etiopia. I årene fra ca. 600 til 1000 e.Kr var det ingen større
kongedømmer som kontrollerte regionen, selv om det var flere småkonger. Mest kjent av
småkongene i perioden er faktisk en dronning som het Judit. Hvem hun var og hva hun gjorde
er det ikke enighet om, men hun synes å ha vært en dominerende kraft i flere år. Hun etterlot
seg ikke noe fast kongedømme.55 Aksum-riket var hele denne perioden et av de største
kongedømmene i området, men var ikke lengre det dominerende slik det hadde vært tidligere.
Henze krediterer Judit for å ha gitt Aksum-riket dødsstøtet.56
På 900-tallet vokste Zagwe-dynastiet frem. Dette dynastiet hadde sin base i Roha, som
ligger litt lengre sør enn Aksum. Byen heter i dag Lalibela, etter den mest kjente av
Zagwekongene.57 I 1270 krevde en ny kongeslekt makten i landet. Disse kongene ble benevnt
salomoniske fordi de hevdet at de var etterkommere av Menelik I, og dermed etter kong
Salomo og dronningen av Saba.58 De salomoniske kongene utvidet riket sørover og vestover,
hvor de fulgte i fotsporene til misjonerende munker. Disse kongene hadde en ambulerende
hovedstad.59 De tok inn hos de lokale adelsmennene, ras-ene,60 og bodde hos dem for en tid
før de flyttet videre.
I de første årene av 1500-tallet ble det tidlige Etiopia nesten okkupert og underlagt et
muslimsk Somalirike, under Ahmed Gragn. Med portugisisk hjelp ble Ahmed til slutt stoppet

54

Henze, Paul B., Layers of Time. A History of Ethiopia, (Shama Books, Addis Abeba, 2000), s. 26f; 31-33; 44f,
Bahru, A History of Modern Ethiopia, s. 8
55
Henze, Layers of Time, s. 48f
56
Ibid
57
Ibid, s. 51
58
Kebre Negast forteller at kong Salomo fikk et barn med dronningen av Saba, og at det barnet, Menelik, ble
Etiopias første konge.
59
Henze, Layers of Time, s. 56-60
60
Ras (hode) er den høyeste etiopiske adelstittel, dog lavere under negus. Negus betyr konge (senere keisere
hadde tittelen Negusa negest, Kongenes Konge) og det var svært uvanlig at stormenn fikk tittelen. Det var
likevel ikke ukjent. Lij Yasu gav sin far, ras Mikael av Tigre og Wollo, tittelen negus. Menelik II hadde også
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av kong Lebna Dengel.61 Det var første gang Etiopia var nær å havne under muslimsk styre. I
Etiopisk tradisjon heter det at Muhammeds datter søkte, og fikk, tilflukt i Aksum i den tiden
Muhammed måtte flykte fra Mekka. Profeten skal derfor ha sagt at riket skulle bli latt i fred,
så lenge det ikke opptrådte aggressivt overfor muslimske riker.62 Det ble ikke erklært jihad
mot Aksumriket fra Muhammed, og riket overlevde som et kristent kongedømme omkranset
av islamske riker. Ahmed Gragn var den første muslimske hersker som virkelig utfordret
Etiopias eksistens, 900 år etter Muhammed.
Etiopia fikk igjen en permanent hovedstad på begynnelsen av 1600-tallet, i Gondar.
Byen var landets hovedstad frem til Yohannes IV ble keiser i 1871. Det betyr ikke at maktens
sentrum var plassert der. Perioden fra ca. 1750 og frem til Tewdoros II, som ble keiser i 1855,
kalles for Zamane Masafent,63 og var en periode hvor de regionale ras-ene, som formelt var
underlagt kongens autoritet, satt med den reelle makten. I de hundre årene perioden varte, var
det 28 forskjellige regenter i Etiopia, men de som trakk i trådene satt aldri selv som konge.64 I
denne perioden var det ingen sentralmakt i landet.
Dette endret seg da Tewdoros II (1855-1868) ble kronet i 1855. Navnet tok han da han
ble kronet til keiser.65 Tewdoros skiller seg ut i etiopisk historie. Hans opphav er ukjent, men
det er kjent at han ikke startet med et arvet landområde. Derimot begynte han sin karriere som
leder av en bandittgruppe,66 men gjennom å være en overlegen militær kommandør, og
antakelig også en svært karismatisk leder klarte Kasa å beseire ras-ene som hadde sittet med
makten. I 1855 ble han kronet til Negusa negest over Etiopia, men han manglet imidlertid en
base, et maktsentrum. Etter hvert skjøv han flere og flere stormenn fra seg, og mistet dermed
grepet om makten. Etter at han forsøkte å tvinge Storbritannia til å støtte seg, gjennom å
kidnappe engelske misjonærer som var i landet, sendte Storbritannia en straffeekspedisjon for
å sette fri misjonærene og avsette Tewdoros. Denne ekspedisjonen fikk aktiv støtte fra blant
andre den fremtidige keiser Yohannes IV. Møtt med opprør fra sine undersåtter og beleiret av
den britiske straffeekspedisjonen valgte Tewdoros å begå selvmord i 1868.67
Tewdoros II ble etterfulgt av Yohannes IV (1871-1889). Yohannes viste seg sterkest i
den maktkampen som fulgte etter Tewdoros‟ død, men han lot sine rivaler beholde sine
maktposisjoner lokalt. Dette medførte at han ikke fikk den støtten fra dem han trengte i kamp
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mot Madhien i 1889. Yohannes ble drept i disse kampene, og ble etterfulgt av Menilik II
(1889-1913).68 Etiopia var på denne tiden et samfunn med tydelige føydale trekk.69
Stormennene hadde fremdeles mye makt, og etter både Tewdoros‟ og Yohannes‟ død ble det
kamp om tronen. Følgen var at tronen ikke gikk i arv. Yohannes kom fra Tigre i nord,
Menelik hadde sin base i Shoa, i området rundt Addis Abeba. Tewdoros hadde startet sin
karriere i vest, på grensen til nåværende Sudan.70
Menelik II er den mest kjente keiser i Etiopias historie. Antakelig skyldes det hans
seier over italienerne ved Adwa i 1895-96, noe som førte til at Etiopia var det eneste
afrikanske land som ikke ble kolonisert. Menelik utvidet også Etiopias grenser sørover, og
mesteparten av det nåværende Etiopias landområde sør for Addis Abeba ble erobret under
ham.
Menelik styrket sentralmakten nok til at det ikke ble noen direkte maktkamp etter hans
død, slik det hadde vært etter de to foregående keiserne. Meneliks død i 1913 førte likevel til
problemer, ettersom han ikke hadde noen mannlige arvinger. Etter en kort periode der hans
barnebarn, Lij Yasu, var regent (1913-1916),71 ble Meneliks datter Zewditu innsatt som
keiserinne. Hun ble offisielt kronet i 1917, og Ras Tafari Mekonnen utnevnt til tronarving.72
Hvem som satt med den reelle makten denne perioden er ikke avklart, men det er en allmenn
akseptert oppfatning at Ras Tafari styrte mer enn hva hans stilling skulle tilsi. Etter Zewditus
død i 1930 ble Ras Tafari kronet til keiser, under navnet Haile Selassie I.
Haile Selassie var keiser i Etiopia frem til revolusjonen i 1974. Han var dermed keiser
hele den perioden som oppgaven omhandler.

Den etiopiske samfunnsstrukturen
Det vil være nyttig å ha klart for seg hvilket samfunn Norsk Luthersk Misjonssamband
kom til. Haile Selassie ønsket å fremstå som en moderne regent, og hadde innført reformer
som i hvert fall på overflaten forandret Etiopia til et mer moderne samfunn. Han hadde sørget
for at landet fikk sin første grunnlov i 1931, og innstiftet det første parlamentet samme år.73
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Menelik II hadde innført den første regjeringen74 i 1907. Det viktige med denne
regjeringsdannelsen var at det var en sentralisering av makten som ikke tidligere var kjent i
Etiopia. Regjeringen var en kosmetisk forandring fra det eksisterende – de stormenn og
adelige som allerede var nær keiseren beholdt sine posisjoner, men posisjonene fikk mer
europeiske titler.75 Men de ble også fysisk plassert nærmere keiseren. De kunne ikke lenger
sitte i sine provinser og styre som de ville. Haile Selassie videreførte dette, og byttet ut en del
stormenn med lojalister, det vil si personer som skyldte ham sin utdannelse og posisjon.76
NLM kom altså til et land
med parlament og grunnlov, et
land som var medlem av FN (og
som hadde vært medlem av
Folkeforbundet fra 1924 frem til
den italienske okkupasjonen i
1936). Haile Selassie var opptatt
av å fremstå som en moderne
keiser. Hans ønske om å gi flere
utdanning var en del av denne
strategien,77 og å bidra til
utdanning var ett av de kravene
som ble stilt til NLM for at
organisasjonen skulle få etablere
seg i Etiopia. Lenger ut i
oppgaven vil det fremgå at det
Provinser 1946 - 1980

ikke bare var enkelt for

misjonsorganisasjonen å drive utdanningsinstitusjoner i Etiopia.78
Etiopia hadde vært et føydalsamfunn. Da NLM kom til landet hadde samfunnet
fremdeles sterke føydale trekk. Tradisjonelt hadde Etiopia vært styrt av stormenn,79 som arvet
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sine posisjoner. De aller fleste etiopiere var småbønder, som eide et jordstykke.80 De var
pålagt å betale tributt til stormannen, og måtte også stille arbeidskraft tilgjengelig for ham.
Det var stormannen som bestemte størrelsen på tributten og hvor mye arbeid bøndene måtte
gjøre for ham.81 Stormennene var underlagt keisermakten, men hvorvidt det hadde noen
praktisk betydning var svært avhengig av den enkelte keiser, samt keiserens forhold til den
enkelte stormann.
Føydalsystemet, det tradisjonelle styringssystemet i nord-Etiopia, ble også innført sør i
landet, etter at disse områdene ble erobret av Menelik II. I enkelte områder, der lederne
overga seg uten kamp, ble viktige lokale tradisjoner beholdt, men adel og stormenn fra nord
kom inn som herskere.82 I tillegg måtte de lokale lederne omvende seg til den ortodokse tro,
og den amhariske kultur.83 Disse tradisjonene var fremdeles rådende da Norsk Luthersk
Misjonssamband ankom Etiopia.

En annen faktor som gjorde NLMs arbeid mer komplisert var det som Donald Levine
har kalt ”the cult of ambiguity”.84 Tittelen på Levines bok, Wax and Gold, refererer i
utgangspunktet til tradisjonell amharisk poesi, som har to betydninger – den overfladiske
(voks) og den dypere (gull). Prinsippet gjelder også i amharisk talespråk – Levine skriver at
”In essence, wax and gold is simply a more refined and stylized manifestation of the
Amhara‟s basic manner of communicating”.85 Kort sagt hevder han at det som blir sagt ikke
nødvendigvis er det som menes. Man må heller gå ut fra at det som blir sagt høyt ikke er det
reelle budskapet. For NLM medførte dette sannsynligvis en del misforståelser der
misjonærene, ukjente som de var med kultur og språk, oppfattet den bokstavelige meningen,
men ikke den underliggende.
Utviklingen under Haile Selassie hadde altså gått fra et føydalt samfunn der makten
først og fremst lå hos de lokale stormenn, til et samfunn, bygd over samme lest, der keiseren
var mer enerådende. Stormennenes posisjon ble i denne perioden i større grad knyttet til
lojalitet overfor keiseren enn til nedarvede rettigheter. Samtidig var tradisjonene såpass sterke
at en stormann, så lenge han var lojal overfor keiseren, fremdeles hadde kontroll over sitt
80
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område. Og det var heller ikke ukjent at keierens ønsker og vilje ikke alltid ble fulgt og
gjennomført.86 Norsk Luthersk Misjonssambands utsendinger, på den andre siden, kom fra et
demokratisk og lovstyrt land. En god del av de problemene organisasjonen møtte i sitt
arbeid87 bunner i disse motsetningene, mellom det tradisjonelt føydale og det sentraliserende,
mellom stormannsstyre og lovmakt. Bahru oppsummerer Haile Selassies posisjon slik:”His
political vision more or less ended with the subjugation of the nobility and the creation of a
centralized state. Thereafter, power became an end in itself”.88 Dette kan, etter min mening,
representere essensen i forskjellen mellom de to lands styresett. De moderniserende trekkene
ved keiserens politikk var i stor grad et middel for å oppnå og legitimere målsetningen om
enevelde. Rettigheter og utdanning til de tradisjonelt lavere klasser i befolkningen var en
følge av denne politikken. De fulle konsekvensene av at folket fikk utdanning,89 hadde
keiseren trolig ikke forutsett.
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KAPITTEL 3
DET NORSKE LUTHERSKE KINAMISJONSFORBUND
ETABLER ARBEID I ETIOPIA
Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund velger å satse på Etiopia
Norsk Luthersk Misjonssamband ble etablert som en misjonsorganisasjon med et
spesielt fokus på Kina, og en uttrykt målsetning om ”…virke til Guds rikes utbredelse,
fornemmelig blant Chinas befolkning…”.90 Formålsparagrafen, organisasjonsnavnet ”det
Norske Lutherske Kinamisjonsforbund”, og navnet på medlemsbladet, Kineseren,
understreker med all mulig tydelighet at misjonsarbeid i Kina var organisasjonens mål.
Etter andre verdenskrig ble det en endring av målsetningen, hovedsaklig av to grunner.
For det første hadde misjonsorganisasjonen vokst mye siden etableringen i 1891, og en ønsket
derfor å utvide misjonsarbeidet til å gjelde flere land. Spørsmålet om etablering av nye
misjonsmarker91 var tatt opp til behandling på Generalforsamlingen i 1946. Det forelå da to
forslag som generalforsamlingen skulle ta stilling til. Det første var en midlertidig overtakelse
av et eksisterende misjonsarbeid i tysk regi i Tanganyika. Det andre var å starte arbeid i
Etiopia. Forslaget om å etablere arbeid i Etiopia kom fra den svenske misjonsorganisasjonen
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS).92
Den andre grunnen til at NLMs målsetning ble endret var knyttet opp til den politiske
utviklingen i Kina. I 1949 tok kommunistene, under ledelse av Mao Zedong, makten i Kina.
En følge av dette maktskiftet var at organisasjoner som Misjonssambandet ikke lenger fikk
drive sitt misjonsarbeid i landet.

Generalforsamlingen i 1946 vedtok å sende to representanter til Etiopia for å vurdere
hvorvidt forholdene lå til rette for etablering av misjonsarbeid der.93 To representanter for
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NLM ble sendt til Etiopia, generalsekretær Tormod Vågen og misjonær94 Olaf Lie. Det viste
seg vanskelig å få innreisevisum, og de to ankom landet først rundt nyttårstider 1948. Etter to
måneder i Etiopia reiste de tilbake. I april samme år la de to representantene frem sin
innstilling til Hovedstyret.95 I innstillingen gikk representantene inn for at NLM, til tross for
vanskeligheter man kunne møte (rapporten nevner spesielt vanskelighetene de to hadde hatt
med å få visa, samt møtet med ”en uhyggelig syndeflod av papir”), burde starte opp arbeide i
landet.96 Hovedstyret innkalte deretter representanter til et rådsmøte,97 som etter drøftinger
vedtok å følge innstillingen fra Vågen og Lie. Det var dermed vedtatt at Norsk Luthersk
Misjonssamband skulle starte opp misjonsarbeid i Etiopia.

Oppstart
Da det formelle vedtaket først var gjort, var organisasjonen raskt i gang med å
realisere det. På grunn av den usikre situasjonen i Kina, der misjonsarbeidet på dette
tidspunktet nærmest var stoppet opp, hadde NLM flere misjonærer som sto klare til utreise.
Disse var klare for å reise til Kina, men det ble besluttet å omplassere utsendingene til Etiopia.
Allerede fire måneder etter rådsmøtevedtaket, i august 1948, var de første misjonærene på vei
til Addis Abeba. Innen årets utgang var tolv misjonærer på plass i landet.98
NLM fikk tillatelse fra keiser Haile Selassie 1 (1930-1974) til å starte opp
misjonsarbeid i sør-Etiopia. Etiopia var regnet som et kristent land, med Den Ortodokse
Kirken99 som nasjonal kirke. Den ortodokse kirkens misjonsengasjement hadde vært drevet av
munker i tidligere tider. I moderne tid var dens ‟misjon‟ stort sett tvangsdøping av mennesker,
spesielt de som bodde i administrative sentra. Dette var altså ingen misjonerende kirke etter
vestlig forståelse. Den var også så sterkt knyttet opp mot staten og den herskende etniske
gruppe, amharaene, at konvertering i praksis innebar at konvertitten var regnet som amhara.
Kirken var i hovedsak aktiv innenfor sine kjerneområder, som tilsvarte det historiske (nord-)
Etiopia. Kirkens tilstedeværelse i sør (og for den del også i øst og vest) var dermed stort sett
begrenset til å være herrefolkets kirke.
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Misjonsorganisasjoner hadde kun lov til å forkynne for udøpte.100 Det var forbudt å
omvende ortodokse. Følgelig var nord-Etiopia, den ortodokse kirkens sentrale område,
forbudt område for utenlandske misjonærer. I vest-Etiopia var allerede tyske og svenske
misjonsorganisasjoner på plass, og øst i landet sto islam sterkt. Dermed syntes det naturlig for
NLM å engasjere seg i de sørlige delene av landet. Dette var i samsvar med anbefalingen
organisasjonen fikk av dr. Fride Hylander. Dr. Hylander var en svensk lege som på denne
tiden var ansatt i det etiopiske helsedepartementet.101 Keiseren var selv helseminister (han
besatte enkelte ministerposter selv), mens dr. Hylander var viseminister og
nestkommanderende i departementet og dermed Etiopias de facto helseminister.102 Dette
hadde betydning for helsearbeidet NLM planla å starte, ikke på grunn av at dr. Hylander
skaffet misjonen bedre betingelser, men på grunn av at han var svensk – og dermed opplevdes
enklere å forholde seg til. I tillegg hadde han forbindelse til Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
og kunne derfor regnes for å være en alliert.103

Strategi
På denne tiden var det ikke utviklet strategidokumenter slik en finner dem i dag.
Strategien, slik den beskrives her, er en oppsummering av satsingsområder ut fra det som
faktisk skjedde. I hovedsak satset NLM på tre områder i oppstartsfasen: forkynnelse,
helsearbeid og skoledrift.104 Hovedmålsetningen med misjonsarbeidet var, som nevnt,
etableringen av en nasjonal, selvstendig kirke. Man snakker gjerne om tre-selv-prinsippet i
misjonssammenhenger: en nasjonal kirke skal være selv-styrende, selv-underholdende og
selv-utbredende. Med andre ord er målet at kirken på alle vis skal kunne stå på egne ben.
Denne målsetningen gjaldt også for NLMs arbeid i Etiopia.

Eierskap
I denne sammenhengen finner jeg det formålstjenlig å benytte begrepet eierskap.
Eierskap refererer her ikke til hvem eller hva som står som juridisk eier av en institusjon,105
men hvorvidt de involverte, enten som ansatt, som økonomisk bidragsyter eller på grunn av
andre forhold opplever at arbeidet er ‟deres eget‟. Begrepet eierskap, slik det er brukt her, er
100
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av nyere dato enn NLMs arbeid i Etiopia, og følgelig er det ikke benyttet i kildematerialet.
Likevel gir det god mening å hevde at utvikling av lokalt eierskap var målet for
misjonsorganisasjonen. Eierskaps-/avhengighetsproblematikk er en av de store utfordringene i
ethvert misjonsarbeid. For få økonomiske midler til misjonsarbeidet, er det viktig at giverne
opplever å bli involvert i arbeidet. Involvering kan for eksempel skje gjennom at
støttespillerne får informasjon om arbeidet, at de utvikler kjennskap til misjonærene som
arbeider der, og dermed opplever at de får være en del av misjonsarbeidet gjennom de
pengene de bidrar med. For misjonærene er det også viktig at de kjenner arbeidet som sitt
eget. En opplevelse av eierskap gir motivasjon og vilje til å ofre mye for at arbeidet skal
lykkes. Samtidig er det avgjørende viktig at de nye, lokale kristne opplever at den lokale
menigheten og det lokale arbeidet (skole, klinikk) er deres eget. Dersom de skal overta
arbeidet på sikt, må også de oppleve at arbeidet eller institusjonene tilhører dem. Hvis
misjonsarbeidet har skapt en avhengighet – ved at de lokale kristne kjenner seg hjelpeløse
uten utlendingene - vil det være vanskelig for de lokale kristne å overta ansvaret når dette blir
aktuelt. De lokale lederne som blir innsatt vil da snarere henvende seg til misjonærene for å
skaffe midler, ordne opp med myndigheter, løse interne konflikter etc. når utfordringer
oppstår, i stedet for å løse dem på egen hånd.
Det var utviklet et sterkt eierskap til arbeidet innad i NLM, både blant misjonærene og
blant giverne i Norge. I arbeidet med å skaffe til veie midler til å drive arbeidet skapte
organisasjonen eierskapsfølelse hos deltakerne i misjonsforeningene og andre givere, som
NLM var avhendig av for å kunne drive arbeidet. Dess sterkere eierskap giverne følte til et
prosjekt eller til arbeidet ellers, dess lettere var det å gi. Som følge av dette hendte det at
misjonsforeninger eller privatpersoner i Norge påtok seg finansieringen av prosjekter, eller,
noe som var mer vanlig, tok ansvaret for å lønne evangelister eller bibelkvinner. 106
Dette var problematisk på to måter. NLMs arbeidsmåte med avlønning av evangelister
og bibelkvinner medførte til en avhengighet av den norske organisasjonen, og det lokale
eierskapet utviklet seg ikke slik NLM hadde ønsket. Skulle det opprettes en økonomisk
selvstendig kirke, måtte som sagt medlemmene føle at de var med på å drive noe eget. De
måtte ønske seg kirken og dens arbeid så sterkt at de selv tok ansvar for å drive den, også
økonomisk. I motsatt fall ville evangelisten eller prosjektet være noe man godt kunne være en
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del av, var glad og takknemlig for, og hadde nytte av - men ikke noe man følte ansvar for. En
situasjon med ekstern finansiering ville lett føre til vanskeligheter med hensyn til videreføring
av arbeidet dersom denne finansieringen ble borte.107 NLMs fremgangsmåte for å finansiere
arbeidet var veldig avhengig av de spesifikke giverne som finansierte ulike prosjekter,
stillinger eller arbeidet generelt. Denne fremgangsmåten medførte at de lokale menighetene
ble avhengige av Misjonssambandet. Skulle støtten fra enkeltpersoner eller misjonsforeninger
opphøre, ville det få dramatiske konsekvenser for misjonens engasjement på lokalnivå. NLM
ønsket for øvrig å se resultater av arbeidet raskest mulig, og tidsfaktoren er unektelig en av
utfordringene ved utvikling av lokalt eierskap. Det tar tid å bygge opp lokalt eierskap med
ansvar for økonomisk drift. For NLM, med et nytt arbeidsfelt i oppstartfasen, synes det som et
slikt langsiktig perspektiv ikke var et reelt alternativ.
Som et motstykke til NLMs strategi stod Sudan Interior Mission (SIM).108 SIM lønnet
verken evangelister eller lokale menighetsledere, og de foresto heller ikke finansieringen av
prosjekter. Organisasjonens misjonærer ble heller ikke fullt ut lønnet av organisasjonen.
Mesteparten av lønnen måtte misjonærene skaffe til veie selv. Ofte ble de støttet av den
menigheten de hørte til i hjemlandet. Tilsvarende måtte de etiopiske kristne som tilhørte SIMs
menigheter selv finansiere sine ledere og evangelister. Denne forskjellen i arbeidsmetoder
mellom NLM og Sudan Interior Mission førte til konflikt mellom organisasjonene, fordi en
del av SIMs evangelister gikk over til å arbeide for NLM, der de fikk fast månedslønn.109
Målsetningen for NLM og SIM var den samme: begge ønsket selvstendige kirker. Forskjellen
lå i at SIM allerede fra dag én la tre-selv-prinsippet til grunn for arbeidet, mens NLM hadde
det som et langsiktig mål. Målet syntes trolig så langt fremme at det ikke fikk noen praktisk
betydning for misjonærene.
Strategien med å etablere lokalt eierskap – også med ansvar for den økonomiske
driften av kirken, har vist at det ofte er en god arbeidsmåte. Utfordringen er at det ikke blir
store resultater på kort sikt.
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Forkynnelse
For en misjonsorganisasjon med en målsetting om å etablere nasjonale kirker i de
landene der organisasjonen er engasjert, vil forkynnelse av det kristne budskapet være en
hovedaktivitet. Konsekvensen for misjonsarbeidet i Etiopia var selvsagt at forkynnelsen ble
gitt prioritet fra starten av. Dette skjedde først og fremst gjennom evangeliske møter, men
også alt annet arbeid som NLM drev hadde forkynnelse som en del av den daglige
aktiviteten.110 Etablering av menigheter og kirker var målet, og forkynnelsen var det viktigste
redskapet for å nå det målet. Derfor ble det også opprettet en bibel- og forstanderskole111 for å
kunne utdanne etiopiske evangelister og forstandere.

Skoledrift
Skoledrift var som nevnt et av satsingsområdene for Norsk Luthersk Misjonssamband.
I hovedsak etablerte organisasjonen grunnskoler overalt der det ble bygget misjonsstasjoner,
noe som også var et krav fra keiseren.112 Ifølge årbøkene var det varierende oppslutning om
denne undervisningen i de første årene.113 Johnny Bakke hevder at grunnen til dette var at de
første elevene var barn av overklassen i provinshovedstedene der NLM arbeidet. Overklassen
innså ikke alltid behovet for utdanning, fordi fremtiden deres allerede var sikret. Etter noen få
års arbeid fikk de fattige, underklassens barn, også tilbud om skolegang. Da tok
elevtilstrømningen seg kraftig opp.114
Det at man startet undervisning og utdanningsrelatert arbeid nevnes i hver eneste
årsrapport fra alle stasjonene. Dette er ikke overraskende, da allmenn undervisning er en av
kjerneverdiene i protestantisk kristendom. Luther selv oversatte Bibelen til tysk, for at folk
skulle kunne forstå hva de trodde på. For en lavkirkelig organisasjon som NLM, som ikke
ansatte prester men la stor vekt på det allmenne prestedømme,115 var utdanning av svært stor
viktighet. Tillitsmannen uttrykker det slik i en årsmelding:
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”Skal det bygges opp livskraftige menigheter, må vi legge stor vekt på opplæringen i
Guds ord. Dette arbeidet vanskeliggjøres i høy grad av språkvansker og manglende
lesekyndighet. De fleste er analfabeter. Og når de dertil ikke forstår amharisk, som
er det eneste tillatte skriftspråk i landet, kan en forstå hvilken vanskelig oppgave
misjonærene står overfor.”116

Misjonens mål var, for å parafrasere misjonsbefalingen, å lære folk alt Jesus hadde befalt. Og
for at dette skulle være mulig, måtte folket først lære å lese.117 Det var en erfaring
misjonsorganisasjoner hadde gjort tidligere. Alle steder misjonsorganisasjoner slo seg ned, ble
det startet undervisning. Den første undervisningen besto av bibellesing og dåpsundervisning,
som etter hvert ble fulgt av mer ordinær skoledrift.118 Forskjellen mellom den undervisningen
NLM drev og den som er nevnt ovenfor var at NLMs startet dåpsundervisning og vanlig
skoledrift samtidig.
I tillegg til selve undervisningen, var målet med skoledriften å forkynne evangeliet.119
Men det var viktig for NLM at skoledriften var av høy kvalitet, og det ble understreket av
misjonærkonferansen at standarden på organisasjonens skoler skulle være minst like høy som
ved regjeringens skoler.120 I forbindelse med 25-årsjubileet for arbeidet i Etiopia (1973)
skriver Oskar Nydal i en artikkel at ”skolene har vist seg å være en plogspiss for evangeliet”.
Men han tilføyer: ”Dette er likevel ikke den egentlige begrunnelse (…) Misjonen øver et
barmhjertighetsarbeid som sikter mot det hele menneske. Å gi kunnskap er en god gjerning
som har verdi i seg selv. Ingen utvikling, verken materielt eller åndelig, kan finne sted uten
opplæring.”121
Økonomisk var skolene en utfordring for misjonærene. De brukte mye tid under den
første misjonærkonferansen til diskusjon av skoledriften. Hvordan skulle skolene organiseres,
hvor skulle de plasseres, hva skulle være med i pensum? Konferansen brukte også noe tid på
de økonomiske sidene ved arbeidet. NLM ønsket ikke å kreve skolepenger av elevene,
dermed måtte finansieringen skje på annen måte. Ett forslag gikk ut på at skolene skulle være
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selvforsørgende gjennom å dyrke matvarer for salg, først og fremst kaffe. De fleste
misjonærene synes å ha funnet det akseptabelt.122 Tanken var ikke ny. Tidlig katolsk misjon i
Øst-Afrika hadde fulgt prinsippet om at institusjonene de bygde opp (som gjerne var
barnehjem og skole i ett) skulle dyrke jordbruksprodukter for å være selvforsynende.123
Forskjellen på den tidlige misjonsinnsatsen, der denne praksisen i noen grad lyktes, og NLMs
forsøk på det samme i Etiopia, var at de tidlige misjonærene kom til urørt og udyrket land. De
kunne selv velge hvor de ville slå seg ned, og kunne derfor plassere institusjonene på steder
der forholdene lå til rette for jordbruk. NLM måtte forholde seg til lokale guvernører, som
avgjorde hvor misjonærene fikk slå seg ned og hvor mye jord misjonen fikk til rådighet. I
praksis lå mange stasjoner plassert på steder som ikke egnet seg for jordbruk. Misjonen
vedtok derfor at skolearbeidet skulle utgjøre en budsjettmessig enhet, slik at et overskudd av
produksjonen ved en skole kunne dekke underskuddet ved en annen.124 Når det gjelder
betaling for skolegang, vedtok konferansen at ”undervisninga og opphaldet ved folkeskulane
må mest mogeleg vera gratis for elevane”.125 Og i årboken for 1950 skrives det at ”mange av
elevane er stammefolk ute frå distriktet, og vi har skaffa hus for dei og gjeve dei arbeid så dei
kunne leva av løna”.126
Kildene sier ikke noe om hvilket arbeid elevene ble satt til å gjøre. Det er derfor mulig
at en del av dem arbeidet med jordbruk. Erfaringene misjonærene gjorde viste likevel at det
ikke var mulig å dyrke nok for salg til at skolene ble selvfinansierende, selv ikke når de
utgjorde en budsjettmessig enhet. Dette førte til at skolene gikk med underskudd.127
Tillitsmannen skrev i et brev til Hovedstyret at ”skulane blir derfor ei noksaa stor ökonomisk
byrde”.128 Misjonærene opprettholdt i prinsippet målsetningen om å ha økonomisk selvdrevne
skoler, men i praksis ble ikke denne målsettingen gjennomført. Vedtaket var å anse som
sovende. Å gi opp skolearbeidet var ikke aktuelt. For det første var det et krav fra
myndighetene. For det andre var misjonærene av den oppfatningen at skoledriften skaffet dem
både kontakter og velvilje blant lokalbefolkningen. Og for det tredje var opplæring en viktig
faktor i misjonsttrategien.
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Helsearbeid
I tillegg til skoledrift og forkynnelse var drift av sykehus og klinikker en viktig del av
misjonsorganisasjonens arbeid. Ved hver misjonsstasjon var det en klinikk, med unntak av
Yirga Alem og Neghelli, der organisasjonen drev sykehus.129 Etter hvert ble en ”fast”
standard etablert: på hver misjonsstasjon skulle det være fire misjonærer: en mannlig
stasjonsstyrer, en mannlig bibelskoleleder, en kvinnelig grunnskolelærer130 og en kvinnelig
sykepleier som ledet klinikken.131 I tillegg ble NLM utfordret på å ta ansvar for større
helseinstitusjoner.
Sykehus var det ikke mange av i Etiopia på denne tiden. Norsk Luthersk
Misjonssamband ble spurt av myndighetene om å drive to sykehus, et i Yirga Alem og et i
Neghelli.132 NLM og helsedepartementet brukte en del tid på å forhandle frem en avtale som
skulle ligge til grunn for driften, så sykehusarbeidet startet ikke opp før i 1950. Men
helsearbeidet var likevel et satsingsområde. Tre av de første misjonærene var leger, og
allerede i årboken for 1950 finnes det en rapport fra en klinikk som var startet opp i Dilla.133 I
årboken for 1953 står at ”vi har en poliklinikk på hver stasjon, med unntak av Yirga Alem og
Negelli, hvor vi driver sykehus på vegne av regjeringen”.134 NLM hadde på dette tidspunktet
sju stasjoner i Etiopia, når Addis Abeba er unntatt. I utgangspunktet var planen ikke å ha en
misjonsstasjon i hovedstaden, men organisasjonen fant det etter hvert formålstjenlig å være
representert i Addis Abeba. NLM opprettet derfor en stasjon i hovedstaden i 1954.

Arbeidsmåte og utfordring
Misjonsstasjonen
Uttrykket misjonsstasjon har allerede blitt benyttet mange ganger i denne oppgaven.
Misjonsstasjonen var tomten der misjonærene bodde. I tillegg ble det, så snart som
budsjettene tillot, bygget en grunnskole, en klinikk og en kirke og av og til en bibelskole på
129
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samme området. En misjonsstasjon var med andre ord nærmest ensbetydende med et senter
som misjonsarbeidet ble drevet ut fra. NLM bygde sine første stasjoner i regionale
hovedsteder, mens nye stasjoner ble bygget der arbeidet utviklet seg raskest.135

Økonomi
Før arbeidet i Etiopia tok til, antok Norsk Luthersk Misjonssamband at det ville bli
billigere å drive misjonsarbeid der enn tilfellet hadde vært i Kina.136 Det var likevel høye
etableringskostnader i det nye misjonslandet. I tillegg til de nevnte skolene og klinikkene, var
det nødvendig å skaffe boliger for misjonærene. Og i sør-Etiopia var det vanskelig å finne hus
som holdt den minstestandarden misjonærene forventet.137 Misjonærene forventet ikke
luksusstandard, men forskjellen på deres minstestandard og de boligene som fantes var likevel
for stor. De satte derfor i gang med å bygge sine egne hus. I det første budsjettet var det satt
av NOK 71 000 til bygningsutgifter. Litt over halvparten (NOK 40 000) av dette beløpet var
tenkt å benyttes til bygging av helseinstitusjoner og skoler, mens det resterende beløpet etter
planen skulle gå til bygging av misjonærboliger.138 I 1948 samlet NLM inn NOK 100 000 til
byggearbeid i Etiopia. Sammen med utgifter til medisinsk utstyr (NOK 67 000), og
lønnsutgiftene til misjonærene, var dette de største budsjetterte utgiftspostene i startfasen av
arbeidet.139
At misjonsorganisasjoner bygget opp egne strukturer var ikke uvanlig. Den tidligste
misjonsinnsatsen i Øst-Afrika hadde også bygd opp strukturer etter den standarden de var
kjent med.140 Dette skyldtes gjerne to forhold: at misjonærene slo seg ned på lite utbygde
steder (altså sjelden i store sentra), og at misjonærenes minstestandard for boliger og
institusjoner var høyere enn den lokale standarden.
Det var imidlertid flere andre utfordringer på det økonomiske området for
misjonsarbeidet i Etiopia. Norske myndigheter hadde satt grenser for hvor mye valuta som
kunne sendes ut av Norge. Etter 2. verdenskrig hadde Norge nesten tømt sine
valutareserver.141 Dermed var det ingen mulighet for at Misjonssambandet denne perioden
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kunne få økte rammer for hvor mye valuta organisasjonen kunne sende ut av landet. Dermed
hadde den norske regjering satt en øvre grense på hvor mye penger NLM kunne overføre til
arbeidet i Etiopia.142 I tillegg til store utgifter til bygging og helseutstyr, samt de nevnte
begrensningene på valutaveksling, vanskeliggjorde også devalueringen av den norske kronen
oppstarten av NLMs engasjement.143 Penger som var samlet inn i Norge, ble plutselig mindre
verdt i etiopisk valuta, noe som selvfølgelig medførte at organisasjonen måtte samle inn mer
penger for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter. Det viste seg også ganske snart at
driftsutgiftene var høyere enn først antatt. For 1949, det første hele året Norsk Luthersk
Misjonssamband arbeidet i Etiopia, budsjetterte Hovedstyret med NOK 230 000 i underskudd.
Hovedstyret opplevde at de økonomiske utfordringene knyttet til oppstarten i Etiopia var
vanskelige å håndtere.
Lønnsutgiftene økte også raskere enn antatt. De første misjonærene ble som nevnt
utsendt til misjonsfeltet i august, og ved årets utgang var tolv misjonærer på plass. Antall
misjonærer fortsatte å stige, med en tilsvarende økning i reise- og lønnsutgiftene. Ved nyttår
1950 hadde Norsk Luthersk Misjonssamband 35 misjonærer i Etiopia.144 Lønnsutgiftene er
ikke spesifisert i budsjettet, men regnskapet for 1949 viser at det var sendt NOK 447 959 til
Etiopia, ekskludert reiseutgifter for misjonærene og ‟utstyr‟.145 Pengene som var sendt til
Etiopia skulle i all hovedsak brukes til å bygge misjonsstasjoner og lønne misjonærene146.
Utgiftene var såpass høye at Hovedstyret ba misjonærene om å redusere bygningsutgiftene.147
NLMs lønnsregulativ for organisasjonens utsendinger lå fast, og lønnsutgiftene kunne dermed
ikke reduseres.
I tillegg til misjonærlønninger hadde NLM også utgifter for å lønne lokalt ansatte – i
første rekke tolker, evangelister, hushjelper og vakter. Men sammenlignet med lønnsutgiftene
til misjonærene var disse utgiftene lave.
Endring i varigheten av misjonærenes arbeidsperioder ble også et fordyrende element.
Da Norsk Luthersk Misjonssamband startet arbeidet, var arbeidsperiodene bestemt å være syv
år. Det viste seg etter hvert at mange følte seg utslitt lenge før periodens utløp. Disse
erfaringene, som de norske misjonærene hadde til felles med svenske misjonærkolleger, førte
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til at lengden på arbeidsperiodene ble forkortet med to år.148 Med såpass mange misjonærer
som NLM etter hvert hadde i Etiopia, medførte dette økte reiseutgifter.
Sist må det nevnes at varierende vekslingskurser mellom norske kroner og etiopiske
dollar kunne resultere i både gevinst og tap. Den etiopiske dollaren var knyttet til den
amerikanske, og fulgte sistnevntes verdi opp eller ned.

Årbøker og brev viser at misjonærene opplevde misjonsarbeidet som viktig og
givende. Selv om NLMs hovedstyre uttrykte noe bekymring for de økonomiske belastningene
ved arbeidet i Etiopia,149 ønsket misjonærene å utvide arbeidet så raskt som mulig.
Hovedstyret fastsatte budsjettene for arbeidet, og selv om misjonærene holdt seg til
vedtakene, forsøkte de å utfordre de økonomiske rammene gjennom høye budsjetter som ble
vedtatt på konferansen, og deretter sendt Hovedstyret for godkjenning.150 Det er ikke
vanskelig å skjønne misjonærenes ønske om å utvide arbeidet så fort som mulig.
Misjonssambandet har en klar forkynnelse av to utganger på livet, enten frelse eller fortapelse.
Organisasjonenes eksistensberettigelse var å forkynne dette budskapet. Siden misjonærene
opplevde at de fulgte Guds påbud om å forkynne evangeliet for nye folkeslag i tråd med
misjonsbefalingen, stolte de på at Gud ville sørge for at arbeidet fikk den nødvendige
støtten.151 Det er derfor forståelig at misjonærene fra tid til annen ønsket å utvide arbeidet
fortere enn budsjettene tillot og håpe på at planlagte overskridelser ville bli dekket inn av økte
bevilgninger.
To andre forhold spilte inn når det gjelder utvidelsen av arbeidet, og tempoet det
skjedde i. For det første var misjonsfeltet i Kina utilgjengelig. Det var dermed mange
utdannede misjonærer som ikke hadde et misjonsfelt å reise tilbake til, og som trengte arbeid
andre steder. Samtidig var Etiopia det av de nye misjonsfeltene der arbeidet skjøt størst fart.152
Det skyldtes at Misjonssambandet ikke kom med et helt ukjent budskap. Sudan Interior
Mission hadde, som nevnt, arbeidet i området før den italienske okkupasjonen, og i vest hadde
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svenske, tyske og britiske misjonsorganisasjoner arbeidet i flere år. NLM fikk dermed en
lettere start enn det en både hadde beregnet og håpet på.153

Tidlig utvikling
De først ankomne misjonærene bosatte seg i Yirga Alem, det administrative senteret i
Sidamo-provinsen, og i Negelli som lå lenger øst i landet. Det var keiseren som foreslo at
Norsk Luthersk Misjonssamband skulle starte arbeid i Yirga Alem.154 Men hvor en skulle
bygge, og hvordan en skulle prioritere ble et diskusjonstema på den første
misjonærkonferansen i 1950. Spørsmålet var først og fremst fokusert rundt plasseringen av
misjonsstasjoner. Skulle disse etableres i byer, eller skulle man plassere i mer landlige
områder, og dermed prioritere arbeidet blant andre etniske grupper? Misjonærene opplevde at
de hadde for liten kunnskap om landet og folkene de var kommet til.155 Derfor endte
diskusjonen uten en konkret konklusjon. I
praksis førte mangelen på vedtak til at
NLM etablerte seg i byene, og at de første
stasjonene ble liggende i regions- og
provinshovedsteder.

Forkynnelse
For å oppfylle oppdraget om å nå
ut til alle folkeslag,156 må en
misjonsorganisasjon alltid videre, målet er
en stadig bevegelse mot folk som ikke har
hørt evangeliet forkynt. Dette forutsetter
imidlertid at de nasjonale kristne er i stand
til å overta menighetsarbeidet som
Misjonsfeltet i 1959 – de første
stasjonene er sirklet inn

misjonsorganisasjonen har startet. I

forelegget til misjonærkonferansen i 1951 finner vi formuleringen ”misjonärene skal forkynne
evangeliet, virke for menighetsdannelse og paa alle maater hjelpe misjonsmenigheten til
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Intervju med Johnny Bakke
NLM Årbok 1947, s. 111. Keiserens første ønske var at NLM skulle starte arbeid i Wollo, nord for Addis
Abeba, men NLM fulgte de svenske misjonærenes råd og startet arbeid i sør. Intervju med Johnny Bakke
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aandelig og ökonomisk sjölstendighet.”157 Noe av det samme finner vi igjen i tillitsmannens
årsmelding i årboken fra 1954: ”Målet vårt er og må vera ei sjølvstendig og økonomisk
sjølvhjelpt kyrkja.”158 Men ser vi bort fra disse to tilfellene, finnes ikke målet om
selvstendighet nevnt i kildematerialet før vi kommer til integrasjonsprosessen.159 Det tyder på
at målsetningen slett ikke var sentral for misjonærene i hverdagen.
Det kan tenkes flere grunner til at målet om en selvstendig kirke ikke ble nevnt oftere.
For det første tok arbeidet på et nytt misjonsfelt mye tid og krefter, som rimelig kan være når
en skal bli kjent med kultur og folk, lære nye språk og bygge opp misjonsstasjoner. I tillegg
hadde selve forkynnelsen førsteprioritet i begynnelsen. Da er det ikke unaturlig at et fjernt mål
som å etablere en nasjonal kirke – uansett hvor sterkt ønsket måtte være – havnet i
bakgrunnen. For det andre kan det tenkes at NLM ikke ønsket å vektlegge målet om en
selvstendig, etiopisk kirke for sterkt overfor sine hjemlige støttespillere. Det kunne medføre
reduserte gaveinntektene dersom folk i Norge antok at de etiopiske menighetene kunne klare
seg selv. Forventninger til fremgang i arbeidet kunne muligens også bli urealistiske slik at
misjonsvennene i Norge etter hvert ville stille spørsmål om hvorfor arbeidet ikke allerede var
ferdig. En tredje mulighet er at målsetningen slett ikke var så fremtredende i misjonærenes
tankegang i det hele tatt, og at de – i den grad de tenkte over det – anså målet som å være så
fjernt at det ikke var nærliggende å bruke tid på. Johnny Bakke fikk dette inntrykket da han
ankom Etiopia som ny misjonær.160
Uansett forklaring er det klart at NLM ikke hadde noen gjennomtenkt plan for hvordan
de lokale menighetene skulle bli økonomisk selvstendige. Åndelig selvstendighet var det tenkt
mer på. Mesteparten av misjonstanken knytter seg opp til åndelige spørsmål. NLMs
aktiviteter var rettet inn mot at enkeltpersoner skulle omvende seg og bli modne og
selvstendige kristne – gjennom forkynnelse og undervisning, lokalt, ved bibelskolene, og ved
forstanderskolen.161 Misjonærene lærte opp de kristne, og lærte også opp lærere og
forstandere som med tiden kunne overta forkynneransvar og menighetslederansvar.
Økonomisk var strategien begrenset til at forstandere skulle ”formane de kristne etter beste
evne aa yte til menighetens kasse, med det formaal aa selvstendiggjöre menigheten” og at
”menighetsraadet bestemmer hvordan midler skal skaffes til veie”.162 Konferansen vedtok
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dette enstemmig,163 og dette utgjorde, så langt jeg kan se, selve strategien for økonomisk
selvstendiggjøring av menighetene. Illustrerende for forholdet mellom økonomiske og
åndelige spørsmål er det at de fem linjene i den foreslåtte kirkeforfatningen som omhandler
økonomi følges av åtte sider om foreslått liturgi til ritualer i den nye kirken.164
Helsearbeid
Klinikkarbeidet var, som nevnt ovenfor, en viktig del av arbeidet ved hver stasjon.
NLM plasserte, så langt det var tilgjengelig personale, en sykepleier ved hver stasjon. Det var
ikke lege ved klinikkene, utenom i korte perioder når legene ved sykehusene reiste rundt på
klinikkbesøk. Klinikkene var mer sparsommelig utstyrt enn sykehusene.
Norsk Luthersk Misjonssamband drev som nevnt to sykehus på vegne av den etiopiske
stat. Avtalen mellom Helsedepartementet og NLM slo fast at lønnsutgifter til egne leger og
sykepleiere var misjonens ansvar. Misjonssambandet skulle også betale for instrumenter og
utstyr som trengtes, men fikk unntak fra krav om importtoll på dette utstyret. Det var videre
misjonens ansvar å vedlikeholde bygningene. Inntekter fra sykehusdriften skulle overføres til
departementet. Regjeringen på sin side påtok seg å låne misjonen eksisterende utstyr gratis
(inkludert bygninger), samt å betale NLM en årlig, fastsatt sum som skulle dekke
pasientutgifter og vedlikehold.165 Det var en vinn-vinn-situasjon. Staten oppnådde full drift av
to sykehus, uten selv å ha kapasitet eller kompetanse dette. Misjonen fikk muligheten til å
drive barmhjertighetsarbeid, og fikk samtidig tilgang til en arena for å møte folk, knytte
kontakter og skape tillit og velvilje. Men selv om avtalen var tilfredsstillende for begge parter,
viste den seg vanskelig å overholde i praksis. Rapporten fra den medisinske nemnda166 til
misjonærkonferansen i 1951, den første konferansen etter at misjonen overtok sykehusene,
noterte at ”hittil har utbetalingene av bevilgninger fra regjeringen til hospitalene ikke vært
tilfredsstillende, hvilket gjør arbeidet vanskelig”.167 Siden budsjettene allerede var strukket
langt blant annet på grunn av begrensningen på hvor mye valuta som kunne føres ut av Norge,
samt den store utvidelsen av misjonsarbeidet i startfasen, var dette en klar underdrivelse.
Samarbeidet mellom helsedepartementet og NLM haltet videre i årene som kom.168
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Vurdert utenfra synes den første sykehusavtalen å favorisere regjeringen. Det var
ingen garantier for at NLM skulle få dekket sine utgifter, heller ikke utgifter til
pasientbehandling. Det var derimot en del av avtalen at regjeringen skulle betale en ”rund sum
penger i året som skal bli fastsatt i aug. mnd av representanter frå dep. og misjonen i forhold
til det som trengst til å vedlikehalda hospitalet og utgifter til pasientene”.169 Den økonomiske
kompensasjonen til misjonen var tenkt å skulle være gjenstand for forhandlinger, i hvert fall
etter avtalen. Derimot slås det fast at NLM skulle ”betala alle inntekter direkte til P.H.dep”.170
Med andre ord ville det være umulig for misjonen å drive sykehusene med fortjeneste, mens
det var fullt mulig å drive dem med tap.171 Men ettersom misjonen så på driften av
sykehusene på samme måte som på driften av skolene, det vil si at man i tillegg til
primærtjenestene også fikk muligheter for forkynnelse og for å bygge tillit, anså misjonærene
avtalen som akseptabel. Under konferansen i 1951 kom spørsmålet om pasientbetaling opp til
diskusjon, og en av legene uttrykte at ”det var bedre, om så skulle hende, at vi ikke tok mot
betaling av en som kan, enn at vi tar av den som ikke kan. Det er mer i pakt med det arbeid vi
står i. Vi må ikke ta så mye omsyn til pengene at vi ikke får øve barmhjertighetsarbeid”.172
NLM vurderte altså ikke sykehusene kun som helseinstitusjoner, men var også som
viktige arenaer for forkynnelse og relasjonsbygging. Dermed kan vi lese i årsmeldingen fra
Negelli til konferansen i 1952 at ”målet med arbeidet er først og fremst og nå folket med
evangeliet. Hjelp til legemet må regnes som det sekundære”.173 Sykehuset i Yirga Alem fulgte
opp med å starte årsmeldingen (1952) med ”Vi har mange vanskeligheter til å begynne med.
Det var forbudt å holde andakt ved hospitalet”.174 Dette er det eneste problemet som nevnes
spesifikt i årsmeldingen om sykehusdriften. Sitatene etterlater liten tvil om hvor viktig
forkynnelsen var for misjonærene. Samtidig understreker forrige avsnitt at
barmhjertighetsarbeidet – altså det medisinske arbeidet – var viktigere enn å tjene penger på
det man gjorde. Det økonomiske siden ved driften var ikke uviktig – Misjonssambandet
klaget hver gang Helsedepartementet var for sene med utbetalingene – men den var den minst
viktige i misjonens øyne.
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Skoledrift
Som tidligere nevnt tok skolearbeidet seg opp etter en litt treg start. De første par årene
var det bare et par stasjoner som fikk i gang skoledrift, og oppslutningen var variabel.175 Men
allerede fra 1952 meldes det om at skolearbeidet er i gang på alle misjonsstasjoner, og fra
samtlige steder meldes det om økning i antall elever.176 Går vi videre frem til 1956, melder
alle stasjonene at det er større søkning til skolene kapasiteten tillater.177 I disse første årbøkene
finner en ikke totalt antall elever, men det økte fra år til år. Fra 1949 til 1956 har for eksempel
Yirga Alem stasjon økt elevtallet fra 35 til 200.
I tillegg til grunnskolene ved alle misjonsstasjonene, hadde NLM også startet opp en
lærerskole i Yirga Alem. Denne var først og fremst tenkt å utdanne lærere til grunnskolene på
stasjonene. Første kull startet i 1951, med blandet resultat. Det viste seg at elevenes
forkunnskaper var særs varierende.178 Likevel ble rundt halve første kull uteksaminert i 1952,
etter å ha fullført det to-årige kurset. Erfaringene fra første kull førte til at skolen fra 1952
begynte å teste søkernes forkunnskaper før de ble vurdert tatt opp som elever.179 Lærerskolen
var ikke godkjent som utdanningsinstitusjon av etiopiske myndigheter, men utdannede
mennesker var mangelvare i Etiopia. De som ikke fikk arbeid ved NLMs grunnskoler etter
fullført utdannelse, fikk lærerstillinger andre steder.180
NLMs bibelskole startet også opp denne perioden, i 1952. Som for lærerskolen var de
første årene preget av varierende kunnskapsnivå og frafall blant elevene.181 Men bibelskolen
var viktig for Misjonssambandet, fordi en her startet utdanning av etiopiske evangelister. I
tillegg ønsket NLM en moden og kunnskapsrik kirke, og da ville det bli behov for mennesker
med utdannelse.
Skolearbeidet var med andre ord et arbeid som stadig vokste, siden mange, spesielt de
fattige, innså verdien av utdannelse.
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Oppsummering
Norsk Luthersk Misjonssamband startet opp sitt arbeid i Etiopia i 1948. Tempoet i
oppstartsfasen var høyt, og organisasjonen hadde både penger182 og misjonærer. Arbeidet som
hadde vært drevet i Kina i nesten 60 år, fra 1891, var av politiske grunner redusert til en
tilstedeværelse på Taiwan. Misjonssambandet hadde behov for et nytt felt, organisasjonen
hadde villige misjonærer samt andre ressurser for å starte opp arbeid.
Arbeidet i Etiopia kom også fort i gang, delvis takket være Sudan Interior Mission
som var den første misjonsorganisasjonen i det området NLM startet sitt arbeid. SIM måtte
forlate landet under den italienske okkupasjonen. NLM satte i gang med storstilt bygging, og
hadde i den åtteårsperioden dette kapitlet har tatt for seg bygd opp åtte misjonsstasjoner. Alle
stasjonene drev grunnskole og klinikk/sykehus. I tillegg hadde NLM startet opp en lærerskole
og en bibel- og forstanderskole.
Samtidig var det allerede blitt vanskeligere for NLM å nå sin egen målsetning om å
etablere en nasjonal, selvstendig kirke. Avlønning av lokale evangelister var første steg på
veien mot å skape økonomisk avhengighet. Misjonærene la press på Hovedstyret for å få
utvidede budsjetter, men det var ikke lønn til etiopiere som gjorde utslaget. Bygging av
misjonærboliger, lønn til misjonærer og utgifter til sykehusene var de store utgiftspostene.
Som nevnt betalte NLM sine evangelister bedre enn det de som arbeidet for den SIMstartede kirken fikk.183 Sudan Interior Missions strategi var at kirken selv skulle dekke
utgiftene til evangelister. Når så Misjonssambandet betalte minst dobbelt så mye,184 betyr det
at organisasjonen betalte sine evangelister mye mer enn de nye menighetene ville ha mulighet
for å dekke. Dermed skaptes allerede fra starten en avhengighet i den nye kirken. Det var
heller ikke noe krav fra NLMs side at de nyetablerte menighetene måtte ta økonomisk ansvar
for evangelister og ledere. Det ble oppfordret til å gi tiende, men tiende ville ikke dekke
utgiftene. Og selv om ikke alle gav tiende, forsvant ikke misjonen. Misjonssambandet hadde
dermed ubevisst startet å skape økonomisk avhengighet og å lære sine menigheter at misjonen
ville dekke de lokale utgiftene. NLMs store byggevirksomhet understøttet også forestillingen
om at misjonen hadde mer enn nok penger. Sist, men ikke minst, skal det understrekes at
NLM arbeidet blant de fattigste gruppene i området, hovedsakelig bønder og nomader. Det
var mennesker som var blitt erobret et halvt århundre tidligere, og som til dels var sett på som

182

Begrenset av restriksjoner på hvor mye valuta som kunne føres ut av Norge
Denne kirken lå i Kambata-området, nord og vest for NLMs felt.
184
Rønne, Kontinuitet og forandring, s. 321. NLMs dårligst betalte evangelister tjente dobbelt så mye som de
beste betalte SIM-evangelister. Forskjellen kunne være mye større.
183

43

mindreverdige185 av amharaene Det er derfor ikke merkelig at de lokale menighetene ikke
selv var i stand til å ta ansvar for det arbeidet NLM bygde opp. Rett nok hadde det ikke vært
Norsk Luthersk Misjonssambands plan at de nye menighetene skulle være økonomisk
selvstendige fra starten av. Problemet var at den fremgangsmåten misjonen benyttet bidro til
at menighetene helt fra begynnelsen av ikke så på økonomisk avhengighet av NLM som en
midlertidig tilstand, men snarere noe som var naturlig.
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KAPITTEL 4
SYKEHUSET I YIRGA ALEM
Helsearbeid
Helsearbeid hadde vært en del av Norsk Luthersk Misjonssambands
misjonsengasjement i mange år. Organisasjonen sendte ut sin første misjonslege i 1909, da dr.
Tønnes Frøyland reiste til Kina.186 Blant de første misjonærene som reiste til Etiopia, var det
også leger. Den første ankom i 1948, det året arbeidet startet opp.187 Og noe av det første den
etiopiske regjeringen gjorde etter at NLM hadde etablert seg i Etiopia, var å be organisasjonen
overta sykehuset i Yirga Alem.188 Dette kapitlet omhandler helsearbeidet Misjonssambandet
drev i Etiopia, med hovedfokus på Yirga Alem.
Som tidligere nevnt var det gode grunner for NLM til å starte opp med helsearbeid i
tillegg til tradisjonelt evangeliseringsarbeid. For det første var det et ønske fra keiser Haile
Selassie I at organisasjonen skulle engasjere seg på dette området. For det andre ble
sykehusdrift sett på som en god arena for å drive evangelisering. Som eneleverandør av
medisinske tjenester i provinsen fikk man stor tilstrømming av syke, og disse syke fikk – i
tillegg til medisinsk behandling – også høre andakter og forkynnelse. Pasientene kom svært
sjelden til sykehuset alene, men ble brakt dit av slektninger eller andre. De medfølgende ble
ofte værende ved sykehuset til pasienten var blitt frisk, og fikk dermed også med seg andakter
og annen forkynnelse.
En tredje grunn til å drive helsearbeid var selvfølgelig arbeidets egenverdi. I Bibelen
er det beskrevet at Jesus helbredet syke, og ba sine etterfølgere om å følge hans eksempel.189
Det å ta vare på og behandle syke mennesker var altså ett uttrykk for praktisk kristentro.190 I
en artikkel i Ut i All Verden beskriver to misjonsleger dette på følgende måte:
”Legemisjonen, hvorved evangeliet forkynnes for folk som ikke kjenner barmhjertighet og
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heller ikke Kristi kjærlighet.”191 Uthevingen av ordet ”forkynner” understreker at også
medmenneskelige handlinger som det å behandle syke, hadde en evangeliserende funksjon.
Et fjerde viktig moment knyttet til dette området var at å drive et effektivt helsearbeid
skaffet misjonen tillit blant lokalbefolkningen.192 Tillit fra dem en skal arbeide blant, er som
kjent en viktig forutsetning for at arbeidet skal lykkes.

Den etiopiske staten hadde stor interesse av at det var helsetilbud rundt i hele landet,
men de få utdannede etiopiske legene som fantes i landet ønsket ikke å arbeide i distriktene.
Mennesker med god utdanning søkte dit de mente det var stillinger tilpasset deres
utdanningsnivå, og legene ønsket stort sett å arbeide i hovedstaden, Addis Abeba. I 1965,
femten år etter at NLM startet sykehusdrift, ble det oppgitt å være 250 leger i hele landet
(utenlandske inkludert).193 Det er ingen grunn til å anta at antallet var høyere i 1948. Da
NLMs første misjonærer ankom Etiopia, fantes det så å si ikke noe fungerende helsetilbud i
sør-Etiopia, som ble Misjonssambandets arbeidsområde. I Utsyn beskrives situasjonen før
organisasjonen kom på følgende måte:
”..men senere viste det seg at regjeringen hadde 2 sykehuser i Sidamo provins, det ene i
Irgalem og det andre i Negelli. Ved sykehuset i Irgalem var det ingen lege, men noen få
innfødte sykepleiersker med en meget mangelfull utdannelse prøvde å gjøre hva de kunne. I
Negelli var det på samme måte.”194

NLM hadde mulighet for å rekruttere medisinsk personell som den etiopiske
regjeringen ikke kunne rekruttere lokalt. Organisasjonen hadde godt utdannede leger som var
motivert for å arbeide på misjonsfeltet, og misjonsfeltet – til tross for at misjonsstasjonene
ble lagt til regions- og provinshovedsteder195 – var i distriktene.
Norsk Luthersk Misjonssamband hadde altså mange grunner for å engasjere seg i
helsearbeid, og regjeringen hadde gode grunner for å be misjonen om å drive helsearbeid.
NLM var heller ikke den eneste organisasjonen som drev sykehus. Evangeliska
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Fosterlandsstiftelsen drev også et sykehus, i Naqamte.196 NLM ble bedt om å overta driften
av to sykehus, som var lokalisert i Yirga Alem og Negelli. Begge disse byene var
provinshovedsteder.
Etter lange forhandlinger kom man frem til et forslag til kontrakt mellom
Misjonssambandet og Helsedepartementet vedrørende drift av Yirga Alem sykehus.197 NLMs
etiopiastyre sendte kontraktsforslaget til hovedkontoret i Oslo.
Etiopiastyret hadde enkelte reservasjoner mot den første avtalen, først og fremst fordi
den knyttet NLM for tett til etiopiske myndigheter. I prinsippet ønsket misjonen å arbeide
uten innblanding fra regjeringens side. Det var også en bekymring for at samarbeidet mellom
helsedepartement og NLM ville forverres når og hvis dr. Fride Hylander sluttet i stillingen
som assisterende helseminister i Etiopia. Dr. Hylander hadde talt misjonens sak overfor
keiseren og regjeringsmedlemmer.198 Hovedstyret vedtok at Etiopiastyret skulle ha det
avgjørende ordet i denne saken. Om styret mente at kontrakten var akseptabel, skulle de sette
i gang samarbeidet, men dersom de fant motargumentene for sterke, skulle de trekke seg fra å
inngå samarbeid.199 Etiopiastyret konkluderte med at kontrakten var akseptabel, og NLM tok
på seg driftsansvar for sykehusene i Yirga Alem og i Negelli fra 1950.200 Kontraktene var
ettårige, og Etiopiastyret hadde ansvaret for å fornye, eller eventuelt reforhandle dem.201
I tillegg til sykehusene, og som nevnt i kapittel 3, etablerte Misjonssambandet klinikk
ved hver misjonsstasjon. Disse stasjonsklinikkene fikk regelmessige legebesøk av fra
sykehusene. I perioder med utbrudd av epidemier var det flere legebesøk.202 Klinikkarbeidet
var ikke pålagt av den etiopiske stat, men kom i stand på NLMs eget initiativ.

Yirga Alem sykehus
Norsk Luthersk Misjonssamband startet driften av sykehusene i 1950.203 I starten, og
de påfølgende 17 årene, benyttet organisasjonen det eksisterende sykehusbygget i Yirga
Alem. Sykehuset var i sin tid bygget av Sudan Interior Mission, men ble overtatt og drevet av
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italienere i den perioden Italia okkuperte Etiopia.204 Etter at italienerne dro, var sykehuset
nærmest til nedfalls inntil NLM overtok driften.205

Legene ved sykehuset i Yirga Alem opplevde helt fra starten at det eksisterende bygget var
for lite. Det geografiske området som skulle dekkes var stort,206 og sykehuset var alltid
overfullt på grunn av den store pågangen av pasienter. NLM vurderte å bygge et nytt
sykehus, og vurderte likeledes å bygge ut det eksisterende. Konklusjonen var likevel at
organisasjonen ikke hadde råd til de utgiftene dette ville medføre. Det skal også nevnes at
driftsavtalen gjorde vurderingen mer komplisert. Avtalen med den etiopiske staten presiserte
at Norsk Luthersk Misjonssamband drev sykehuset på vegne av staten. Det var altså ikke
NLMs sykehus, og ble heller ikke kirkens sykehus etter at Mekane Yesus-kirken var
etablert.207 Sykehuset var statlig, noe som medførte at det Lutherske Verdensforbund, som
skaffet donorer til andre store prosjekter,208 var skeptiske til å støtte utbygging og drift. Det
var enighet blant misjonærer og NLMs hovedstyre om at å drive sykehuset var
misjonsarbeid, men det var ikke misjonsorganisasjonen som eide tomt og bygninger.

Vanskeligheter i driften
Det var ikke bare enkelt å drive et sykehus på vegne av den etiopiske staten. Det var i
første omgang den økonomiske siden som var problematisk og utfordrende. Ifølge avtalene
misjonen hadde inngått med helsedepartementet, skulle leger og sykepleiere fra Norge lønnes
av NLM. Staten skulle dekke utgifter til lokalt ansatt personell og medisiner. Både det
etiopiske helsedepartementet og NLM var fornøyd med denne ordningen, men misjonen fikk
problemer fordi utbetalingene fra staten ikke kom som avtalt. Utfordringen var at pengene
ble betalt ut for altfor sent, noe som gjorde driftsituasjonen ved sykehuset svært vanskelig.209
De lokale myndighetene som skulle stå for utbetalingene til sykehuset, overholdt altså ikke
kontrakten. Allerede på konferansen i 1951 tok misjonærene opp dette problemet, bare ett år
etter at NLM hadde overtatt driftsansvaret.
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I 1955 valgte de etiopiske myndighetene ikke å fornye kontrakten med NLM.210 Dette
medførte at misjonen måtte legge ned helsearbeidet i Yirga Alem fra 1956.211
Misjonssambandet anså helsearbeidet som en viktig del av misjonsarbeidet, og ønsket ikke å
slutte med sykehusdrift. Problemet var igjen at det ville bli svært kostbart å bygge et eget
sykehus helt fra grunnen av. Driftskostnadene for sykehusene i Yirga Alem og Negelli hadde
vært forholdsvis lave. NLM hadde betalt lønn til de norske ansatte, i tillegg til noen av driftsog medisinutgiftene når myndighetene havnet på etterskudd med sine betalinger. Men selv
om utgiftene var lave, var det ikke budsjettert med slike utgifter. Det var tross alt ikke direkte
evangeliserende arbeid, som var NLMs primæroppgave i Etiopia. I 1956 var det en realitet at
organisasjonen ikke hadde noen sykehusdrift å skjøtte, fordi staten hadde overtatt driften av
sykehusene i Yirga Alem og Negelli. På dette tidspunktet så det ut som om Norsk Luthersk
Misjonssamband selv måtte stå for bygging av nytt sykehus dersom organisasjonen ville
fortsette å engasjere seg i helsearbeid. Et eventuelt nytt sykehus måtte drives uavhengig av
staten. Konferansen vedtok dette året at den medisinske nemnda skulle arbeide med planer
om eget bygging av nytt sykehus.212

At den etiopiske staten ikke ville fornye avtalene om sykehusdriften, var en viktig sak
for misjonen. Dette ble omtalt i rapporten fra misjonærkonferansen som ble publisert i Utsyn.
Det var ikke vanlig at institusjoner som sykehus og klinikker ble nevnt i de rapportene som
ble omtalt i misjonsbladet. Muligens ble saken ble nevnt spesielt fordi en av misjonslegene
var valgt som referent fra konferansen til misjonsbladet dette året.213

Det viste seg tidlig at den etiopiske staten ikke maktet å drive sykehusene med samme
kvalitet og effektivitet som NLM. Ifølge Utsyn hadde myndighetene problem med å
rekruttere kvalifisert personale. Dette synes troverdig, etter som det også hadde vært
problemet før misjonens engasjement tok til. I tillegg krevde staten høyere pasientbetaling
enn det misjonen hadde gjort. NLM drev sykehusene slik at den enkelte pasient betalte etter
evne for behandlingen (det var en av oppgavene til lokalt ansatte å finne ut hvem som var i
210
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stand til å betale og ikke).214 Dette førte til at flere pasienter oppsøkte sykehuset. Da prisene
for behandling ble satt opp, gikk antallet pasienter ned. Omtrent halvannet år etter at
myndighetene overtok, ba de NLM om igjen å overta ansvaret for driften av sykehusene. 215
Siden regjeringens forsøk på å drive sykehus hadde mislyktes, ville det vært naturlig
om misjonen ville stille større krav for å overta driften igjen. Dette var imidlertid ikke
tilfellet.216 De nye kontraktene inneholdt paragrafer som forbød religiøse samlinger og
spesifiserte at det kun var medisinsk undervisning som var tillatt.217 I Hovedstyret var man
skeptiske til kontraktforslagene som forelå i starten av 1957. Flere i misjonærflokken var
også skuffet og skeptiske, og beskrev blant annet de lokale myndighetene som ”fiender av
evangelisk arbeid”.218 På konferansen i 1957 ble det diskutert hvorvidt de foreslåtte
paragrafene ville bli til for stor hindring for det evangeliserende arbeidet. Dette viser igjen
tydelig hva misjonærene opplevde som det viktigste aspektet ved sykehusdriften. Også
legene synes å ha vært enige i denne vektleggingen, evangelisering var også for dem en
naturlig del av sykehusdriften. Så lenge NLM fikk undertegnet nye kontrakter for
sykehusdrift, ville det likevel være mulighet for fortsatt å utføre det arbeidet en ”egentlig”
var kommet for å gjøre. Konferansen vedtok til slutt å akseptere paragrafene i de nye
kontraktene ”for arbeidets skuld”.219 Misjonens ønske om å drive helsearbeid var så sterkt at
en gikk med på strengere krav for å kunne fortsette sykehusdriften. Men den store
diskusjonen rundt paragrafene viser at NLM slett ikke drev sykehus av ren barmhjertighet.
De var også en del av misjonsstrategien.
Tillitsmannen vurdering av de nye kontraktene var at dette var en måte for
regjeringen å ”redde ansiktet” på.220 Det må heller ikke glemmes at regjeringen satt med
sterke sanksjonsmuligheter, i og med at misjonen kunne arbeide i Etiopia utelukkende på
grunn av myndighetenes tillatelse. Over tid gikk likevel utviklingen i NLMs retning. Vi ser at
kontraktene som ble undertegnet i 1972 gav Norsk Luthersk Misjonssamband frie hender til å
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drive sykehusarbeidet slik organisasjonen ønsket.221 Det var ingen plutselig endring.
Kontraktene hadde gradvis forandret seg etter misjonens ønske, og kontraktene fra 1972 var,
sett fra et evangeliseringsstandpunkt, som NLM hadde ønsket hele tiden.

Rent formelt hadde ledelsen ved sykehuset ikke mye direkte kontakt med
helsedepartementet. Den praktiske relasjonen med myndighetene gikk gjennom den lokale
guvernøren. Da driften av sykehusene igjen ble overtatt av NLM i 1957, hadde myndighetene
opprettet et helsekontor for Sidamoprovinsen. Dette kontoret skulle representere
Helsedepartementet i provinsen,222 og lederen for kontoret hadde stor makt.
Sykehussamarbeidet ble dermed i praksis svært personavhengig, og organiseringen sårbar for
misforståelser og konflikter. Og konflikter ble det.
I et brev fra helsekontoret til misjonærkonferansen i 1959 beskrives en del av
konfliktstoffet. Her refereres alle mulige og umulige beskyldninger som lederen for
helsekontoret har kommet med overfor sykehuset og sykehusledelsen, fra forsøk på å stanse
all religiøs virksomhet ved sykehuset til beskyldninger om mord og tyveri/underslag. En av
sykehusets leger var som følge av slike anklager forhindret fra å arbeide ved sykehuset.223 En
annen følge av disse påståtte lov- og regelbruddene var at helsekontoret holdt tilbake den
økonomiske støtten fra myndighetene til sykehuset.224 For misjonen ble det uholdbart å drive
sykehusene under slike forhold. Det ble for dyrt å betale for den daglige driften, samtidig
som det ville gå ut over organisasjonens gode rykte om påstandene ble stående uimotsagt.
Derfor valgte tillitsmannen å si opp kontraktene med departementet i november 1958
(oppsigelsen ville tre i kraft fra mai 1959). Konflikten med myndighetene varte til 1960.225
Da ble lederen for helsekontoret i Yirga Alem forflyttet til en stilling i helsedepartementet.

Etter disse vanskelige årene var Norsk Luthersk Misjonssamband mer innstilt på å
utrede mulighetene for å drive egne sykehus i Etiopia. Tanken om å bygge og drive et
luthersk sykehus ble også diskutert.226 Siden NLM vant fram i diskusjonene med
departementet om det lokale helsekontoret, ble ikke planene om eget sykehus gjennomført,
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men det ble avsatt E$ 15 000 årlig til et sykehusfond.227 NLM var likevel klar over at
problemene ikke ville bli borte om organisasjonen fikk drive egne sykehus. For det første
ville etablering og bygging av nytt sykehus fordre mer penger enn organisasjonen hadde
mulighet for å legge inn i budsjettene. Misjonen kunne også risikere at ordningen med tollfri
innførsel av nødvendig medisinsk utstyr ble endret dersom ikke staten var sykehuseier. Et
tredje moment var knyttet til myndighetenes endelige beslutningsmakt, noe som ville gjøre
det umulig å sikre seg mot statlig innblanding i driften av slike institusjoner.228 Disse
innvendingene til tross holdt NLM fast på planene om å starte sykehus uavhengig av staten.

Eget sykehus?
NLM hadde altså ikke økonomiske midler til å bygge et nytt sykehus i tilsvarende
størrelse, eller til å bygge ut noen av de eksisterende. Samtidig var det klart at det var for få
senger ved sykehuset i Yirga Alem. Dette sykehuset var det eneste i Sidamo provins, og
hadde svært begrenset sengekapasitet.229 Den medisinske nemnda ønsket at NLM skulle
sende ut flere leger. Men misjonen hadde ikke midler til flere leger, og å bygge ut sykehuset
var altfor dyrt.
Det kan være at ønsket om utvidelse av sengekapasiteten var noe av årsaken til at
sykehusene figurerer så vidt mye i Utsyn i 1957. Fra 1948 til 1955 er det bare én artikkel som
spesifikt omhandler helsearbeidet. I 1956 dukker det opp avsnitt om dette arbeidet i
konferansereferatet. I tillegg ble det skrevet et par artikler i Utsyn som beskriver
helsearbeidet. Noe av grunnen til dette er beskrevet ovenfor, nemlig at staten sa opp
driftskontraktene for sykehusene. Etter at NLM hadde overtatt sykehusdriften igjen, fikk
helsearbeidet bredere dekning i Utsyn. Sannsynligvis er ønsket om utvidelse og nybygging
hovedgrunnen for dette. En utvidelse av arbeidet ville kreve at flere støttet opp om arbeidet
økonomisk, en trengte altså flere givere i Norge. Slike givere kunne blant annet rekrutteres
gjennom misjonsbladet.
Det er klart at Norsk Luthersk Misjonssamband ikke kunne klare å skaffe nok penger
til å bygge egne sykehus av den størrelsen som var ønsket og nødvendig.230 Denne gangen
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klarte heller ikke det Lutherske Verdensforbund å skaffe finansiering gjennom sine
donorer.231 NLMs forslag til løsning var at det foreslåtte sykehuset kunne bli drevet på
samme måte som de andre sykehusene: gjennom kontrakt med og på oppdrag fra den
etiopiske staten. Sykehuset ville i så fall være statens eiendom.232 I de kildene som er
benyttet for denne oppgaven finnes det ikke svarbrev på NLMs forslag, men et senere brev
viser at Brot für die Welt233 hadde trukket seg234 fordi organisasjonen ikke kunne godta at en
institusjon som organisasjonen finansierte skulle overdras til staten.
Det skal nevnes at det Lutherske Verdensforbund etter hvert klarte å finne en giver
som ønsket å stille med E$ 440 000, men utfordringen for NLM var at giveren, Evangelische
Zentralstelle für Entwicklung,235 presenterte kriterier som misjonen ikke så seg i stand til å
oppfylle. Blant annet ble det fremstilt krav om at misjonen måtte dekke 25% av de totale
utgiftene. Ettersom summen var på E$ 440 000, ville misjonens andel beløpe seg til ca E$
150 000. I tillegg skulle NLM garantere sykehusdrift i 20 år, et krav som organisasjonen
vanskelig kunne gå med på. Det var rett og slett ikke penger nok i budsjettene til at misjonen
kunne signere en slik avtale. Styret forela saken for misjonærkonferansen i 1964.
Konferansen konkluderte med at de kravene som ble stilt var for vanskelige å godta, og
misjonen takket derfor nei til tilbudet.236
Norsk Luthersk Misjonssamband hadde mulighet for å søke støtte fra Direktoratet for
Utviklingshjelp237 på denne tiden. Utfordringen var at en slik økonomisk støtte ville medføre
krav om at arbeidet skulle være religiøst nøytralt. Dette var det umulig for NLM å akseptere.
Til syvende og sist ble det likevel Direktoratet for Utviklingshjelp som tok på seg å
finansiere byggingen av et nytt sykehus i Yirga Alem. Sykehuset var en gave fra den norske
stat til den etiopiske stat, men i praksis kunne det også oppleves som en gave til NLM, som
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hadde ansvar for den daglige driften.238 Totalt kostet det nye sykehuset NOK 3.6 millioner.239
Sykehuset i Yirga Alem ble igjen tatt i bruk i 1967, og hadde 120 sengeplasser.240
Sengekapasiteten var fremdeles ikke på langt nær stor nok med tanke på det store distriktet
sykehuset skulle betjene, selv om den var mer enn fordoblet i forhold til det opprinnelige.241

Oppsummering
Dette kapitlet har vist at engasjementet i sykehusarbeid var en blandet opplevelse for
Misjonssambandet. Det var en arbeidsmåte som organisasjonen hadde stor tro på, og som en
hadde drevet i Kina i førti år før NLM kom til Etiopia. Samtidig var det en vanskelig oppgave,
både fordi sykehuset dekket et alt for stort område med for få helsearbeidere, og fordi NLM
opplevde seg motarbeidet av den etiopiske staten og statlige representanter. NLM ønsket å
drive sitt arbeid i fred, og å bygge og drive sine egne sykehus, men organisasjonens
økonomiske kapasitet forhindret dette. Organisasjonen fikk bygget et sykehus i Gidole, og
sørget for rekruttering av en lege, men dette var et lite sykehus – mindre enn de eksisterende,
som også var ansett å være for små. For å bygge et sykehus i ønsket størrelse trengtes mer
kapital. Som nevnt fikk misjonen et tilbud fra Evangelische Zentralstelle für Entwicklung på
E$ 440 000, med krav om at misjonen skulle stille med E$150 000. NLM hadde tidligere
vedtatt å sette av E$ 15 000 i året i et hospitalfond. Organisasjonen måtte altså ha spart i ti år
for å dekke sin andel av en slik investering, eller i førti år for å kunne stå for det selv. Det er
ikke rart at NLM heller gikk inn for å fortsette samarbeidet med den etiopiske staten. Av de
institusjonene som omtales i denne oppgaven er det kun sykehuset som ble drevet av
misjonen også etter revolusjonen i 1974.
Sykehusenes tilknytning til Mekane Yesus-kirken var ikke sterk. NLM hadde aldri sett
for seg at sykehusene skulle overføres til kirken. Helseinstitusjoner var en del av
organisasjonens misjonsstrategi, men var ikke planlagt å bli en del av den kirken de ønsket å
etablere. Som vi kommer tilbake til i kapittel åtte, delte ikke Mekane Yesus-kirken dette
synspunktet. Synoden som NLM arbeidet innenfor242 fikk til og med inn i en
samarbeidsavtale at den skulle ha ansvaret også for sykehusene.243 I praksis ble dette likevel
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ikke noe av. Med andre ord, selv om sykehusarbeidet fra NLMs side ikke var tenkt å være en
del av kirken, ønsket kirken å overta det. Og når kirken, som ikke klarte å dekke egne
utgifter244 ønsket å påta seg ansvaret for enda større utgifter, tyder dette på at den ikke regnet
med å måtte ta det økonomiske ansvaret for driften. Kirken var ‟opplært‟ til å stole på
misjonen for få dekket sine utgifter. Tanken om en kirke som stod på egne ben økonomisk,
var i praksis ikke aktuell. Så selv om det ikke var misjonens tanke at kirken skulle overta
sykehusene, viser kirkens holdning i dette spørsmålet at NLM ikke hadde lyktes med å
etablere en kirke som var inneforstått med å kunne stå økonomisk ansvarlig for det arbeidet
den drev.
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KAPITTEL 5
MOTBØR OG KIRKEDANNELSE
Nye prioriteringer
De første årene Norsk Luthersk Misjonssamband arbeidet i Etiopia var det
noen mindre konflikter mellom lokale myndigheter og misjonen der myndighetene la vansker
i veien for misjonsarbeidet. Forbudet mot forkynnelse på sykehusene245 representerte en av
disse utfordringene. Samtidig hadde NLM en konflikt med Sudan Interior Mission (SIM)246
om grensene for misjonsfeltet. NLM hadde fått tillatelse av keiseren til å drive sitt arbeid i
sør, der også SIM hadde drevet misjonsarbeid siden før andre verdenskrig. De to
organisasjonene ble til slutt enige om en grenseoppgang. Disse vanskene forsinket oppstarten
av NLMs arbeid noe, men de medførte ingen endring i prioriteringer eller tenkning, og i NLM
var man i det store og hele fornøyd med arbeidsforholdene.247
Dette endret seg i 1955. En ny generalguvernør ble tilsatt i Sidamo provins, og
han nedla ”kategorisk forbud mot alt arbeid utenom de tomtene som misjonen leier. Forbudet
gjelder både misjonærene, deres innfødte medarbeidere og alm. kristne”.248 Dette endret
forutsetningene for arbeidet på om lag halve misjonsfeltet, og skapte problemer som spredte
seg også videre til resten av feltet i løpet av de neste par årene. Tilsettingen av ny guvernør
kom samtidig med at Etiopia fikk ny grunnlov.
Misjonens sykehus ble som nevnt tatt tilbake av staten i 1956.249 Det ville være
nærliggende å anta at dette hang sammen med den nye generalguvernørens ankomst. Jeg
finner imidlertid ingen henvisninger til den nye situasjonen eller spekulasjoner rundt
generalguvernørens rolle i kildene. Om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene, er
den antakelig indirekte.250 Misjonen drev sykehuset på vegne av Helsedepartementet, ikke
provinsen. Det er likevel ikke umulig at lokale myndigheter har kommet med innspill til
departementet i forbindelse med at sistnevnte ikke fornyet kontraktene med NLM i 1955.
Innsettelsen av ny guvernør for Sidamo provins førte til at NLMs arbeid ble
vanskeliggjort. Dermed måtte organisasjonen legge om sin måte å arbeide på.
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Hva bestod endringen i? Først og fremst medførte forbudet for misjonærer mot å
arbeide utenfor stasjonene at de ikke lenger kunne drive forkynnelse selv. Det ansvaret måtte
legges på lokale evangelister. Men evangelistene møtte også hindringer i arbeidet, for det var
forbudt også for etiopiske kristne å komme sammen til evangeliske møter.251 Den løsningen
misjonen valgte, var å organisere kurs og undervisning for etiopiske evangelister og ledere
inne på misjonsstasjonene, samt å overføre penger til de lokale menighetene slik at de selv
kunne lønne evangelistene.252 Tillitsmannen oppsummerer det slik: ”Denne lutherske kyrkja
er langt frå organisert slik at den er ferdig. Men krisa i fjor modna den og jamna vegen for
større åndeleg og økonomisk ansvar”.253
Guvernørens innsats for å vanskeliggjøre misjonsarbeidet kan synes å ha en parallell i
norsk kirkehistorie: En nasjonal kirke utfordres av en lekmannsbevegelse, og svarer med å
forby kristne å samles. Dette bildet likner de dansk-norske myndighetenes respons på den
utfordringen Hans Nielsen Hauge stod for. Begrunnelsen kan også synes parallell: den
nasjonale kirken skal ha kontroll over og enerett på folks åndelige liv.254 Forskjellene mellom
de to hendelsene er likevel store i praksis. For det første var det i Etiopia ikke staten, det vil si
keiseren som sentralmyndighet, men en lokal myndighetsperson som stod bak forsøket på å
begrense forkynnelsen. I tillegg representerte NLM noe som ikke fantes i dansk-norsk
kontekst – en utenlandsk misjonsorganisasjon. Og forsøket på å begrense NLMs innflytelse
ved å innføre det nevnte forbudet varte ikke lenge – situasjonen normaliserte seg en gang
mellom 1959 og 1961, bare tre til fem år etter at forbudet kom.255 En siste, men viktig
forskjell er at konflikten i Etiopia ikke bare dreide seg om statlig kontroll av tro. Den hadde
også et innslag av etnisk konflikt. Sidamo var befolket av Sidamo-folket, mens amharaene var
herskerfolket i landet. Når så misjonen fikk tilhengere blant sidamoer, fikk også folk fra
denne folkegruppen utdanning. Med utdanning ble de klar over at de hadde lovbestemte
rettigheter, og var dermed mindre tilbøyelige til å føye de lokale herskerne.256
Noen få år var likevel lenge nok til at NLM la om prioriteringene. For å fortsette sitt
arbeid, hadde organisasjonen overgitt større ansvar til de lokale menighetene. Og selv om det
ikke alltid er lett å gi fra seg ansvar (misjonærene var i tvil om hvorvidt menighetene var
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modne nok til å takle det), er det på ingen måte lettere å ta tilbake ansvar som er delegert ut.
Menighetene hadde fått – og tatt – større ansvar, og de forventet å beholde det. I prinsippet
var det en positiv utvikling for NLM, siden målet med misjonsarbeidet var å skape en
selvstendig kirke. Organisasjonen ønsket heller ikke at menighetene skulle måtte redusere
arbeidet på grunn av for liten tilgang på midler. Misjonsorganisasjonen skulle forvalte store
pengebeløp, men kunne ikke bruke dem selv. Midlene ble derfor overført til de lokale
menighetene. Dermed fikk menighetene penger til å drive arbeidet, men hadde ikke skaffet
seg disse midlene på egen hånd. Resultatet var at de etiopiske menighetene ikke opplevde det
presserende å starte innsamlingsarbeid for å skaffe til veie nødvendige inntekter, for det var
ikke noe som tydet på at Misjonssambandet hadde planer om å avslutte sitt engasjement i
Etiopia. Paradoksalt nok bidro dermed den selvstendigheten menighetene hadde oppnådd til
større økonomisk avhengighet.
Som nevnt tok det tre til fem år før situasjonen ble normalisert. Det forbudet som
innledet vanskelighetene varte ikke så lenge. Problemet for NLM var at etiopiske kristne ble
arrestert fordi de drev forkynnende arbeid. Disse arrestasjonene måtte gjennom rettssystemet
for å få en endelig avgjørelse. Denne kom ikke før i 1958, da høyesterett frikjente seks elever
fra NLMs bibel-og forstanderskole.257
I tillegg var det et problem i Etiopia at det ikke var noen automatikk i at det sentrale
lovverket ble etterfulgt lokalt. Den enkelte guvernør, administrator eller liknende fulgte gjerne
egne regler, slik det passet dem, og endret kun atferd om saker ble klaget oppover i systemet.
En slik klage kunne ta lang tid. Etter som det krevdes midler for å forfølge saker videre, måtte
gjerne en utenlandsk organisasjon (som NLM) bidra med økonomisk støtte, og forståelse av
lovfestede rettigheter. Etiopia var, som nevnt i kapittel to, nærmest et føydalsamfunn, der
herskerklassen eide jord, og leide den ut til bønder mot betaling i form av produkter eller
arbeid. Bøndene fikk liten eller ingen utdanning, og var ikke klar over sine rettigheter. Den
undervisningen NLM bidro med, var med på å endre dette bildet og dermed endre
forutsetningene for samfunnet. De etiopierne som fikk skolegang, for eksempel ved Ethiopian
Evangelical College,258 lærte mer om sine rettigheter, og hvordan samfunnet var tenkt å
fungere. De gamle strukturene ble utfordret, men den herskende klassen gav ikke etter uten
kamp. Den motstanden de nye kristne møtte, var nok delvis en følge av at makthaverne lokalt
så sin makt bli utfordret.
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Forkynnelse
De endringene i Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Etiopia som kom i 1955,
var først og fremst en utfordring for forkynnelsessiden av arbeidet. Av de tre
satsingsområdene som er identifisert i kapittel tre, var det dette området som ble hardest
rammet av de restriksjonene som ble innført. For misjonærene var det alvorlig at de ikke fikk
forlate misjonsstasjonene for å drive forkynnende virksomhet. Bekymringen var først og
fremst knyttet til menighetenes og de lokale kristnes åndelige modenhetsnivå. For å bli regnet
som fullverdig medlem i NLMs menigheter, var det krav som måtte oppfylles. Naturligvis var
dåp ett slikt krav, men det var ikke tilstrekkelig å være døpt. Som medlemskrav stilte også
NLM at de kristne skulle ha nattverdsrettigheter. Og nattverdsrettigheter fikk kun de som var
konfirmert – med andre ord de som hadde fått opplæring i kristendom, og som ved overhøring
hadde vist at de visste hva innholdet i deres tro var.259 Misjonærene var rett og slett ikke sikre
på at de etiopiske kristne som måtte overta forkynnelsen, og de eldste som skulle lede
menighetene,260 var modne nok i troen til å kunne lede andre.
NLMs måte å løse utfordringene på var gjennom intensivert kursvirksomhet for ledere
og evangelister. Det var en naturlig løsning så lenge modenhetsspørsmålet var
hovedproblemet. Desto mer kunnskap lederne og forkynnerne tilegnet seg, desto mindre var
muligheten for at de ville forkynne ‟vranglære‟.261 Resultatene var, som nevnt, oppmuntrende
for NLM. Selv om menighetene ønsket, og satte pris på, direkte kontakt med misjonærene, så
var den begynnende selvstendiggjøringen helt på linje med NLMs langtidsmålsetning om en
nasjonal, selvstendig kirke.262
Perioden der misjonærene ikke fikk arbeide utenfor stasjonene var kort, i underkant av
ett år. Dermed kunne de fra slutten av 1956 igjen forkynne i menighetene. Men nå arbeidet de
i større grad side om side med etiopiere. Kirken var enda ikke etablert, men grunnlaget for
etableringsprosessen hadde startet.

Skoledriften
Skolearbeidet ble ikke berørt av de endringene som fulgte forbudet mot
evangelisering. Skolene lå plassert på misjonsstasjonene, og et forbud mot arbeid utenfor
stasjonene medførte dermed ingen forandring for dem som arbeidet der. I tillegg var
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utdanning av folket noe Haile Selassie ønsket, og var som nevnt en betingelse for at NLM
skulle få etablere arbeid i Etiopia.
Faktisk utviklet skolearbeidet seg videre, mens forkynnelsesarbeidet lå nede. Antall
elever i folkeskolene ved misjonsstasjonene økte jevnt og trutt i perioden.263 I tillegg drev
NLM sin bibelskole i Dilla, som fra 1956 ble utvidet til også å være forstanderskole. 1956 var
også året Ethiopian Evangelical College ble åpnet. Myndighetene la ikke hindringer i veien
for dette arbeidet. Misjonens utfordringer med hensyn til skoledriften gjaldt organisasjonens
egen kapasitet og økonomi. Årbøkene understreker at misjonærene opplevde skolearbeidet
som en balansegang. Det var viktig, nødvendig og ønskelig arbeid, men måtte ikke gå på
bekostning av misjonens egentlige oppgave.264
Helsearbeidet
For Norsk Luthersk Misjonssambands helsearbeid, var det også vanskeligheter denne
perioden, men disse var først og fremst begrenset til året 1956. Som nevnt i forrige kapittel,
overtok staten driften av de to sykehusene NLM hadde ansvar for å drive dette året. Men
eksperimentet var kortvarig, og fra 1957 var det igjen NLM som drev sykehusene.
NLM hadde klinikker på alle misjonsstasjonene. Disse fortsatte med normal drift hele
perioden.

Kirkedannelse
Det er som nevnt en målsetning med all misjon å etablere en selvstendig nasjonal
kirke, noe som også var NLMs mål i Etiopia. Da arbeidet startet opp, trodde NLM at det kom
til å ta tid før noen kirke var etablert. Misjonærene regnet med at det kom til å ta tid før de
fikk resultater av sitt arbeid. De regnet med at de kom til et urørt265 felt, men kom i stedet til
et felt hvor Sudan Interior Mission hadde arbeidet fra 1928, og som de kun hadde forlatt
motvillig, som en følge av den italienske okkupasjonen.266 SIM hadde ikke etterlatt seg noen
kirke i Sidamo,267 noe som er naturlig med tanke på at de ikke hadde hatt mange år på seg i
møte med et nytt område. I tillegg var SIMs måte å arbeide på forskjellig fra NLMs. SIM
forkynte evangeliet, men de ble omvendt til den kristne tro måtte selv bygge sine kirker og
institusjoner. Sudan Interior Missions strategi var at de kristne skulle være selvberget fra
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første dag, slik at økonomisk avhengighet ikke skulle utvikles.268 SIM hadde også som
prinsipp at de ikke lønnet nasjonale evangelister, med samme begrunnelse som ovenfor – de
menighetene som ble opprettet måtte selv sørge for underhold for evangelister de sendte ut.269
Hovedsakelig besto underholdet av at menigheten tok vare på evangelistens jordflekk mens
han drev evangelisering.
NLM kom altså ikke til et urørt felt. Folk der hadde allerede møtt misjonærer, og det
var også lokale evangelister i området, blant annet SIM-utdannede evangelister. Siden NLM
lønnet sine evangelister var det ikke overraskende at noen disse etiopierne søkte arbeid hos
NLM.270
Siden noe av grunnarbeidet allerede var gjort, og nasjonale evangelister var lettere
tilgjengelige enn hva NLM hadde forventet, gikk arbeidet de første årene noe raskere enn
misjonærene hadde regnet med.

Den kortvarige krisen i arbeidet som følge av myndighetenes inngrep, førte som nevnt
til at NLM hadde måttet gi menighetene mer ansvar, både åndelig og finansielt. Misjonærene
var skeptiske i forkant, de mente at menighetene ennå ikke var modne nok til å bære et slikt
ansvar. Men det ble ikke noe stort frafall i kriseåret,271 menighetene fungerte og klarte seg
bra. Dermed endret NLM sitt syn på menighetenes evne til å klare seg. Det er påfallende at fra
1957, året etter at vanskelighetene satte inn, begynner tillitsmannens rapport i årboken å oppgi
antall menigheter og medlemmer i menighetene. Det er nok to grunner til det – den ene er at
menighetene måtte organiseres formelt når misjonærene ikke lengre kunne lede dem. Den
andre er at NLM, som en følge av at menighetene klarte seg på egenhånd, begynte å se at de
lokale lederne var klare for å ta større ansvar.
NLM startet arbeid i Etiopia med målsetningen om å skape en nasjonal, selvstendig
kirke. De hadde ikke satt noen tidsfrist for å nå dette målet. Tanken var at menighetene først
måtte være modne nok. Så kunne kirkeorganiseringen komme senere.

NLM var ikke den eneste lutherske misjonsorganisasjonen i Etiopia på denne tiden. I
1951 var det fire andre organisasjoner: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen og Bibeltrogna
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Vänner (BV)272 fra Sverige, Die Hermannsburger Mission (GHM)273 fra Tyskland og Dansk
Etiopier Mission274. De tre førstnevnte hadde alle vært til stede i Etiopia fra tiden før den
italienske okkupasjonen: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen kom i 1904, Bibeltrogna Vänner i
1921 og Hermannsburgermisjonen i 1928 (men de forlot landet under den italienske
okkupasjonen, og returnerte først i 1951).275 I tillegg var det flere ikke-lutherske
misjonsorganisasjoner i landet, hvor Sudan Interior Mission var den største. På tvers av
konfesjonsgrensene hadde misjonsorganisasjonene noe kontakt seg imellom. Fra 1943 hadde
det eksistert et Inter-Mission Council, og fra 1948 et Christian Council of Ethiopia.276
Evangeliska Forsterlandsstiftelsen hadde forhåpninger knyttet til det sistnevnte, men det led
under at SIM ikke ønsket å delta. Misjonsorganisasjonene strevde med å finne felles plattform
for samarbeid.277
Noe annet ble det når det nystartede Lutherske Verdensforbund tok initiativ til å starte
et luthersk misjonsråd278 i Etiopia. Rådet ble etablert i 1951. Etter hvert som problemene i
Christian Council of Ethiopia viste seg å være for store til at rådet fikk noen praktisk
betydning, spilte det lutherske misjonsrådet en viktigere rolle i samarbeidet mellom de
lutherske misjonene.279 Forslaget om en felles, luthersk kirke kom fra de svenske
misjonærene,280 og det var nytenkning for deres del. De hadde tidligere motsatt seg
kirkedannelse, og heller forsøkt å arbeide for forandring innenfor den Ortodokse Kirken.281
Men forsøkene var resultatløse. ”Under no circumstances would the leaders of the Orthodox
Church wish to budge from the faith they had inherited from their ancestors (…) They
therefore made it their business strongly to oppose those who preached the pure Gospel”.282 I
stedet for å fortsette forsøket på å reformere den ortodokse kirken, ble fokuset endret til å
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danne en ny kirke. Det nye i misjonssammenheng var at Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
inviterte andre misjonsorganisasjoner til å delta.
I tillegg til en felles kirke, foreslo svenskene å samarbeide om litteraturarbeid og
presteutdannelse. De håpet å få presteutdannelsen i gang innen 1955.283 NLMs konferanse var
positivt innstilt til litteratursamarbeid, men med hensyn til felles presteutdannelse var
innstillingen noe mer lunken. Konferansens innstilling var at man gjerne kunne samtale videre
med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen om arbeidet fremover. Misjonssambandet hadde
imidlertid startet opp med sin egen forstanderskole.284 Dersom andre organisasjoner var
interessert, kunne de delta her i den grad de måtte ønske.285 I spørsmålet om presteutdannelse
synes holdningen å være: ”vi samarbeider gjerne, så lenge dere følger oss.”
Norsk Luthersk Misjonssamband var imidlertid positive til å organisere en felles kirke.
Deres fokus i Etiopia hadde ikke vært reformering av den ortodokse kirken – i motsetning til
sine svenske og tyske kollegaer arbeidet organisasjonen i et område av Etiopia som var
innlemmet i keiserdømmet rundt århundreskiftet. I dette området sto den ortodokse kirken
svakt – den var stort sett en kirke for embetsmennene, en kirke for herskerklassen i landet.
Dessuten var NLM veldig bevisst sitt teologiske ståsted.286 Noe av det første de da de startet
med misjonærkonferansene, var å vedta liturgier og kirkeforordninger.287 Når nå tanken var å
skape en luthersk kirke, var dette i tråd med NLMs ønske.288
Krisen NLM opplevde i 1956 styrket heller enn svekket arbeidet slik organisasjonen
vurderte saken. NLMs oppfatning var at krisen demonstrerte at menighetene var levedyktige,
og at de lokale lederne var i stand til å ta ansvar. Dessuten var de nå formelt blitt organisert
som menigheter. Organiseringen var ikke fullført, menighetene var kun blitt organisert lokalt
som enkeltmenigheter. Dette arbeidet var ferdig i 1959, da NLM fullførte organiseringen av
sitt felt med å opprette to presbyterier.289
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og mer sammenlignbar med vår presteutdannelse
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Parallelt med at NLM organiserte sine konvertitter i menigheter, og menighetene i
presbyterier, foregikk samtalene sentralt mellom NLM, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen og
Hermannsburgermisjonen om opprettelsen av en nasjonal kirke. Det var fortsatt de svenske
misjonærene som drev arbeidet fremover. Organisasjonen la frem et utkast til kirkedannelse,
et utkast som la opp til en luthersk kirke, synodal i form.290 Dette utkastet ble det arbeidet
videre med. Selv om NLM og tyskerne ikke støttet alle detaljer i forslaget, var de generelt
positive og så forslaget som et godt utgangspunkt for videre arbeid.291
Det første problemet i forhandlingene, i følge Sæverås, var NLMs insistering på at
Confessio Augustana292 skulle være en del av kirkens bekjennelsesskrifter. For NLM var dette
viktig, siden Confessio Augustana er en viktig grenseoppgang for luthersk kristendom (i
første rekke mot katolisisme). Det som var problemet, var at bekjennelsesskriftet var ukjent
for Fosterlandsstiftelsens menigheter, og de ønsket ikke å gå inn i et samarbeid der de ikke
kjente til et av grunnlagsdokumentene. I tillegg viste det seg å være vanskelig å oversette
dokumentene, fordi oversetterne ikke klarte å bestemme seg for hvilken terminologi man
skulle bruke.293 I to år, fra 1955 og til 1957, var det stillstand i arbeidet.
Arbeidet skjøt fart igjen da det Lutherske Verdensforbund kom sterkere inn i bildet.
Organisasjonen ønsket seg en luthersk kirke i Etiopia, og i fraværet av en samlet kirke,
inviterte de den lutherske menigheten i Addis Abeba til å søke midlertidig medlemskap i det
Lutherske Verdensforbund. Siden Confessio Augustana var en av organisasjonens doktriner,
fulgte doktrinen med som ”nissen på lasset” da menigheten søkte medlemskap. Om det var
tilfeldig eller ikke, så møttes det lutherske misjonsrådet for å diskutere kirkedannelse samme
dag som eldsterådet i Addis Abeba-menigheten vedtok å søke medlemskap i LWF.294 Det
utkastet som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen hadde presentert i 1954 var, med en viktig
endring,295 det dokumentet som til slutt ble vedtatt av det lutherske misjonsrådet. Et
interessant poeng her er at dette forslaget ble kommentert av det Lutherske Verdensforbund,
290

En synodal kirke kan sammenlignes med en føderal stat. Mens en enhetlig kirke, som Den Norske Kirke, er
styrt ovenfra, og de respektive bispedømmer har å rette seg etter kirkemøtets utsagn, gir en synodal kirke mer
indre selvstendighet og frihet til sine synoder. En del avgjørelser tas på generalforsamlinger og av hovedstyret,
men synodene har stor grad av selvstyre.
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Konferanseref 1955
292
Confessio Augustana, et luthersk bekjennelsesskrift som ble fremlagt på riksdagen i Augsburg i 1530. Skriftet
er forfattet av Philipp Melanchton, en av Luther‟s medarbeidere, og tydeliggjør den lutherske lære.
293
Sæverås, On Church-Mission Relations, s. 96f. Sæverås hevder også, og Johnny Bakke bekrefter, at noe av
grunnen til utsettelsen var at EFS‟ representant foretrakk å arbeide med Lindtjørn som tillitsmann i
organisasjonsspørsmålet. Lindtjørn var i Norge sommeren 1955-sommeren 1956. Se intervju med Johnny Bakke.
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og en av kommentarene var at utkastet ikke hadde noe skrevet om at menighetene og
synodene skulle være selvstendige. Sæverås mener at det er fordi forfatterne av utkastet anså
det som selvsagt.296 Den nasjonale etiopiske kirken ble fort selvstendig,297 og det har aldri
vært en misjonær som har tjent kirken som generalsekretær eller president på nasjonalt nivå.
På det rent organisatoriske feltet vil derfor Sæverås ha sine ord i behold. Derimot er det
vanskelig å si det samme når det gjelder den økonomiske siden av kirkearbeidet. Kirken har
aldri kunnet betjene sine utgifter på egen hånd, fra etableringen i 1959 til i dag. Og poenget
understrekes når vi ser på rekrutteringen til administrasjonen i kirken: i den perioden denne
fremstillingen omhandler, var kirkens kasserer298 alltid en misjonær. Så kritikken fra det
Lutherske Verdensforbund ville hatt mye for seg, om det, som denne oppgaven, fokuserte på
økonomisk selvstendighet.
Prosessen med å danne kirke skjøt fart mot slutten av 1957. Mye av æren tilskrives at
American Lutheran Mission (ALM) ankom Etiopia dette året, og at deres stedlige
representant, Hugh Schaeffer, engasjerte seg i prosessen. Han fikk ansvaret for å legge frem
neste utkast til grunnlov299 for en nasjonal luthersk kirke, blant annet fordi han hadde deltatt i
en lignende prosess i India før han kom til Etiopia.300 Det utkastet han leverte, en måned etter
at han fikk oppdraget, ble med små forandringer godtatt som konstitusjon da EECMY ble
grunnlagt.301 NLM drøftet utkastet under konferansen i 1958, og konferansereferatet viser at
det ikke var mye uenighet å spore blant NLMs misjonærer. De aller fleste artiklene ble
godkjent uten debatt, og de punktene som ble diskutert, ble ikke debattert lenge.302 Delegater
fra de forskjellige misjonsorganisasjonenes felt, de fleste etiopiere, møttes så i april 1958 for å
diskutere utkastet til grunnlov. Ikke alle godtok utkastet med det samme.303 Dermed måtte
man møtes igjen, 21. januar 1959. Denne gangen skrev alle delegatene under på grunnloven,
og Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus304 var grunnlagt.
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Den grunnloven som ble gjeldende, var i hovedsak ikke forandret fra det første
utkastet som ble skrevet i 1954.305 Det kan derfor synes rart at det tok fem år å komme frem
til en endelig løsning. Man må imidlertid ta med i vurderingen at det ikke har vært
hverdagskost at misjonsorganisasjoner samarbeider om å etablere nasjonale kirker. Det
vanlige er det at misjonsorganisasjonene arbeider på atskilte områder, med sine egne
retningslinjer, og bygger opp egne kirker306. Alternativt kan de gå inn i en annen kirke, men
da som regel en allerede eksisterende kirke. Det at flere misjonsorganisasjoner etablerer en
nasjonal kirke sammen, helt fra grunnen av, er en utfordring av betydelig større dimensjoner.
Det er ikke overraskende at en slik beslutning tok tid.
Selv om det sett utenfra kan virke som om noen av detaljene det tok tid å få på plass
var av mindre betydning (som for eksempel å få med Confessio Augustana i
bekjennelsesskriftene som kirken skulle være bygget på), var dette svært viktige for de
organisasjonene som var involvert. NLM kunne neppe gått inn i noe samarbeid som ikke var
grunnfestet i luthersk teologi. . Det ville derfor vært vanskelig for NLM å arbeide sammen
med den etiopiske ortodokse kirken Likeså var det avgjørende at organiseringen var synodal.
NLM var spesielt kritiske til alt som smakte av høykirkelighet, og ville ikke godtatt at en
høykirkelig kirkeforståelse skulle gjelde for deres arbeidsområde. Det er ingen motsetning
mellom en synodal og en høykirkelig kirke i seg selv. Poenget er her autonomien som ligger i
det synodale prinsippet. Det ville gi NLM muligheten til å motarbeide eventuelle høykirkelige
tendenser. NLM var en organisasjon med en lavkirkelig identitet og organisasjonen var
skeptisk overfor alt prestestyre. Et resultat av dette var at NLM ikke støttet opp eller brukte
EECMYs presteseminar i Addis Abeba før i 1969, da de sendte en lærer dit. I stedet holdt de
på sin egen bibel- og forstanderskole i Dilla, senere flyttet til Awasa. Konferansens vedtak i
1958 angående seminaret er talende for NLMs lavkirkelige holdning: ”Misjonen deltar i det
videre arbeid med planen om en felles luthersk teologisk høyskole i Addis Abeba uten å binde
seg. Av prinsipielle og praktiske grunner må misjonen også for framtida drive
forstanderskulen i Dilla”.307 Debatten forut for vedtaket understreker tydelig organisasjonens
frykt for en akademisk, elitistisk skole, og misjonærenes ønske om å fastholde NLMs
lekmannspreg.
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Hovedtrekkene var på plass tidlig, formuleringen av dem tok tid. Men innholdet hadde ikke forandret seg
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Dette har NLM gjort i flere av de andre landene der organisasjonen arbeider (som feks. Bolivia, Peru,
Mongolia m.fl.)
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Konferansereferat 1958, s. 8. Referatet finnes i Olav Sæverås‟ privatarkiv, som oppbevares i NLMs arkiver.
Boksen har ingen gjenkjennelig merking.
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Kirkedannelsen skjedde altså på tross av teologiske spenninger mellom
organisasjonene som var involvert. Spenningene var i all hovedsak knyttet til hvor høykirkelig
kirken skulle være, og hvilke deler av bekjennelsesskriftene som skulle være gjeldende. De
teologiske spenningene resulterte i praksis med at kirken fikk en synodal struktur, der den
enkelte misjonsorganisasjon stod ganske fritt til å fortsette sitt arbeid slik de ønsket. Den nye
kirken opprettet et hovedkontor, plassert i Addis Abeba,308 og hadde i tillegg etiopisk
generalsekretær og president.309 Sekretariatet hadde likevel begrenset makt, på grunn av den
synodale strukturen. Misjonene arbeidet på sine gamle felt, der feltgrensene nå ble
synodegrenser. Og organisasjonene holdt fortsatt kontrollen, spesielt økonomisk, over sine
prosjekter, deriblant dem som oppgaven behandler.310 I årene som fulgte, fikk Sør-synoden,311
der NLM hadde sitt arbeid, mer og mer formell makt over disse institusjonene. Det vil bli
nærmere beskrevet i kapittel åtte.
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Naturlig med tanke på at alle misjonsorganisasjonene hadde representanter der
Emmanuel Gebre Selassie var første generalsekretær, han satt til 1963. Fra 1963 til 1979 var qes Gudina
Tumsa kirkens generalsekretær. Emmanuel Abraham var kirkens president hele perioden.
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KAPITTEL 6
HØGSKOLEN I DEBRE ZEIT
Oppstart
Som nevnt bygde og drev Norsk Luthersk Misjonssamband grunnskoler ved alle
misjonsstasjonene organisasjonen etablerte i Etiopia. I tillegg ønsket organisasjonen å starte
en videregående skole,312 en tanke som også andre aktører hadde vært inne på. Først og fremst
var det den svenske misjonsorganisasjonen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som stod for
initiativet.313 EFS mente elever fra deres folkeskoler ble forbigått ved inntak til de offentlige
videregående skolene, og ønsket derfor å etablere en skole som kunne gi høyere utdanning.
De ville gjerne gjøre dette i samarbeid med andre misjonsorganisasjoner.314 I tillegg til NLM
ble også Bibeltrogna Vänner og Hermannsburgermisjonen med på et prosjekt der
målsettingen var å bygge og drive en videregående skole.
De fire organisasjonene var involvert i arbeid i ulike deler av Etiopia, og det var derfor
ønskelig å finne et sted som var lett tilgjengelig for elever fra alle deler av landet.
Målsettingen var å tilby videregående utdanning blant annet for de flinkeste elvene fra
grunnskolene misjonsorganisasjonene skulle få mulighet til høyere utdanning. Det var, som
tidligere nevnt, vanskelig for disse å få elevplass ved statens skoler. Det var flere grunner til
dette: elevene gikk på skoler som ikke var statlig drevet, mange var fattige og var ikke
amharaer, verken etnisk eller kulturelt. På denne tiden var utdanning et knapt gode i Etiopia.
For å komme inn på videregående skoler og universitetet trengte man enten penger eller gode
kontakter. Elevene ved misjonenes folkeskoler hadde oftest ingen av delene. En privat
videregående skole, slik som misjonene planla, ville være en mulighet for disse elevene til å
få utdanning utover grunnskole. Men skolen måtte da plasseres slik at den kunne nås både fra
vest og sør, og videre måtte den ha internat der elevene kunne bo. En videregående skole med
internat var et stort byggeprosjekt. I tillegg til selve skolen med klasserom og internatbygg
trengtes det boliger for lærerne. De to første utfordringene for det videregående
312

Høgskolen er den betegnelsen kildene bruker på den skolen som ble opprettet. Videregående skole er min
oversettelse av college, tilpasset norske forhold. Skolen skulle være et fireårig tillegg til en åtteårig
grunnutdannelse. I oppgaveteksten vil jeg bruke egennavnet Ethiopian Evangelical College, etter som skolen
også etter hvert rommet en toårig lærerskole. Siden den da var både gymnas og høyskole, er det lettest å holde
seg til egennavnet.
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skoleprosjektet ble derfor å finne en egnet tomt, samt å sikre finansiering av dette store
prosjektet.

Videregående opplæring stilte høyere krav til lærernes utdannelse enn det som lærere
på grunnskolene hadde. For NLM var det viktig at undervisningen ved deres skoler holdt
samme, eller høyere, nivå som de offentlige skolene.315 Derfor var det viktig at lærerne hadde
relevant høyere utdannelse. For skolen, som for sykehusene, medførte dette behov for å
rekruttere personale, i skolens tilfelle lærere, fra hjemlandene.316
Etter som det var snakk om tre samarbeidspartnere, fire fra 1958, og
investeringskostnadene uansett ville være høye, gikk misjonsorganisasjonene inn for å bygge
en stor skole. NLMs vurdering var at organisasjonen ikke hadde mulighet for å ta på seg
oppstartutgifter til et så stort prosjekt, selv om samarbeidet med de andre misjonsselskapene
medførte reduserte utgifter for den enkelte organisasjon. NLM opplevde en til dels eksplosiv
økning i antallet menigheter på denne tiden.317 Dette førte til at mesteparten av midlene
organisasjonen hadde til disposisjon gikk til utvidelse av menighetsbyggende arbeid. Samtidig
var det en klar bevissthet om behovet for utdanning i Etiopia.318 De aller fleste av de nye
menighetsmedlemmene hadde liten eller ingen utdanning.319 Men en så stor investering som
det her var tale om ville være vanskelig å forsvare overfor giverne i Norge. De støttet en
misjonsorganisasjon, og dersom mye av midlene ble brukt til formål som ikke opplevdes som
typisk misjonsinnsats, ville det kunne føre til gavesvikt. Etablering av en videregående skole
ble ansett å være noe på siden av det som i første rekke var misjonsorganisasjonens arbeid.
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen og Hermannsburgermisjonen var også tvilende til egne
muligheter til å finansiere den nye skolen. Bibeltrogna Vänner var en liten organisasjon, som
ikke kunne påta seg store økonomiske forpliktelser.320 På denne bakgrunn ble det søkt om
midler til innkjøp av tomt og bygging fra det Lutherske Verdensforbund. I sin begrunnelse for
å søke om midler fra det Lutherske Verdensforbund påpekte Norsk Luthersk Misjonssamband
at organisasjonen ikke hadde økonomiske muligheter til å klare en slik investering – spesielt
med tanke på valutaproblemene som tidligere er nevnt.321 Valutaproblemene var likevel ikke
315
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hovedgrunnen. Størrelsen på utgiftene, og det faktum at en videregående skole ikke var en
sentral del av misjonsarbeidet veide nok tyngre i NLMs vurderinger.

Ethiopian Evangelical College

Å komme i gang med bygging av den videregående skolen tok lengre tid enn hva
organisasjonene hadde planlagt. Midlene til bygging ble lovet av det Lutherske
Verdensforbund i 1953, men selve byggingen startet i 1954.322 Hovedgrunnen til at det tok
lang tid å komme i gang var knyttet til tomtespørsmålet. Å finne, og kjøpe en så stor tomt som
man hadde behov for (20 000 m2 ble nevnt for Keiseren323) var ikke gjort i en håndvending. I
tillegg ble plasseringen av skolen gjenstand for en grundig vurdering. Det var flere momenter
som pekte i retning av hovedstaden Addis Abeba som det ideelle stedet. Alle offisielle
kontorer var lokalisert der. Videre hadde også samtlige samarbeidsorganisasjoner sin
hovedadministrasjon i Addis Abeba.324 Organisasjonene arbeidet i ulike deler av landet og
veinettet var dårlig utbygd (fremkommeligheten var til dels elendig), men det var faktisk vei
til Addis Abeba fra alle deler av landet. Derfor var det koordineringsmessig best å plassere et
samarbeidsprosjekt av denne typen her. Tomten som til slutt pekte seg ut lå litt sør for
hovedstaden, i byen Debre Zeit.325 Keiseren godkjente navnet Ethiopian Evangelical
College326 på skolen, som ble åpnet 30. september 1956.327
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Utvidelse av undervisningstilbudet
Som nevnt var utdanning en av grunnpilarene i NLMs misjonsarbeid, noe som
medførte at det var folkeskole på hver misjonsstasjon. Skoledrift var også en av
myndighetenes forutsetninger for at NLM fikk arbeide i Etiopia.328 Forstanderskole og
evangelistskole, som NLM hadde i Dilla, ble nærmest regnet som en selvfølgelig en del av
misjonsarbeidet. Jordbruksskole var en annen skoletype som organisasjonen ønsket å
prioritere, dette er nærmere beskrevet i kapittel syv. Videre var det etablert utdanning av
‟dressere‟ (portører/sykepassere) ved sykehusene, for at sykehusene skulle ha tilstrekkelig
mange ansatte med nødvendig kunnskap og ferdigheter. Utdanning av disse helsearbeiderne
ga samtidig lokalbefolkningen mulighet til å få utdannelse og arbeid.

NLM ønsket også å bygge og drive en lærerskole, i tillegg til den tidligere nevnte
lærerskolen de drev i Yirga Alem.329 Den nye lærerskolen var i motsetning til denne tenkt
som en skole på toppen av fullført tolvårs skolegang, med høyere inntaks- og kunnskapskrav.
NLM ønsket å etablere lærerskolen som et samarbeidsprosjekt med andre
misjonsorganisasjoner. Som vi har sett var dette også tilfellet for den videregående skolen.
Investeringene som måtte til var som nevnt så store at ingen av organisasjonene så seg i stand
til å finansiere den alene.330 NLM diskuterte planene om høyere utdannelse331 på konferansen
i 1951.332 Under diskusjonen ble det henvist til Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som på den
tiden hadde planer om å starte lærerskole. I NLM var det et uttalt ønske både blant
misjonærene og ved hovedkontoret i Oslo om å etablere en slik skole, selv om Hovedstyret
hadde økonomiske betenkninger.333 Dette forhindret ikke misjonærene i å tenke stort, og i
tillegg leke med tanken om å utvide den med en teknisk linje.334 For å komme inn på
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lærerskolen krevdes det tolvårig skolegang, og den videregående skolen var derfor det første
steget i retning av etablering av lærerskole.
Lærerskolelinjen skulle være en toårig utdannelse utover de fire videregående årene.
Den ble vedtatt satt i gang i 1963,335 men mangel på søkere førte til at oppstarten ble utsatt ett
år.336
Samarbeidsmisjonene siktet seg inn på at lærerskolen skulle bli offentlig godkjent av
etiopiske myndigheter. Dette betydde at lærere som fullførte utdanningen skulle bli godkjente
lærere uten å måtte ta tilleggskurs eller -utdanning ved statlige institusjoner. En slik
godkjennelse fikk skolen først i 1967,337 men den godkjennelsen var kun ettårig, og mer
begrunnet i statens behov for lærere enn at skolen tilfredsstilte myndighetenes krav. Årboken
fra 1971 nevner året som gledelig, ettersom ”lærarskulen vår som utdannar lærarar for Junior
Secondary Schools (Ungdomsskolen) er endeleg godkjend – og utan atterhald”.338 Det
betydde at lærerskolen hadde nådd det nivået samarbeidsmisjonene hadde ønsket. Siden
mange av elevene var fra fattige familier, og at grunnopplæringen i landet var av svært
varierende kvalitet de første åtte (i praksis seks-ni) årene, var dette et godt resultat.
Godkjennelsen kom ikke bare fordi skolen var velorganisert, hadde gode klasserom og et godt
bibliotek. Det var også en følge av nivået på de eksamensresultatene skolens elever hadde
oppnådd. Med andre ord holdt lærerskolen mål både når det gjaldt utstyr, organisering,
undervisning og resultater.

Økonomi
For å få bygd Ethiopian Evangelical College, var en søknad om finansiering sendt til
det Lutherske Verdensforbund. Organisasjonen fant ingen giver som ville påta seg
utbyggingsutgiftene, estimert til å være $ 163 400.339 Det Lutherske Verdensforbund satte
likevel av $ 45 000 til bygging av skolen, i tillegg til at organisasjonen signaliserte at resten

mest av alt misjonerende – kristne teknikere vil kunne spre evangeliet steder misjonen ikke når. Se også brev til
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av beløpet kunne komme etter hvert. Beløpet ble etterpå hevet fra $ 45 000 til $ 75 000.340 Det
var enighet om at de fire organisasjonene selv skulle lønne personale og stå for den daglige
driften.341 NLM ønsket imidlertid å endre avtalen for finansiering av driftsutgiftene. I et brev
til Evangeliska Fosterlandsstiftelses misjonsforstander Nils Dahlberg sies det blant annet:
”På grunn av vår vanskelige valutamessige stilling fattet Hovedstyret vedtak om å be
L.W.F. om å overveie muligheten av å dekke driftsutgiftene ved skolen, dog således
at de tilsluttede misjoner bærer utgiftene til lærere.”342

Det Lutherske Verdensforbund aksepterte forslaget, men midler til drift ble tatt fra det
opprinnelige byggebidraget på $ 75 000. Resultatet var at $ 60 000 ble satt av til bygging,
mens de resterende $ 15 000 skulle dekke deler av driftsutgiftene over en femårsperiode.343
Etter at den perioden var utløpt, måtte misjonene dekke driftsutgiftene selv.

Misjonssambandet hadde et håp om at lokalmenighetene etter hvert skulle delta med
økonomisk støtte til skoledriften, men i praksis var ikke dette håpet berettiget. Dette går
tydelig frem i et brev til Tormod Vågen, NLMs generalsekretær:
”Det ble nevnt at det ville være godt om den etiopiske kirke (eller rettere
sagt de etiopiske kristne) ble gjort interessert i skolen, og kanskje også kunne
yte en del økonomisk støtte til skolen. Men hvordan dette skulle skje, var det
vanskelig å bestemme. Det er jo enda ikke dannet noen luthersk kirkesammenslutning enda, og våre menigheter f.eks. er svært nye og umodne og dertil ikke
ordentlig organisert enda.”344

Når det gjelder skolens økonomi viser det første regnskapet at dette var et stort
prosjekt. Totalt var det i løpet av 1955 investert $ 187 691,85.345 Av dette var $ 179 843,95
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gitt av det Lutherske Verdensforbund og de fire misjonsorganisasjonene. Størstedelen av
utgiftene, ca. 90%, ble brukt til byggearbeidene.346 Det var dermed ca. $ 18 700 igjen til
driftskostnadene. Til sammenligning var driftskostnadene det andre året på $ 37 500, hvorav
$ 20 000 var ”Fees, scholarships, and government allowances”.347 Misjonene dekket med
andre ord omtrent det samme beløpet begge år.
Det var vanskelig å finne ekstern finansiering for deler av disse budsjettene. I en
artikkel i Utsyn nevnes det at utgiftene (først og fremst matutgifter) for internatbeboere måtte
samles inn via andre kanaler,348 og at den etiopiske staten hadde dekket de resterende
utgiftene.349 En artikkel i Utsyn ti år senere antyder at NLM var bekymret for driften av
skolen disse første årene. Artikkelforfatteren skriver at ”Då [ved oppstarten] kunne dei ikkje
få elevar nok – dei måtte be regjeringa om å få overta nokre”.350 Og det tok noen år før skolen
var fulltegnet. I begynnelsen var det også usikkerhet knyttet til hvor mye penger misjonene
kunne sette av til elevstipend. De elevene som kom fra misjonsorganisasjonenes skoler kom
ofte fra de fattige klassene i samfunnet. Misjonene måtte dermed enten finansiere elevenes
skolegang selv, eller de måtte be andre organisasjoner eller enkeltpersoner om å betale
studieutgiftene. Det var derfor begrenset hvor mange elever man kunne sende. Kravet var at
søkerne skulle ha fullført åtte års grunnskole for å bli tatt opp som elever, men det etiopiske
skolesystemet hadde ingen fast standard for hva som skulle vært gjennomgått av pensum for
de ulike klassetrinnene. Søkernes kunnskapsnivå var derfor veldig varierende.351 Det kan være
at starten som nevnt var vanskeligere og mer ‟touch and go‟ enn NLM var villig til å
innrømme. Men utdanning for flere var et av Keiserens satsingsområder, og han så med
velvilje på skoleprosjektet.352 Derfor er det ikke overraskende at regjeringen støttet opp om
skolen ved å sende noen studenter dit.
I budsjettet for 1957 var budsjettposten ”Fees, scholarships, and government
allowances” steget til $ 25 000. Men inntektene steg ikke så raskt som utgiftene. Totalt i
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budsjettet for 1952 EC (1959-1960 europeisk kalender)353 var det $ 29 800 som ikke var
dekket av skolens inntekter.354 Det betydde at misjonene måtte dekke underskuddet på
driftsutgiftene. Regnskapet fra 1951 EC viser at driftsutgiftene i hovedsak ble dekket av
misjonene og det Lutherske Verdensforbund.355 Misjonsorganisasjonene var klar over at det
Lutherske Verdensforbund ikke var interessert i å gi kontinuerlig støtte til prosjekter, men
heller skaffe til veie etableringsstønad,356 og at samarbeidsmisjonene etter hvert måtte dekke
driftsutgiftene alene. Budsjettet for 1953 EC avspeiler samme mønster: Drift av internatet
foreslås dekket av inntekter fra internatbeboere (også iberegnet stipender), mens dekning av
driftsutgiftene utelukkende ville falle på medlemsmisjonene.357 Det synes tydelig at skolen
ikke ville kunne gå i balanse.

Da samarbeidsorganisasjonene etter hvert ble klar over at skolen ikke ville bli
økonomisk selvstendig, satset de på en mindre ambisiøs målsetning, nemlig at internatdriften
skulle finansieres av internatbeboerne. For å dekke utgiftene til internatdrift, ble det blant
annet vedtatt å heve prisen for internatboere i 1959.358 Effekten av vedtaket var imidlertid
ikke stor.
I 1966 kostet det anslagsvis NOK 1000 pr. år for en elev å være ved skolen. Elevene
fra Norsk Luthersk Misjonssambands felt fikk dette som lån. Teoretisk sett skulle lånene
tilbakebetales etter fullført utdanning. Med fire års utdanning ville lånet være på NOK 4000,
eller rundt E$ 1300. Dette var mye penger for de elevene det her var snakk om, og en artikkel
i Utsyn viser at flere av misjonærene mente at deler av studiekostnadene burde være en gave
fra misjonen.359 I følge Hadle Hovda, som hadde ansvaret for å administrere ordningen, var
det aldri en reell mulighet for at ordningen i praksis kunne gjennomføres. En av
forutsetningene var at studentene skrev under på at dekningen av skoleutgifter var et lån. Men
studentene nektet – og skolen aksepterte det.360 Rent faktisk var lånene å anse som stipender.
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Praktiske konsekvenser
Som tidligere nevnt var planen at internatet skulle være selvfinansierende, mens
driftsutgiftene, inkludert lærerlønninger, var misjonenes ansvar. Utgifter til nybygg ble stort
sett ble skaffet til veie gjennom midler fra det Lutherske Verdensforbund. Som nevnt over var
også driften av internatet delvis avhengig av støtte fra misjonene gjennom stipender til
elevene. Dersom målsettingen skulle være at skolen på sikt skulle bli økonomisk selvstendig,
har denne finansieringsmåten flere latente problemer. Ett problem er forventninger som
oppstår innad i den nasjonale kirken. Ettersom utdanning på denne tiden var et sjeldent gode i
Etiopia, var det svært ettertraktet. Misjonen så et stort potensial i utdanning av mennesker, og
støttet derfor fattige, dyktige studenter ved å gi dem mulighet til skolegang og utdanning
gjennom stipender.361 Planen var at de, etter endt utdanning, skulle flytte tilbake til sitt
hjemsted og bruke sin kompetanse til fordel for lokalsamfunnet og den lokale menigheten.
Dette skjedde oftest ikke. I stedet flyttet de som var utdannet til steder der det fantes mulighet
til godt betalt arbeid. Dette betydde at de flyttet til Addis Abeba, eller at de studerte videre i
utlandet. Så selv om en del av dem arbeidet i kirken, var det hovedsaklig tale om stillinger i
kirkens sentraladministrasjon. Relativt sett var det ikke mange av de nyutdannede som
begynte å arbeide i kirken.362 Kirkeledelsen forventet likevel at utdanningstilbudet skulle
fortsette, og at misjonsorganisasjonene skulle holde frem med subsidieringen av skoledriften.
Ved å unnlate å ta økonomisk ansvar i denne situasjonen, utviklet kirken en enda større
avhengighet av de utenlandske organisasjonene.
Det andre problemet med denne fremgangsmåten er den mer ubevisste læringen av
avhengighet som systemet fremmet. Styret for skolen besto av representanter fra misjonene og
representanter fra kirkeledelsen i EECMY. De sistnevnte ble, gjennom måten styret arbeidet
på, klar over at den beste strategien ved pengemangel var å be andre om å dekke utgiftene.
Slik ble det igjen og igjen utviklet en lært avhengighet som ødela utvikling av lokalt
eierskap.363 Det Lutherske Verdensforbund som stilte opp som økonomisk garantist ved
etableringen av Ethiopian Evangelical College. Pengene fantes ikke i kirken, dermed måtte
midlene skaffes andre steder. Problemet var manglende samsvar mellom opplevd behov og
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tilgjengelige midler, og at en var ikke vant til å måtte sette ”tæring etter næring”. Selv om
medlemsmisjonene etter hvert overlot ansvaret for å søke om pengestøtte til Mekane Yesuskirken, var kirkens muligheter for selv å kunne bære det økonomiske ansvaret for skoledriften
ikke til stede. Arbeidet hadde etter hvert vokst så mye at kirken heller ikke maktet å finansiere
sitt eget menighets- og kirkearbeid.

Oppsummering
Til tross for at skolen i Debre Zeit ikke fungerte som rekrutteringsinstitusjon for
kirken i den grad man ønsket, ble den likevel ansett som verdifull. Faglig kunne skolen vise til
gode resultater, og elevtallet økte stadig (noe som blant annet hang sammen med at skolen ble
bygget i flere byggetrinn).364 Misjonærene anså skolen for å være en positiv tilvekst i arbeidet,
- også åndelig sett. I årbøkene ble det stadig rapportert om den åndelige møtevirksomheten
som elevene selv foresto.365 Det er betegnende for NLMs oppfatning av misjonsarbeid at
misjonærene omtalte møtevirksomhet, etablering av menigheter, arrangering av påskeleir etc.
oftere enn de rapporterte undervisningsresultatene.366 De få gangene skolearbeidet beskrives i
Utsyn, kommer det gjerne først en saklig opplysning, som for eksempel: ”Eit godt
eksamenspapir er for mange nøkkelen til både pengar og posisjon” – før det hastig blir påpekt
at ”Dei fleste har likevel større hugmål” og videre at ”Vi skal ikkje gløyme at studentar her frå
skulen har vore mellom dei positive kreftene ved universitetet. Sume har og starta
møteverksemd eller bønegrupper dit dei er komne.”367 Overfor misjonens støttespillere var det
misjonsperspektivet og ikke utdanningsperspektivet som ble understreket.
På begynnelsen av 70-tallet ser det ut til at skolen ikke lenger hadde samme fokus
internt i Misjonssambandet. Ut i All Verden nr. 1, 1974 var et temanummer om Etiopia. I
artikler som presenterer skolearbeidet, er Ethiopian Evangelical College nevnt i en kort
setning: ”Vi er også medansvarlige for Det evangeliske college i Debre Zeit, som gir
utdanning fra 9.-12. klasse pluss toårig linje (12+2) som utdanner lærere for 7. og 8. klasse”.
Dette kan tolkes som om NLM først og fremst ønsket å fokusere på organisasjonens ‟egne‟
prosjekter, og at samarbeidsprosjekter dermed fikk mindre omtale. En slik forklaring kan også
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bidra til å forklare manglende omtale av Mekane Yesus Theological Seminary (MYTS,
presteskole) i Addis Abeba,368 og av hovedkontoret til EECMY.
Skoledriften ble aldri lønnsom, heller ikke internatdriften. Om den kunne blitt det over
tid, er det umulig å svare på. Dersom skolen skulle gått med overskudd måtte det ha kommet
store endringer i inntjening. Etter 20 års drift var fremdeles mange studenter fullfinansiert av
misjonene, og lærerlønninger og vedlikehold var også misjonenes ansvar. Mekane Yesuskirken hadde dermed en god skole, med godt utstyr og dyktige lærere uten at kirken måtte
foreta seg noe for å finansiere institusjonen. Den eneste innsatsen EECMY måtte bidra med i
så måte var å søke om støtte fra misjonene eller det Lutherske Verdensforbund dersom noe
skulle bygges eller utbedres.
Finansieringsproblemene ble etter hvert borte, men ikke fordi kirken og misjonene fant
en finansieringsmodell som fungerte. Etter revolusjonen ble det lagt press på Mekane Yesuskirken om å overføre Ethiopian Evangelical College til staten, og kirkelederne turte ikke annet
enn å etterkomme ønsket.369 Dermed ble skolen overført fra kirken til den etiopiske stat i
1976.370 NLM satt da igjen med sine grunnskoler, bibelskolen, Mekane Yesus Theological
Seminary371 og en nyoppstartet teknisk yrkesskole i Arba Minch.
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KAPITTEL 7
JORDBRUKS- OG YRKESSKOLEN I WONDO GENNET

Planlegging av skolen
Denne oppgaven har påpekt flere ganger at til tross for Norsk Luthersk
Misjonssambands langsiktige (og lite kommuniserte) mål om å etablere en nasjonal,
selvstendig kirke, var lite gjort for å hjelpe kirken til å skaffe inntekter. I all hovedsak var
kirken finansiert gjennom tilskudd fra misjonen. Men for å skaffe kirken et inntektsgrunnlag,
hadde tanken om å etablere en jordbruksskole kommet opp. I den tidlige planleggingen var
det meningen at skolen ikke bare skulle være selvdrevet, men også kunne bidra med
finansieringen av andre deler av Misjonssambandets, og senere den nye kirkens, arbeid.
Ideen om en jordbruksskole ble presentert og diskutert på konferansen i 1952.372 Til
neste konferanse, i 1953, ble det lagt frem planer for en slik skole. I disse første var det
tydelig at inntektsmulighetene en slik skole kunne representere var et viktig moment. I den
endelige utformingen av planene ble dette momentet fremdeles understreket. I forslaget ble
siktemålet presentert slik:

”a) å driva rasjonelt gardsbruk som kan skaffa pengar til andre greiner av misjonsarbeidet og då
serleg med tanke på økonomiske krisetider.
b) å skapa eit solid økonomisk eksistensgrunnlag for kyrkjelydane i Sidamo gjennom opplæring i
landbruk som høver for landet og folket på det stade dei er”. 373

Planen var i første omgang at skolen skulle ligge i Yirga Alem, der Norsk Luthersk
Misjonssamband hadde bygget sin første misjonsstasjon i Etiopia. I Yirga Alem var det etter
hvert både sykehus, skole for misjonærbarna,374 samt grunnskole og lærerskole for etiopiere.
Ifølge et brev til landbruksdepartementet var midlene for å starte jordbruksskolen på
plass, det man trengte var land og byggetillatelse.375 To og et halvt år senere hadde man enda
ikke fått noe svar på henvendelsen. NLM skrev et nytt brev hvor de gjentok ønsket om
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byggetillatelse, samt tomt å bygge på.376 Ytterligere ett år senere var eneste fremdrift i saken
at tillitsmannen hadde hatt en samtale med landbruksministeren.377 Misjonærene forklarte
forsinkelsene med at ministeren hadde vært mye fraværende.378 Rutinene i det etiopiske
embetsverket fungerte slik at ingen i departementet tok en avgjørelse på vegne av
ministeren.379 Kun Keiseren kunne behandle søknader og ta avgjørelser dersom ministeren var
borte, og det var usannsynlig at han ville engasjere seg personlig i en så vidt lite viktig sak.

Rektor ser utover skolens område

Var det virkelig slik at Misjonssambandet hadde midlene til å bygge skolen? I et brev
til Kirkens Nødhjelp i 1961 påstås noe annet:”I understand that for lack of funds the mission
here did not press the matter, and nothing materialized”.380 Det samme budskapet gjentas i et
brev til det Lutherske Verdensforbund. Dette brevet ser ut til å være sendt fra NLM Etiopia.381
På konferansen i 1956 var det uenighet blant misjonærene om man skulle prioritere bygging
av jordbruksskole.382 Brevene som er referert tyder imidlertid på at midlene ikke var på plass
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380
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da misjonen første gang søkte om tillatelse til å bygge jordbruksskolen. Det er også mulig at
midlene var tilgjengelige, men at det ville krevd at NLM prioriterte skolen høyt, og dermed
måtte redusert tilskuddet til andre deler av misjonsarbeidet.383 I 1956 ville det vært vanskelig
å foreta en slik prioritering, siden det var samme år som misjonen fikk forbud mot å arbeide
utenfor misjonsstasjonene.384 Jordbruksskoleprosjektet var en type arbeid som NLM ikke
tidligere hadde forsøkt i Etiopia. Prisestimatene og budsjettforslagene var utarbeidet av
personer uten kompetanse på jordbruk. Det er derfor mulig at man lot være å presse saken
gjennom på grunn av mistanke om at prosjektet ville bli dyrere enn antatt. Det som er sikkert,
er at skolen ikke ble påbegynt på dette tidspunktet. Skoleplanene ble utsatt.

Oppstart
På begynnelsen av 60-tallet sendte det Lutherske Verdensforbund ut et
informasjonsbrev der organisasjonen tilkjennega ønsket å støtte utviklingsprogrammer så vel
som ren nødhjelp. Dermed fikk Norsk Luthersk Misjonssamband en anledning til å hente frem
igjen planene om jordbruksskole. Mye tydet på at det var økonomiske årsaker til at prosjektet
ikke ble realisert første gang planene dukket opp. Nå var muligheten til å få ekstern
finansierning til stede. I de nye planene var fokuset justert. I stedet for formålsparagrafen som
var forelagt konferansen i 1954, var følgende kommet inn:

”The purposes of this school shall be:
a.

To help interested young people to learn a better agriculture by simple, but improved
methods and tools than what they have today.

b.

Through this school to enable the evangelical Christians to a higher living standard and
thereby to obtain a better economical base for their church.” 385

Fra å være en utdanningsinstitusjon med inntjening som målsetting, var målet justert til å
bygge en samfunnsnyttig skole. Det er en rimelig antakelse at NLM i sin søknad fokuserte på
de vilkårene det Lutherske Verdensforbund hadde for tildeling av midler. I et brev til
Emmanuel Gebre Selassie, generalsekretær i Mekane Yesus-kirken,386 presenterer det
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NLM Årbok 1955, side 126: ”Planen for yrkesskolen må nok hvile foreløpig, da vi ikke makter det
økonomisk.” Yrkesskoleplanene hang sammen med jordbruksskolen. Det behandles senere i kapitlet.
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Se kapittel fem
385
‟A plan for An Elementary Agricultural School in Sidamo Provijce (sic) in the Southern Ethiopia.‟, April
1961, Dec – 0016, Etiopia – Jordbruksskolen. 1954-1965
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Emmanuel Gebre Selassie var generalsekretær fra 1959 til 1963
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Lutherske Verdensforbund noen forbehold knyttet opp til den langsiktige driften av skolen.
Som tilfellet var for Ethiopian Evangelical College, ønsket det Lutherske Verdensforbund å
skaffe eksterne givere til selve byggingen av skolen, mens driftskostnader skulle dekkes av
NLM. Det Lutherske Verdensforbund ønsket i følge brevet ikke å støtte et prosjekt ”for an
indefinite period time to never diminishing operating expenses”.387 Disse utfordringene ble
diskutert av NLM, som svarte at organisasjonen ønsket at det Lutherske Verdensforbund
skulle finansiere studentutgifter og lønninger til norske og etiopiske lærere de første 3-5
årene. Planen var at Misjonssambandet skulle rekruttere to lærere til skolen, men
organisasjonen ønsket ikke å betale lønningene. NLM antok videre at Mekane Yesus-kirken
ikke ville finne midler til å finansiere lærerlønningene til etiopiske lærere. Sist, men ikke
minst regnet NLM ikke med å få avkastning fra skolen (gjennom salg av produkter) de første
fem årene.388 Til tross for at både det Lutherske Verdensforbund og Misjonssambandet hadde
økonomiske forbehold, tyder korrespondansen organisasjonene imellom på at selve prosjektet
med en jordbruksskole var ønsket av begge. Det var også interesse for prosjektet i det
etiopiske landbruksdepartementet.389 I 1962 ble det enighet om finansieringen390, og NLM
sendte i september dette året ut to jordbrukseksperter.391 Deres oppgave var å vurdere
plasseringen av jordbruksskole, andre potensielle jordbruksprosjekter, klima, jordsmonn osv.
De anbefalte å forsøke å kjøpe et landområde i Malge Wondo.392 Hovedstyret vedtok etter
ekspertenes anbefaling å starte jordbruksskolen.393 Tomten man til slutt fikk kjøpt, var i
utgangspunktet eid av Keiseren. Han hadde gitt den videre til en velferdsorganisasjon (Haile
Selassie I Foundation394), og denne stiftelsen solgte landområdet til NLM, som igjen overdro
eiendommen til EECMY.395 Men selve jordbruksskolen var NLMs prosjekt, finansiert
gjennom det Lutherske Verdensforbund av Brot für die Welt.396
387
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Ragnvald Holth og Trygve Haugeland
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‟Draft for Agreement‟ stiftet til brev fra Magnar Magerøy til EECMY, 16. oktober 1963, De – 0007,
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Yrkesskole i tillegg
Norsk Luthersk Misjonssamband hadde også hatt tanker om yrkesskole knyttet til
jordbruksskolen. I søknaden om støtte til jordbruksskolen var det inkorporert en søknad om
støtte til yrkesskole. Tanken var å opprette en jordbruksskole og en yrkesskole på samme
område, hver med seksti elever.397 Planene for yrkesskolen var imidlertid ikke helt ferdige da
søknaden ble sendt, og budsjettforslag samt andre dokumenter måtte derfor ettersendes.398
Allerede da Misjonssambandet etablerte seg i Etiopia, hadde organisasjonen opprettet
et snekkerverksted. Verkstedet var lite, med en etiopisk fagarbeider og to læregutter ansatt. 399
Planen var at snekkerverkstedet skulle utvikles til en skole. De første årene var det mye
nybygging, og blant misjonærene var det personer med utdannelse i bygningsfag.400
Snekkerverkstedet ble utvidet til en liten yrkesskole i forbindelse med oppbyggingen av
ferieplass for misjonærene i Awasa i 1961. På dette tidspunktet var tanken om den kombinerte
jordbruks- og yrkesskolen kommet opp igjen, og plasseringen av snekkerverkstedet i Awasa
var midlertidig.401 Etter at arbeidet med ferieplassen var ferdig, flyttet verkstedet tilbake til
Yirga Alem. I 1965 ble det vedtatt å flytte det til Wondo Gennet.402 Samtidig ble en plan om
etablering av en yrkesskole presentert for misjonærene,403 som var positivt innstilt.404 En
yrkeslinje ved skolen i Wondo Gennet var klar for opptak av studenter i 1967,405 og ni
studenter startet på et toårig kurs.406 Planen om 60 elever var etter hvert redusert til 24 elever.
I forbindelse med at jordbruksskolen ble etablert, kom det et forslag fra Norge om en
annen type yrkesskole. Disse planene var mer omfattende. Målet var å bygge en større skole
med flere linjer enn hva skolen i Wondo Gennet hadde kapasitet til å håndtere. I
disponerte tomten. Det er svært sannsynlig at keiseren selv hadde opprettet organisasjonen, og styrte den etter
behov.
396
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forhandlingene fra konferansen i 1967 ser vi at de nye yrkesskoleplanene var gjenstand for
stor debatt. I debatten nevnes yrkeslinjen ved skolen i Wondo Gennet som en allerede
eksisterende enhet, mens de nye planene refereres til som Yrkesskolen. Uenigheten gikk om
hvor denne nye skolen skulle plasseres. Flere hensyn ble diskutert – forholdet til det
Lutherske Verdensforbund, forholdet til egne misjonærer, muligheten for å drive skole uten at
andre organisasjoner blandet seg inn, samt planene om å bygge ny misjonsstasjon i Arba
Minch.407 Hovedstyret mente at de nye yrkesskoleplanene og yrkeslinjen i Wondo Gennet
kunne sees separat,408og misjonærene tok dette til følge. Yrkeslinjen i Wondo Gennet ble
værende som den var, det vil si i hovedsak en snekkerlinje, mens det ble bygget en teknisk
yrkesskole i Arba Minch.409 Denne stod ferdig i 1971.

Utbyggingen av jordbruksskolen tok tid. Som nevnt var de økonomiske midlene på
plass i 1962, men skolen startet ikke opp før fire år senere. Selv om yrkeslinjen ved skolen i
Wondo Genet var liten, tok det ytterligere ett år å få startet denne. I kildene nevnes et par
grunner til forsinkelsene. Den ene er at ‟alt tar tid her nede‟.410 Møtet med et uforutsigbart og
personavhengig byråkrati frustrerte nok mange av nordmennene. De som skulle starte og
bygge opp jordbruksskolen var ikke gamle misjonærer med felterfaring. De var lærere med
jordbruksutdanning, og flere av dem hadde bakgrunn fra landbruksskoler i Norge. Manglende
erfaring med det lokale byråkratiet i Etiopia gjorde at de trådte feil fra tid til annen. Blant
annet var det vanskelig å gjennomføre flytting av dem som allerede bodde på landområdet da
NLM kjøpte det. Over ett år etter at tomten var overdratt til misjonen, var det fremdeles noen
som ikke hadde flyttet,411 til tross for at salgskontrakten inneholdt et punkt om at selger skulle
sørge for evakuering av folk som bodde på eiendommen.412 Misjonssambandet klaget til Haile
Selassie I Foundation om dette, og fikk følgende svar:”I think you have lived in that part of
the country long enough to realize the difficulties that exist between tenants and landlords.”413
407
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Beboerne forsøkte å vanskeliggjøre kjøpet ved å prøve å begrense andelen land misjonen fikk.
Det nevnes også at landbruksministeriet ikke var fornøyd med avtalen NLM hadde fått i
stand, og forsøkte å trenere arbeidet.414 En konsekvens av dette var at pengene til bygging ble
holdt tilbake av det Lutherske Verdensforbund.
Det var generalguvernøren i provinsen Shoa som skulle utstede eierdokument for
landområdet. Keiseren var interessert i at avtalen skulle iverksettes og skolen bygges.
Generalguvernøren var langt mindre interessert dette,415 og NLM kunne derfor ikke framlegge
eierskapsdokumenter til landområdet før lenge etter overtakelsen. Dette var også en faktor
som vanskeligjorde arbeidet med å komme i gang med skoledriften.
En annen grunn som nevnes, er savnet av en bulldoser for å rydde land. Tomten som
var innkjøpt var stor, men den var ikke ryddet. Det var et stort arbeid å klargjøre jorden.416
Bulldoseren, betalt av Norsk Utviklingshjelp417, var på plass i 1967.

Problemer
En av de grunnleggende problemstillingene man stod overfor ved opprettelsen av
jordbruksskolen, var knyttet opp til hvem som skulle utdannes ved institusjonen. Utdanning
var, som denne oppgaven gjentar ofte, et knapt gode i Etiopia, og det var en forventning i
folket om at utdanning skulle føre til et bedre liv og større muligheter. Jordbruksskolen
oppfylte disse forventningene kun i begrenset grad. Skolen var ment for bønder som skulle
forbedre og effektivisere eget jordbruk, og NLM var derfor ikke interessert i søkere med for
mye skolegang. Slike søkere ville ikke fortsette som bønder etterpå, men prøve å få bedre
stillinger andre steder. På den andre siden hadde skolen teoretiske fag som krevde noe
bakgrunnskunnskap, og det var derfor nødvendig at studentene hadde litt skolegang. En
evalueringsrapport fra ECMY418 i 1974 skriver at ca. 80% av elevene hadde gått tilbake til
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sine åkerlapper etter endt skolegang - noe som var meget akseptabelt. Imidlertid må det
nevnes at man regnet med at ‟frafallet‟ var større enn hva rapporten viste.419 Uansett var det
gode tall, som tydet på at NLM hadde lagt opptakskravene på et fornuftig nivå ut fra
målsetningen.
Utover i 1973 og 1974 fikk skolen andre problemer, nemlig tyverier. I et privat brev
forteller rektor om innbrudd i lagerbygninger, personalboliger og tyverier fra åkrene. Politiets
innsats beskrives som slett.420 Det var gjerne mindre saker det var snakk om, men det kostet
likevel mye tid og krefter å behandle og avslutte disse sakene.

Revolusjonen førte med seg ytterligere problemer. Den startet ganske spontant, og det
var usikkert hvilken politisk retning de nye makthaverne tilhørte. Etter hvert tok revolusjonen
en marxistisk retning.421 Dette endret forutsetningene for jordbruksskolen. For det første ble
staten plutselig eneste kjøper av jordbruksproduktene, og staten fastsatte priser i stedet for å la
markedet bestemme. Det betydde lavere priser og dermed mindre inntekter. For det andre
kom det påtrykk fra dagarbeiderne. De ønsket fast ansettelse fremfor å arbeide på
sesongkontrakter, slik praksisen hadde vært. Videre ble arbeiderne på denne tiden organisert i
kollektiver, eller bondeorganisasjoner.422 Som medlemmer av kollektivene fikk de pålegg om
å arbeide et visst antall dager i uken for kollektivet. Skolen gikk med på å gi dem fri med lønn
til å gjøre slikt arbeid to dager i uken. Lønnen skulle også økes – men dette skulle være en
midlertidig ordning for å hjelpe i en vanskelig overgangsperiode.423 For skolen ville det bli for
dyrt å ansette så mange arbeidere på heltid, ettersom selve produksjonsarbeidet var
sesongbasert. Minimumslønnen for fast ansatte var høyere enn det man betalte
dagarbeidere.424 I tillegg vedtok myndighetene landreformer, noe som kunne true skolens
419
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420
Guvernøren krevde at en av tidligere ansatt, som var avskjediget gjennom styrevedtak. Den tidligere ansatte
hadde forsvunnet i forbindelse med tyveri av kaffe fra et lagerrom. Han returnerte med krav om å få tilbake
stillingen. Rektor fulgte vedkommende til guvernøren i Sheshemanne. Guvernøren var ikke tilstede, og rektor
(og synodepresidenten, som var med) gikk til politiet og pekte ut den tidligere ansatte, som ble arrestert og stilt
for retten lengre nord. Men også arrestasjonen førte mye frustrasjon med seg. Rettssystemet opererte i
snegletempo, og tok mye tid og krefter. Selv om misjonen vant frem i sakene de førte i retten, tok det lang tid før
en sak var fullført. Se brev fra Per Naas til diverse folk med tilknytning til skolen, 14. oktober 1974. Dec – 0016,
Etiopia: Wondo Gennet jordbruks- og yrkesskole. 1972-1975
421
Henze: Layers of time, s. 286; 290f
422
Peasant Organization.
423
‟Memorandum Concerning various Requests from Workers at Wondo Gennet‟, De – 0009, Wondo Gennet
1974-198424
Brev fra Per Naas til Hauglands og Løvaas‟, 27. april 1975, Dec – 0016, Etiopia: Wondo Gennet jordbruksog yrkesskole. 1972-1975

86

eksistens. Den etiopiske staten ønsket å gi jorden til folket og myndighetene ville ikke vike
tilbake for ekspropriasjon av jord. Jordbruksskolen hadde en tomt på 4000 dekar (ca.
halvparten dyrket mark).425 I et internt notat konkluderer NLM med at skolen er statlig
eiendom som følge av en landreform (av 2. mars 1975), men at man skal fortsette å drive
skolen til nye retningslinjer blir gitt fra myndighetene. Det samme gjentas i en kvartalsrapport
til det det Lutherske Verdensforbund for første kvartal 1975.426 I rapporten kan en lese at
kollektivarbeidere okkuperte deler av skolen og krevde en del av skolens land.427 Denne
vanskelige situasjonen ble ikke avklart, og det synes som om den var en utløsende faktor til at
kirken overga skolen til myndighetene.428
Følgen av disse problemene ble at skolen ikke tok opp nye elever i 1975.429 Så
besluttet ECMY at jordbruksskolen skulle overføres til Landbruksdepartementet.430
Overdragelsen skjedde 21. juli 1976, og 1. august overtok staten det praktiske ansvaret for
driften av skolen.431 Det ble avtalt at to misjonærer skulle fortsette å arbeide på skolen – i
hvert fall i en overgangsperiode. Det er ikke nevnt hvem som skulle stå for avlønning av
disse.432 På tross av denne situasjonen, var misjonærene delvis positive til det som skjedde.
Signalene man fikk var at staten ville satse mer penger på skolen enn det misjonen hadde hatt
råd til. Kjell Bø skriver i et brev at ”I det heile ser det positivt ut, og me trur at Wondo Gennet
ikkje vil bli liggjande i bakevja, men tena det etiopiske folket, om enn på eit høgare
utdanningsnivå enn før”.433 Misjonen fortsatte et nyoppstartet prosjekt, et outreach-prosjekt,
der man hadde små forsøksjorder fire steder i distriktet. Misjonærene reiste rundt og snakket
både med bønder og med de som arbeidet i kollektivene. De underviste og gav råd. Misjonen
ønsket også å benytte de som hadde fullført utdanning ved Jordbruksskolen til å hjelpe med
undervisningen der man hadde disse forsøksjordene. Outreach-prosjektet ble finansiert
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gjennom det Lutherske Verdensforbund, etter søknad fra synoden.434 Målsettingen outreachprosjektet synes å være motsatt av tidligere målsetting, i alle fall ut fra følgende sitat fra et
pilotprosjekt på jordbruk som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen hadde startet i Henna-området
(i vest, utenfor NLMs felt): ”It is wrong to start with what you believe to be the best for the
farmer. His only needs are actually those he is convinced about himself.”435 Endringen bestod
altså av to elementer: undervisning der folk møttes eller hjemme hos folk, samt undervisning
som tok utgangspunkt i det bonden selv var interessert i.

Økonomi
Økonomisk sett var jordbruksskolen et stort prosjekt for NLM. Som nevnt ble det søkt
støtte fra det Lutherske Verdensforbund til bygging, samt driftskostnader over tre år. Brot für
die Welt bevilget til sammen DM 945 000436 til prosjektet, pengene ble kanalisert via det
Lutherske Verdensforbund. Hoveddelen av beløpet, DM 845 000, skulle gå til konstruksjon
og de siste DM 100 000 var tenkt å dekke driftskostnader for ett år. NLM måtte garantere for
skoledriften videre.437 På denne tiden var det høy inflasjon i Etiopia. I og med at oppstarten
trakk ut i tid, ble det behov for mer penger. NLM søkte om en ekstrabevilgning for å dekke
opp for inflasjonen, og søknaden ble innvilget.438 Senere ble det søkt om midler for å bygge
lagerbygg, siloer og lignende.439 Skolen søkte også om ekstrabevilgninger etter at en storm i
1969 rev taket av flere bygninger.440 Disse søknadene ble også innvilget.441 Det ble videre
søkt om midler til utvidelse av prosjektaktivitetene. NLM ønsket å starte et outreach-program,
der arbeidet skulle foregå i omkringliggende landsbyer.442 Også til denne nye komponenten
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kom støtten gjennom det Lutherske Verdensforbund.443 Kvartalsvise regnskapsrapporter til
det Lutherske Verdensforbund gir et inntrykk av at det ikke var sløsing med ressursene i
prosjektet. Misjonen hadde store forhåpninger til prosjektet, og ønsket at det skulle være
vellykket, også økonomisk. Men NLM hadde ikke økonomiske ressurser til å realisere
prosjektet selv, og arbeidet (og utvidelsene) var derfor hele tiden avhengig av velvilje fra
andre givere.
Selve skoledriften var ikke nøye planlagt fra starten av. Dermed var det også stor
usikkerhet rundt målsettingen om at skolen skulle generere inntekter. Noe av usikkerheten var
knyttet opp til dyrkingen av varer for salg. Hvilke varer skulle man dyrke, og hva slags pris
kunne man få? Det viste seg å variere fra år til år. Plantesykdommer ødela også deler av
avlingen, store deler noen år og mindre deler andre, og førte til at skolen hadde mindre kvanta
til salgs. Endelig var en del av usikkerheten knyttet til planen om et meieri på skolen. Denne
planen dukket for første gang opp under rekognoseringsturen i 1962. Planen var forelagt det
Lutherske Verdensforbund, men lagt til side i Geneve.444 Prosjektet var vurdert til å være dyrt
nok uten meieridrift. NLM var likevel ikke innstilt på å gi opp planen om meieridrift. I januar
1965 ble det presentert en skisse over forventede inntekter og utgifter knyttet til skoledriften.
Det presenteres to alternative deler av driftsplanen, – én for ‟kjøttproduksjon‟ og en for
‟melkeproduksjon‟. De foreløpige kalkylene viste at misjonen måtte regne med å ha utgifter
knyttet til skoledriften i minimum fem år, selv om det anslås at underskuddet vil avta over
tid.445 Spørsmålet om meieridrift ble ikke avgjort. Ut fra arkivmaterialet ser det ikke ut til at
misjonærene var mot planen, men rektor ved skolen anbefalte at søknaden om
melkeproduksjon ble utsatt, blant annet fordi ”[vi] trenger ikkje meieriet i drift før om 5-6 år i
beste fall”.446 Ut fra undersøkelser hadde ledelsen ved skolen funnet ut de lokale kyrne ikke
produserte på langt nær så mye melk som det en var vant til fra Norge. Melkevolumet ble rett
og slett for lite til at et meieri ville være lønnsomt. Dette bekreftes i et brev til det Lutherske
Verdensforbund i 1969.447 Tanken om meieridrift ble ikke tatt opp igjen, var dermed urealisert
da skolen ble overført til staten i 1976.
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Økonomi og drift
Den uttalte målsettingen om at jordbruksskoleprosjektet skulle være lønnsomt viste
seg ikke å bli innfridd. Skolen startet opp uten full elevdekning, og andelen dyrket mark var
mindre enn det som var planlagt. Grunnen til dette var at mye mark måtte ryddes, og
bulldoseren, som kunne gjøre arbeidet effektivt, var ikke på plass enda.448 NLM søkte derfor
om driftsmidler i to år i stedet for ett, noe som ble innvilget.449 Men etter de to første årene
opphørte den økonomiske støtten til skoledriften fra det Lutherske Verdensforbund. Dermed
ble NLM sittende med driftskostnadene. Det var ikke ønskelig sett fra misjonens side. NLM
begynte derfor å lete etter andre kilder til finansiering av lærerlønningene, siden det først og
fremst var disse som førte til underskudd på driftsbudsjettet. Norsk Utviklingshjelp ble
vurdert som et mulig alternativ.450 Men Norsk Utviklingshjelp hadde krav til at ”innsats (…)
gjøres på en generell menneskelig basis uten å være motivert av økonomiske, politiske eller
religiøse særinteresser”.451 Det var ikke mulig for NLM å godta dette kriteriet. I stedet for å
søke om støtte til lærerlønninger, ble det derfor søkt om støtte til innkjøp av kunstgjødsel. I
mappen ‟Jordbruksskolen 1968-1969‟ finnes en lang korrespondanse mellom
Jordbruksskolen, NLMs hovedkontor, Norsk-Etiopisk selskap og Direktoratet for
Utviklingshjelp (senere NORAD). Innholdet i korrespondansen dreier seg om hvor vidt
NORAD kunne sponse skolen med 100 tonn kunstgjødsel. Utfallet ble at NLM fikk bevilget
penger fra NORAD for årene 1971-1973.452
Skoledriften nevnes i en rapport fra det Lutherske Verdensforbund, der det står at ”At
present the two main crops of coffee and potatoes are just about able to provide enough profit
to carry the operating expenses of the farm.”453 Tallene fra 1967 bekrefter dette. Inntektene
fra salg av produkter dekker utgiftene på gårdsdriften (utgifter til fast ansatte ikke inkludert),
samt noe bygningsarbeid og et udekket underskudd fra tidligere år. I budsjettet for 1968
regnet rektor med et driftsoverskudd på E$ 10,000.454 Rent regnskapsteknisk ble dette
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driftsoverskuddet redusert en god del for å unngå eventuelle fremtidige krav om
inntektsskatt.455

Det viste seg at jordbruksskolen ikke kunne drives av elever og lærere alene. Samlet
sett var det for lite arbeidskraft, det dyrkede arealet var for stort, og de tekniske hjelpemidlene
man hadde til rådighet var begrenset. Et varierende antall dagarbeidere ble hyrt inn for å
arbeide med planting, gjødsling, høsting, gjeting av buskap osv. En del av det økonomiske
overskuddet av salget forsvant dermed i lønn til disse arbeiderne. Med varierende priser på
produktene, varierende størrelse og kvalitet på avlingen, lav melkeproduksjon,
vedlikeholdskostnader og høye lønnskostnader, viste det seg umulig å drive skolen med
overskudd.456

Det dukket også opp en utfordring i forhold til myndighetene. Keiseren hadde sørget
for at NLM fikk kjøpt land for å bygge skolen, og han så positivt på arbeidet som ble gjort
ved skolen. Den daglige myndighetsutøvelse lå imidlertid hos lokale myndigheter. Blant annet
dukket det opp et spørsmål om skatt. Den lokale guvernøren ønsket å skattlegge inntektene
skolen hadde på salg av jordbruksprodukter, mens skoleledelsen mente at skolens inntekter og
utgifter måtte sees under ett.457 Misjonen presenterte sitt syn overfor Landbruksdepartementet
uten å få støtte der.458 Senere dukket det opp spørsmål om landskatt, noe misjonen ikke hadde
betalt. Også Mekane Yesus-kirken mente dette var en utgift staten ikke hadde krav på.459
Skattespørsmålene ble utsatt gjennom diverse appeller til myndighetene, og først i 1974 måtte
skolen betale skatten. Det at saken var utsatt over flere år, førte til at NLM til slutt også måtte
betale landskatt for de siste seks årene.460 Det er merkelig at denne skatteutgiften ikke nevnes
med ett ord i rapportene til det Lutherske Verdensforbund. Der kan man lese at ‟As a whole
we can say that the economical result from the farm has been quite good in 1974‟.461 Det var
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rett og slett mange uforutsette utfordringer i driften av jordbruksskolen, som medvirket til at
målsetningen om lønnsomhet ikke ble oppfylt.

Oppsummering
PÅ grunn av målsettingen med økonomisk lønnsomhet, skilte jordbruks- og
yrkesskolen skilte seg ut blant Norsk Luthersk Misjonssambands prosjekter. Det var det
eneste prosjektet som hadde som mål å hjelpe til med finansiering av arbeidet. Ved siden av
skolen var, som nevnt, fremgangsmåten å understreke den enkeltes ansvar til å gi – kollekt,
tidende og lignende. Derfor var jordbruksskolen en viktig institusjon, om NLM skulle nå sitt
mål om en selvstendig kirke.
Om vi skal måle prosjektet ut fra en slik målsetning, var det mislykket. Ikke på noe
tidspunkt over de ti årene NLM drev skolen gikk den med overskudd, i hvert fall ikke dersom
lærerlønninger, rettskostnader og skattekrav tas med i beregningen. Grunnene til det var
mange: det tok tid å få ryddet og klargjort tomten, lærerne hadde ikke erfaring med jordbruk i
Etiopia og visste ikke hva de skulle dyrke, avlingene ble rammet av plantesykdommer, det
oppsto konflikter med ansatte og møtet med det etiopiske rettsvesenet tok tid. Det ville, når en
ser tilbake på skoledriften disse ti årene, vært mer overraskende om skolen faktisk hadde klart
å gå med overskudd.
Det betyr ikke at tanken var feil, eller at jordbruksskolen var dømt til å mislykkes.
Heller betyr det at skolen hadde potensial til å lykkes, men at NLM først måtte få alle detaljer
rundt driften i orden: papirer på at landet var deres, kjennskap til hvilke skatter guvernøren
ville pålegge dem, kjennskap til jordsmonn og plantesykdommer, kunnskap om hvilke
avlinger som gav god avkastning (både i avling og pris)… Det var rett og slett for mange
faktorer som var ukjente, og som skolen i den perioden NLM drev den ikke hadde klart å løse.
Med bedre tid og mer erfaring er det slett ikke umulig at skolen ville kunnet oppfylle
målsetningen om lønnsomhet. Men det blir spekulasjoner. Det vi vet, er at NLM drev skolen i
ti år, og at den i løpet av disse ti årene lyktes bra med sitt mål om å gi ekstra utdanning til
bønder som ønsket å vende tilbake til egen jord.462 Målet om å gjøre skolen lønnsom, derimot,
ble ikke nådd.
Like før revolusjonen ble skoledriften vurdert av ECMY. Evalueringsrapporten som
ble skrevet foreslo å skille gårdsdriften fra selve skoledriften. Undervisningen kunne skje
rundt i de ‟kjøkkenhagene‟ studentene fikk dyrke selv. Selve gårdsdriften kunne være en
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demonstrasjon på et effektivt storbruk drevet av profesjonelle.463 Noen av de samme
anbefalingene ble fremmet av Eigil Sanna464 i et dokument om skolens fremtid spesielt, og
utviklingsarbeidet i kirken generelt. Felles for rapporten og Sannas dokument er først og
fremst et forslag om todeling: skoledriften og undervisningen blir knyttet opp til de små
jordområdene, mens resten av gården skilles ut og drives uavhengig. Sanna så imidlertid ikke
for seg økonomisk gevinst som det viktigste ved gårdsdriften. Han ønsket en økonomisk drift
av gården, i tillegg til fortsatt forskning på plantetyper, behandling av frø osv.465
Hvorvidt en slik endring ville hjulpet kan vi ikke vite. Det rapportene viser, var at
både kirken og misjonen ønsket skolen, og arbeidet for å forbedre den. Det er ingen
revolusjonerende antakelse å si at begge så nytten av en institusjon som faktisk genererte
inntekter. Dessverre for kirken fikk den ikke muligheten til å nå det målet.
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KAPITTEL 8
INTEGRASJON OG REVOLUSJON
Konsolidering
I løpet av de første tolv årene Norsk Luthersk Misjonssamband arbeidet i Etiopia
hadde misjonsarbeidet hatt større fremgang enn en hadde forestilt seg på forhånd. De
nystartede menighetene hadde fått en stor grad av selvstendighet med egne eldsteråd,
menighetene var organisert i presbyterier (opprinnelig to, tre fra 1962, fire fra 1971) som
dannet synoder, som igjen var medlemmer i en nasjonal kirke.466 I tillegg drev misjonen
grunnskoler på alle stasjonene, lærerskole i Yirga Alem, og bibel- og forstanderskole i Dilla.
Ethiopian Evangelical College i Debre Zeit467 ble drevet sammen med Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, Hermannsburgermisjonen og American Lutheran Mission. Det var
klinikker på alle misjonsstasjonene bortsett fra Negelli og Yirga Alem,468 der NLM drev
sykehus på vegne av staten. Oppstarten hadde i all hovedsak gått greit,469 og menighetene
hadde også gjennomlevd en krise uten at det hadde fått alvorlige konsekvenser for veksten.470
Sammenlignet med disse årene fremstår misjonsarbeidet i de påfølgende årene mer
som konsoliderende. Arbeidet var fremdeles i vekst, men en finner for eksempel ikke det
samme enorme byggetempoet som tilfellet var i de første årene. Antallet misjonærer fortsatte
å øke, og det samme gjaldt antall etiopiske ansatte. Antall menigheter og kirkemedlemmer
økte også.471 Det var kommet en endring i NLMs arbeidsoppgaver. Tillitsmannen skriver:
”Oppgåvene på feltet vårt er delte mellom misjonen og kyrkja. Misjonen har hatt ansvaret for
alt arbeidet på stasjonane, medan kyrkja har hatt ansvar for arbeidet utover i distrikta.”472 Som
beskrevet i kapittel fem ble NLM mer eller mindre tvunget til å endre sine arbeidsmåter som
følge av krisen i 1956, men utfallet av krisen, at menighetene fikk mer selvstendighet og
samtidig økte i medlemmer og antall, var oppmuntrende. Videre hadde de lokale menighetene
fått lokalt lederskap. De grunnleggende strukturene i denne organiseringen var på plass i
1962.
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I perioden det her er tale om endret
forholdet mellom misjonen og de etiopiske
myndighetene seg. Mens det i årbøkene fra
1956 til 1959 stadig rapporteres om
forfølgelse og fengsling, kan en i 1962årboken lese at ”aldri før har vi hatt så
gode arbeidsvilkår som no.”473
Guvernørene i provinsene Sidamo og
Gamo-Gofa var positivt innstilt til
misjonen ønsket dens nærvær.

Misjonsfeltet i 1975

Skoledriften
Skolearbeidet fortsatte å vokse også i denne perioden, om enn ikke i samme grad som
tidligere. NLM hadde nå gjennomført det meste av utbyggingen av stasjoner (noen flere kom
til denne perioden, men de var ikke store) og elevtallene forandret seg ikke mye.474 En liten
vekst kan registreres, og den henger sammen med de nye, mindre stasjonene og de nye
skolene som ble bygget. Ved Ethiopian Evangelical College, som startet opp i 1956, forandret
situasjonen seg fra manglende oppslutning de første årene, til at skoleledelsen måtte begrense
elevinntaket på grunn av for få plasser.475 Frem mot revolusjonen kom det tre nye skoler til:
en jordbruks- og yrkesskole i Wondo Gennet,476 et presteseminar på Makanissa477, og en
yrkesskole i Arba Minch.478 Alt i alt var skolearbeidet den delen av misjonsarbeidet der NLM
møtte minst motbør. At flere fikk utdanning, var med på å rokke ved den gamle
samfunnsstrukturen. Utdannelse gir mennesker bedre innsikt i sin egen situasjon, og bedre
kjennskap til sine rettigheter. Dette til tross var utdanning et viktig satsingsområde for
Keiseren. Det er dermed ikke sagt at denne utviklingen var populær blant de lokale
473
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makthaverne – Tolo refererer et eksempel der en amhara skjelte ut et par misjonærer for å gi
folk utdanning og dermed gjøre dem vanskeligere å ha med å gjøre.479 Men så lenge Keiseren
støttet opp om initiativet og i tillegg hadde arbeidet for å samle all makt i sine hender,480 var
det lite de lokale guvernørene kunne gjøre annet enn å legge praktiske vansker i veien for
arbeidet. Og misjonen var kommet forbi den vanskeligste perioden.481
Helsearbeid
For helsearbeidet var perioden 1960-76 en vekstperiode. Som beskrevet tidligere ble
kapasiteten ved sykehuset i Yirga Alem fordoblet gjennom en utbygging finansiert av
Direktoratet for Utviklingshjelp.482 I tillegg ble NLM fra 1960 bedt om å rekruttere og
finansiere en lege til stillingen som provinslege i Gamo-Gofa. Stillingen var plassert i byen
Chencha, men etter fire år avsluttet misjonen sitt arbeid der på grunn av at stillingen
opplevdes å være for omfattende, og legene som besatte den opplevde at stillingen slet dem
ut.483 Keiseren bestemte så at Arba Minch skulle være provinshovedstad, og NLM ble bedt
om å bygge sykehus der. Det tok sin tid. Sykehuset i Arba Minch ble ikke åpnet før i 1974. 484
Også i Gidole ble det opprettet et sykehus, der en lege ble plassert i 1962, og i 1971 fikk også
dette sykehuset sengeavdeling. Sykehusene i Arba Minch og Gidole var forskjellige i den
forstand at Gidole var fullt og helt misjonens prosjekt, mens Arba Minch var et sykehus NLM
drev på vegne av staten, det vil si på samme måte som ved sykehusene i Yirga Alem og
Negelli. Og ved de stasjonene der det ikke var sykehus, var det fremdeles helsetilbud i form
av en klinikk. Så selv om antallet pasienter holdt seg stabilt,485 utvidet NLM sitt
helseengasjement både når det gjaldt institusjoner og medisinsk personell.

Menighetsbygging
Det er allerede nevnt at ansvaret for evangeliseringsarbeidet fra 1956 i større grad ble
gitt til de lokale menighetene. Virksomheten var likevel ikke helt overlatt til de etiopiske
kristne. I årboken for 1964 kan vi lese at ”Dei lokale kyrkjelydane og presbyteria har lenge
hatt det formelle ansvaret for den evangeliske verksemda utover i distrikta, men misjonen yter
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hjelp både i form av pengar og administrasjon.”486 I tillegg bidro misjonærene som forkynnere
og med utdanning av evangelister og forstandere. Utviklingen gikk likevel i retning av at
stadig mer ansvar ble ført over til synoden. Dette var en villet utviking.

Integrasjon
Når diskusjonen om integrasjon487 dukket opp i kirken, innebar det at kirken skulle
overta ansvaret for å drive arbeidet videre. Men i bestrebelsene med å utarbeide en
integrasjonsavtale var det tydelige forskjeller mellom kirken og misjonsorganisasjonene,
spesielt Misjonssambandet, på den rollen man så for seg at de utenlandske aktørene skulle ha.
I de første forslagene ble det lagt opp til at misjonsorganisasjonene skulle opphøre å eksistere
på feltet, og at kirken skulle ha direkte kontakt med hjemmestyrene. Det var ikke tanken at
misjonærene skulle forlate landet, men at kirken selv skulle sitte med ansvaret, også når det
gjaldt kommunikasjonen med hjemmestyrene. Det endelige resultatet ble at
misjonsorganisasjonene ble værende som aktive og selvstendige organisasjoner i Etiopia, og
fortsatte arbeidet på sine gamle arbeidsfelt.488
Etablering av en selvstendig nasjonal kirke hadde vært NLMs målsetning med
misjonsengasjementet, helt fra organisasjonens oppstart i Kina. I Etiopia syntes målsettingen å
kunne gå i oppfyllelse på relativt kort tid. Vi har sett i kapittel fem hvordan krisen i
forkynnelsesarbeidet førte til at menighetene måtte ta ansvar for både seg selv og sin
evangelisering. Nå som kirken var organisert, ble denne strategien utvidet til å gjelde flere
områder. ”Misjonen har dessutan arbeidd ut eit forslag om at synoden også skal ta over
ansvaret for misjonsstasjonane. Forslaget er førebels til drøfting ute i kyrkje-lydane”489 kan vi
lese i Årboken for 1964. Forslaget gikk ut på at synoden skulle overta hovedansvaret for alt
arbeidet NLM drev, med enkelte unntak.490 De etiopiske kristne fikk med dette også ansvaret
for de fleste skolene, som var plassert inne på stasjonstomtene.
Integrasjonen stanset ikke med dette. Som et ledd i integrasjonsprosessen bygde NLM
opp et synodesenter i Awasa. En slik etablering syntes nødvendig fordi Sør-synoden etter
486
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hvert hadde fått så mange oppgaver at det trengtes et eget administrasjonssenter. Fra 1965
hadde synoden en heltidsansatt synodeformann491som fikk sitt kontor lagt til Awasa.
Synodesenteret ble ferdigstilt i 1966.492 På dette tidspunktet var integrasjonen ikke endelig
avtalt. Et førstesteg videre var da Sør-synoden vedtok å overta ”ansvaret for arbeidet som er
skapt av Gud gjennom misjonens tenesta”.493 Synoden tok et viktig steg da dens ledelse i
1968 utnevnte styrer for skolene.494 Dermed ble synodens ansvarsområde utvidet fra å være
ansvarlig for det åndelige livet i sitt område til også å ha ansvar for en større del av arbeidet
knyttet til folks hverdag. I praksis var det likevel misjonen som drev skolene.
Det var ikke bare fra NLM-hold at integrasjon var et viktig tema. Det var også
prioritert fra kirkens side, og saken hadde vært et tema på to generalforsamlinger (General
Assemblies) i Mekane Yesus kirken. Både på generalforsamlingen i 1965 i Yirga Alem, og i
1967 i Backo hadde integrasjon stått på sakslisten.495 Kirken hadde også utarbeidet et forslag
til integrasjonsavtale, som ble behandlet av NLM på konferansen i 1968.496 Dette første
forslaget fikk ikke gjennomslag, mye på grunn av at det innebar at misjonsorganisasjonene
skulle slutte å opphøre som egne enheter i Etiopia, og heller gå inn i, integreres i, Mekane
Yesus-kirken. Norsk Luthersk Misjonssamband kunne ikke godta dette, både fordi
misjonærene mente at det ville svekke givergleden i Norge om NLM-Etiopia skulle opphøre,
og fordi de var redde for at forslaget skulle redusere synodenes selvstendighet og lede mot en
kirke som var mer høykirkelig.497 Dermed gikk saken sin gang i enda et år, og nye utkast ble
utarbeidet. Til konferansen i 1969 ble det presentert et fjerde utkast, som både Etiopia-styret,
Hovedstyret og misjonærkonferansen fant tjenlig. Dette forslaget la ikke opp til full
integrasjon, og inneholdt heller ingen sentraliseringstendenser, noe NLM var veldig på vakt
overfor. Forslaget ble vedtatt fra NLMs side.498
Til neste konferanse stod en integrasjonsavtale mellom Sør-synoden og NLM på
sakslisten. Denne avtalen var i stor grad en lokal versjon av det utkastet som forelå på
konferansen året før, men fokuserte i sterkere grad på misjonsstasjonene. Alt arbeid som ikke
var relatert til stasjonene og skolene der, skulle i følge dette forslaget bli gjenstand for
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spesialavtaler. Dette grunngis i utkastet ved å henvise til at dyre institusjoner kunne skape
vansker for arbeidet til en kirke, og ta fokus bort fra det viktigste, nemlig forkynnelsen.499 I
diskusjonen ble viktigheten av å beholde bibel- og forstander skolen på Tabor, Awasa,
understreket.500 Integrasjon og samarbeid til tross, NLM var fremdeles overbevist om at det
var ”sunt og godt å ha eit alternativ til Mekane Yesus Theological Seminary i Addis Abeba.
Dessutan vil vi verja skolen mot fårlege angrep”.501 Det spesifiseres ikke hva som legges i
”fårlege angrep”, men ut fra sammenhengen synes det sannsynlig at NLM fryktet for stor grad
av ‟prestestyre‟. Konferansen gikk inn for samarbeidsavtalen, og synodemøtet gav sin
tilslutning – med unntak av den delen som omhandlet sykehusene. Det originale utkastet
hadde lagt opp til en særavtale for Gidole Hospital, mens sykehusene i Yirga Alem og Negelli
ikke var nevnt med et ord, da NLM drev disse på vegne av den etiopiske staten. I den endelige
versjonen skulle alle tre sykehusene integreres på linje med de andre institusjonene som
avtalen omfattet.502 Denne versjonen ble underskrevet i november 1971, og fra da av var det
formelt synoden som styrte arbeidet.503 I praksis overtok synoden likevel aldri ansvaret for
sykehusene. Grunnen er sannsynligvis at Mekane Yesus-kirken sentralt ikke var fornøyd med
den avtalen som NLM og Sør-synoden hadde utarbeidet. Hva problemet besto i nevnes ikke i
kildene. Faktum er uansett at tillitsmannen, på vegne Norsk Luthersk Misjonssamband,
underskrev en samarbeidsavtale med Evangelical Church Mekane Yesus i januar 1976, fem år
etter at NLM hadde inngått en integrasjonsavtalen med Sør-synoden.504 Forskjellen på de to
avtalene ligger i at der integrasjonsavtalen overlot ansvaret for å skaffe penger og misjonærer
til synoden, legger samarbeidsavtalen dette ansvaret hos kirken sentralt. Synoden skulle
deretter søke kirkens hovedkontor om midler. Selv om det ikke nevnes i kildene, er det
naturlig å tolke samarbeidsavtalen som et uttrykk for at Mekane Yesus-kirken anså
misjonsorganisasjonenes innflytelse å være for stor, og at de kunne kontrollere hva synodene
skulle prioritere. I tillegg legger avtalen helt klart opp til en sterkere sentralstyring av kirken. I
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spørsmålet om hvor makten skulle ligge, hos den sentrale kirkeadministrasjonen eller hos
synodene, var denne avtalen en seier de førstnevnte.
I kjølvannet av integrasjonen – men før nevnte avtale – kom ECMY med sterk kritikk
av misjonenes arbeid i Etiopia.505 I et brev underskrevet både av kirkens administrasjon og de
lokale representantene for misjonsorganisasjonene, retter kirken kritikk mot
misjonsorganisasjonene for å ha underrapportert sitt sosiale engasjement i hjemlandet,
samtidig som dette hadde fungert som middel for misjonens mål: evangelisering. Sagt på en
annen måte: I det som ble skrevet fra misjonærene til organisasjonen og bladene i Norge ble
det evangeliske, forkynnende arbeidet fremhevet, mens det sosiale arbeidet, som hadde vært
et viktig hjelpemiddel for forkynnelsen, ikke ble gitt rettmessig plass. Deretter, fortsetter
brevet, har misjonene skilt ut hjelpearbeid som en egen gren, et mål i seg selv, og dermed
skapt et kunstig skille mellom evangelisering og hjelpearbeid. Som en følge av dette har
vestlige donorer knyttet strenge – og kunstige – krav til benyttelse av de økonomiske midlene
som de har bidratt med. Kirken ønsket å ta et oppgjør med den paternalistiske holdningen som
den oppfattet lå i disse kravene, og også med det kunstige skillet mellom evangelisering og
hjelpearbeid.506 Brevet bør tolkes, slik jeg ser det, som en kritikk av misjonenes holdning til
nasjonale medarbeidere og kirkeledere, samtidig som det er et forsøk på å markere den
uavhengigheten kirken formelt hadde fått gjennom integrasjonsavtalene.

Økonomien i integrasjonen
Så langt i fremstillingen har vi kun sett på de formelle sidene ved integrasjonen. Fra
1956 og frem til 1972 skjedde det en jevn overføring av ansvar fra NLM til Mekane Yesus
kirken.507 Overføringen av ansvar startet med at menighetene først ble gitt ansvaret for sitt
eget arbeid og endte opp med at synoden hadde det fulle formelle ansvaret for det arbeidet
NLM hadde startet og drevet. Bruun og Sæverås fremstiller begge denne prosessen; Bruun
følger den til 1972, mens Sæverås‟ avhandling slutter i 1969.508
Denne oppgaven reiser innvendinger mot forsøket på kun å beskrive utviklingen rent
formelt. Om man ønsker en selvstendig, nasjonal kirke, er det ikke bare den formelle
beslutningsretten som må ligge hos kirken. Den må også selv ha den økonomiske styringen av
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egne aktiviteter. I en situasjon der kirken hele tiden må søke sine samarbeidsorganisasjoner
om driftsmidler, vil det være lett å dra kirkens selvstendighet i tvil. De pengene kirken mottar
fra eksterne kanaler, kommer oftest med betingelser. Dermed kan kirken i praksis styres
indirekte gjennom premisser som er lagt av giverne, selv om kirken er selvstendig i navnet.

I starten av perioden gav tillitsmannen uttrykk for optimisme for økonomien i den
nyopprettede kirken. ”Den etiopiske kirken blir mer og mer ansvarsbevisst, også på det
økonomiske område. I året som gikk har menighetene gitt til arbeidet kr. 23 700.- mot kr. 17
904.- i 1960”509 kan vi lese i årboken. Det som ikke nevnes i hans fremstilling er at det også
var 15 nye menigheter og 1000 nye medlemmer som skilte de to årene. Om vi følger
budsjettene fremover, slik de reflekteres i konferansepapirene, ser vi en klar utvikling. Frem
mot integrasjonen bidrar menighetene med stadig mer penger, men som prosentdel av de
totale utgiftene utgjør menighetenes bidrag aldri mer enn 40 %. I 1963, for eksempel, samlet
menighetene inn E$ 11 740 av de E$ 29 650 som var nødvendig til driften.510 I 1966 stod
menighetenes bidrag for E$ 28 004 av et totalbudsjett på E$ 61 314,92. I tillegg til å dekke
resten av budsjettet, bidrog NLM med de ekstra E$ 25 000 som var nødvendig for å bygge
synodesenteret i Awasa.511 For året 1969 hadde menighetenes bidrag økt til E$ 48 720,43,
men NLM dekket samme år E$ 82 106,17. I tillegg til dette tilkom bidrag fra Island512 på
E$ 4 431,65, og fra Dansk Etiopia Misjon513 på E$ 2 386. I tillegg til dette kom det bidrag fra
Yemisserach Dimts på E$ 13 718.514 Yemisserach Dimts var også et samarbeidsprosjekt, ikke
begrenset til Etiopia, og det var ikke finansiert av kirken, men av utenlandske støttespillere
(deriblant NLM). Den delen som Yemisserach Dimts dekket var dermed også ekstern
finansiering.
Når disse tallene fremstilles i sammenheng, ser vi klart at kirkens aldri var i nærheten
av økonomisk selvstendighet. I den grad det er en utvikling å snakke om, går den i negativ
retning. Om en kun fokuserer på inntektene som stiger år for år, så er bildet positivt. Men
utgiftene går mer enn tilsvarende opp, og totalt sett dekker menighetenes bidrag bare en
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tredjedel av kirkdens utgifter i 1969. Og tallene ville vært verre om budsjettene for Ethiopian
Evangelical College, jordbruks- og yrkesskolen og sykehusene hadde vært tatt med. Disse
institusjonene var fremdeles fullt ut finansiert av NLM.515 Da ECMY formelt ble herrer i eget
hus, gjennom signeringen av integrasjonsavtalen med samarbeidsmisjonene, var altså Sørsynoden kun i stand til å dekke en tredjedel av sine utgifter. Og da er driftsutgiftene på de
store institusjonene som kirken hadde ansvaret for ikke medregnet.
Misjonærene synes også å være noe avventende til de etiopiske kristnes evne til å ta
ansvar for kirkeøkonomien. ”Når det gjelder økonomien har ansvarsfølelsen i menighetene
vokst. De som ser gleden ved å gi til Guds rikes arbeid er nok fremdeles få, men de blir flere
etterhvert”516 kan vi lese i 1962. Samtidig var både misjonen og kirkens ledelse klar over at
det kom til å ta tid før kirken selv kunne dekke kirkens driftsutgifter. I integrasjonsavtalene
(alle utkast) var det et punkt som påpekte, med litt forskjellig ordlyd, at synoden skulle søke
misjonen om støtte, og misjonen skulle gi slik støtte så langt som mulig.517

Det var enkelte misjonærer som tok økonomiske aspekter opp til drøfting på
misjonærkonferansen. I konferanseforhandlingene i 1970 ble det stilt spørsmål om hva NLM
ønsket: ”Kva vil vi? Vil vi oppretta ei sjølvstendig nasjonal kyrkje? Då må vi halde det
utanfor som dei ikkje har økonomisk evne til å driva.”518 Spørsmålet ble ikke besvart. NLM
hadde allerede en integrasjonsavtale på plass med Mekane Yesus-kirken, vedtatt året før, og
den integrasjonsavtalen som var til drøfting i 1970 hadde et annet, todelt, siktemål: å sette opp
tempoet i integrasjonen, samt å holde de delene av arbeidet som NLM selv ønsket å ivareta – i
første rekke Bibel- og forstanderskolen på Tabor - utenfor avtalen. Til NLMs forsvar skal det
nevnes at det ble gjort helhjertede forsøk på å holde sykehusene i Yirga Alem og Negelli
utenfor integrasjonsavtalene med synoden og kirken. Organisasjonen visste at disse
institusjonene krevde både personell og økonomiske midler som synoden ikke hadde mulighet
for å skaffe til veie. I avtalen med synoden519 mislyktes misjonens forsøk. Her fikk synoden
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gjennom at også sykehusene skulle overdras til kirken. Vi kan likevel se i avtalen med ECMY
fem år senere at sykehusdrift i praksis hadde vært misjonens ansvar hele tiden - og ville
fortsette med å være det. Som nevnt hadde NLM aldri tenkt at sykehusene skulle være en del
av kirkens videre arbeid. Men misjonen hadde ikke klart å kommunisere det til synoden.
Synoden anså fremdeles helsearbeidet som en del av kirkens arbeid. Det var klart at synoden
ikke var i stand til å ta ansvar for driften. Synoden var ikke i stand til å dekke utgiftene til
synodeadministrasjon og menighetsarbeid, så når den ønsket å overta ansvaret for
sykehusdriften også, er det ikke fordi ledelsen forventet at de kunne drive sykehusene med
økonomisk overskudd. Det er mye mer nærliggende å tolke det som et forsøk på å skaffe
synoden og dens ledere prestisje.
Årboken fra 1970 skriver at ” Denne støtta [dvs økonomisk støtte, som kom som en
følge av problemene i 1955/56] har vorte halden til eit minimum for ikkje å skada den
ansvarskjensla som vart bygd opp i denne tida”.520 Det er sannsynlig at dette var
misjonærenes siktemål, og det er også fullt mulig at kirken hadde bidratt så mye den kunne i
det tidsrommet det er snakk om. Det forhindrer likevel ikke at misjonen hadde tatt
mesteparten av utgiftene til drift, og skaffet til veie midler til nybygg – enten selv, eller
gjennom det Lutherske Verdensforbund. Praksisen som ble etablert var med andre ord at
kirken stilte med litt av de nødvendige midlene, og deretter sørget misjonen for å skaffe
resten. I denne perioden hadde synodeledere og forstandere fått sete i de forskjellige
institusjonenes styrer, og synoden hadde etter hvert fått det formelle ansvaret for det meste av
arbeidet. Dermed fikk de erfare at misjonens fremgangsmåte var å søke penger utenfra
dersom det var behov. Og de lærte å følge den fremgangsmåten når kirken ikke kunne dekke
egne utgifter, det var til og med nedfelt i integrasjonsavtalene. Da var det trolig ikke til å
unngå at kirken ikke satte mye krefter inn på å bære det økonomiske arbeidet selv. Det var
store beløp som ikke hadde inndekning lokalt, og pengestrømmen utenfra syntes uuttømmelig.
Synodene, og kirken sentralt, hadde ansvaret for egen drift uten å måtte stå ansvarlige for å
skaffe til veie inntektene som krevdes. Det er ingen god skole i selvstendiggjøring.

Som nevnt tidligere markerte EECMY sin selvstendighet ved å kritisere misjonene for
paternalisme og kunstige skiller i arbeidet. Kirken hevdet sin uavhengighet, og understreket
sitt ønske om selv å kunne bestemme hvilke behov som skulle dekkes. Samtidig understreker
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det nevnte brevet poenget som ble presentert i ovenstående avsnitt. Indirekte påpekes det flere
ganger i brevet at kirken ikke kan ta ansvar for egne utgifter. En ønsket å bli kvitt kravene til
dokumentasjon som fulgte med midler gitt fra vestlige organisasjoner, men hadde i stor grad
behov for disse midlene. Brevet konkluderer med følgende:
”The earnest wish of the ECMY is that this request be passed on [to] the Member Churches
of the LWF to be communicated to the congregations in the order that they may know our
problems and desires, and it is our sincere and earnest hope that the LWF will do its utmost
– in the first place in passing and making known our concern to the Churches and secondly
that the LWF may influence the present Donor Agencies to review their criteria for
allocation of assistance, thereby giving due consideration to our evangelistic outreach plan.

Our hope is that our sister Churches do not judge our needs solely on their own criteria and
on the conditions that they have stipulated.”521

Brevet påpeker dermed at økonomisk selvstendighet kun var en fjern drøm. Noen reelle steg
for å nå målet var ikke foreslått. Samtidig ønsket kirken å bli frigjort fra betingelsene som
fulgte støtten.

Revolusjon
1974 ble et merkeår i etiopisk historie. Det hadde tidligere vært antydninger til sosial
uro, som tydeligst hadde kommet til syne i forholdet til Eritrea, der det startet en
frigjøringskrig i 1962.522 Også forholdet til Somalia hadde vært preget av usikkerhet. Men
det var indre spenninger som til slutt utløste revolusjonen.

Selv om revolusjonen oppstod i det etiopiske folket, var det etter hvert militæret som
utnyttet situasjonen til å overta kontrollen i landet. Keiseren ble avsatt, ført bort og siden
drept.523 De nye makthaverne hadde ingen klare planer for hvordan de ville styre landet, men
revolusjonen fikk etter hvert en dreining i marxistisk retning. Etter en tid stod Mengistu Haile
Mariam frem som den nye sterke mann i Etiopia, men hans stilling og posisjon var ikke
sikret før i 1977.
521

‟On the Interrelation between Proclamation of the Gospel and Human Development‟, s. 11. Understreking i
original. Johnny Bakkes privatarkiv
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behandle dette her. Mange eritreerne har aldri regnet seg som etiopiere, og jeg velger derfor å kalle det krig.
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sikkert at så var tilfelle.

104

For NLM medførte ikke revolusjonen umiddelbare dramatiske endringer. Årboken for
1974 noterer at det hadde vært noen problemer som følge av revolusjonen, men disse utviklet
seg ikke til kriser. De nye makthaverne understreket at de hadde behov for misjonens
innsats.524 Men allerede året etter endret forholdene seg, i og med at de nye makthaverne
nasjonaliserte alt land i Etiopia. Dermed ble deler av integrasjonsprosessen reversert, da
kirken likevel ikke stod som eier av de landområdene der misjonsstasjoner og institusjoner
var bygget. I praksis ble ikke det en stor endring.525 En del av integrasjonspolitikken hadde
vært å kjøpe opp land der misjonen hadde institusjoner i kirkens navn.526 Resultatet av den
nye politikken var at kirken ikke lengre eide landet, men leide det av staten. I tillegg nevner
årboken at kirken ville overgi institusjoner til staten. For NLMs del har vi allerede sett at
både Ethiopian Evangelical College og Jordbruksskolen i 1976 ble overdratt den etiopiske
stat. Årboken benytter terminologien ‟overgi institusjoner‟, og ordet ‟overgi‟ stemmer nok
godt. Staten la press på kirken for å få den til å gi fra seg institusjonene, og kirken visste at
dersom de ikke etterkom ønsket, ville institusjonene bli tatt med makt.527 I tillegg kom det,
som følge av den marxistiske tankegangen, et lønnskutt for de høyest lønnede kirkeansatte.
Årboken for 1976 omtaler gjennomføringen slik: ”Lønnspolitikken, som visseleg hadde eit
positivt sikte med å hjelpe kyrkja til å greie seg sjølv økonomisk, var forhasta og trugar med
å ende som ein tragedie.”528 Så selv om samme årbok slår an en positiv tone, og skriver at
”har religionen fått sin frie plass, anten det er kristendom eller muhammedanisme, ortodoks
eller evangelisk lære. Misjonen har fått eit merkeleg godt høve til å arbeide”529, var det klart
at arbeidsforholdene for misjonen var kraftig endret. Revolusjonen hadde ført med seg et tap
av institusjoner,530 en krise i forholdet til kirken,531 og ellers diverse små problemer. Tapet av
institusjoner var i og for seg positivt for kirkens selvstendighet, siden kostnadene ved å drive
dem var høye. Samtidig var det et nederlag å gi fra seg institusjoner som kirken hadde
overtatt, og som den mente den hadde nytte av. Ethiopian Evangelical College gav
muligheter til utdannelse for talentfulle elever, og en del av disse arbeidet for kirken etter
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utdannelsen. Og jordbruks- og yrkesskolen var fremdeles tenkt å kunne skaffe inntekter i
fremtiden.532
For misjonens del nådde situasjonen et klimaks i 1977, da Misjonssambandet måtte
evakuere de fleste av sine misjonærer. Grunnen til dette var ikke revolusjonen i seg selv, men
Etiopias krig med Somalia. Somaliske fremstøt inn i Etiopia skapte uroligheter i sør, der
NLMs misjonsfelt lå.533
Denne perioden hadde ført med seg store forandringer for NLM og det arbeidet
organisasjonen drev. Først opplevde misjonen en optimistisk tid der en var vitne til at den
nyetablerte kirken tok ansvar for deler av arbeidet. Deretter kom en planlagt
integrasjonsprosess som var krevende. Revolusjonen førte så med seg nye endringer i forhold
til viktige deler av arbeidet. Deretter startet krigen mellom Etiopia og Somalia, som i sin tur
førte med seg evakuering av storparten av misjonærstyrken. Det som likevel er verdt å merke
seg, er at selv om revolusjonen medførte tap av institusjoner som var dyre i drift;
institusjoner som kirken ikke hadde forutsetninger for å overta verken økonomisk eller med
tanke på kvalifisert personale,534 var målet om økonomisk selvstendighet for kirken i praksis
ikke kommet noe nærmere. Kirken var fremdeles bare i stand til å dekke inn rundt en
tredjedel av sine utgifter. Så selv om en del av målet var nådd ved at en nasjonal kirke var
etablert, var dette en kirke uten reell selvstendighet.
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Den hadde vært gjenstand for en evaluering fra kirkens side, og rapporten foreslo omlegging til mer
økonomisk fokus på driften. Lærerne selv ønsket å ha et større fokus på forskning. ‟The Report of the Evaluation
Team‟, De – 0009, Wondo Gennet 1974-198533
Henze, Layers of time, s. 300f
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Det var et par etiopiske lærere ved EEC. Men hovedtyngden av lærere både ved EEC og jordbruks- og
yrkesskolen var godt utdannede utlendinger, hovedsakelig nordmenn.
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KAPITTEL 9
OPPSUMMERENDE DRØFTING
Utgangspunktet for denne oppgaven var min opplevelse av at det har vært to
motstridende interesser i misjonsarbeid. På den ene siden finner vi misjonsbefalingens
imperativ om å gå ut til alle folkeslag og forkynne det kristne budskapet. Befalingen er
misjonsorganisasjonenes raison d’être. Og for å oppfylle misjonsbefalingen har
misjonsorganisasjoner i de siste hundre år planlagt misjonsinnsatsen etter tre selv-prinsippene:
at misjonsarbeidet skal føre til opprettelsen av nye kirker som er selv-styrende, selvunderholdende og selv-utbredende. Deretter kan misjonsinnsatsen flyttes til stadig nye
områder, samtidig som de nye kristne opprettholder og fortstetter det arbeidet organisasjonene
satte i gang.
På den andre siden finner vi misjonsorganisasjonenes faktiske handlinger. Norsk
misjon i Afrika startet som nevnt i Zululand i 1844. Det Norske Misjonsselskap, som drev
arbeid der, avsluttet i 1999 sitt samarbeid med den kirken de startet i Sør-Afrika, og overlot
arbeidet til en annen organisasjon. NMS har likevel fortsatt med arbeid i Sør-Afrika på
prosjektbasis etter dette. Organisasjonen hadde opprettet en kirke, men den var ikke fullt ut
selvstendig. Misjonsselskapets neste misjonsfelt var Madagaskar. Her startet NMS opp arbeid
i 1866, og organisasjonens engasjement i kirken de opprettet der, er ikke over enda. Det
samme gjelder for arbeidet i Kamerun, der arbeidet ble påbegynt i 1925. På Norsk Luthersk
Misjonssambands andre misjonsfelt, Etiopia, som har vært denne oppgavens tema, ble
arbeidet påbegynt i 1948.535 En avslutning på engasjementet der er ikke i sikte.536
Misjonsorganisasjonene har med andre ord ikke trukket seg ut av sine gamle arbeidsområder
selv om de har startet opp arbeid andre steder.
Hvorfor blir misjonsorganisasjonene værende i land der det for lenge siden har blitt
opprettet nasjonale kirker? Min antakelse er at grunnen til dette er todelt: for det første fordi
de lokale kirkene ber om det, og for det andre fordi organisasjonene selv ikke vurderer de
lokale kirkene til å være modne nok til å ta over ansvaret for arbeidet. Jeg har i denne
oppgaven stilt spørsmålet om NLM hadde til hensikt å etablere en nasjonal, selvstendig kirke i
Etiopia, og om så var tilfellet, hvorvidt organisasjonen i sitt arbeid med å bygge en kirke tok
hensyn til målsetningen i vurderingene. Den diskusjonen som følger nedenfor er et forsøk på å
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I siste nr av Utsyn (nr. 8, 2010) lå det med en betalingsblankett med overskriften ”Ikke ferdig i Etiopia”
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besvare spørsmålet om hvorfor misjonsorganisasjoner blir værende i land lenge etter at en
kirke er opprettet.

Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia
Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Etiopia var i misjonshistorisk perspektiv
ikke veldig nyskapende. Organisasjonen fulgte strategier og fremgangsmåter som andre
misjonsorganisasjoner hadde fulgt i sitt misjonsarbeid andre steder, også i Øst-Afrika.537 Det
som skilte arbeidet i Etiopia fra misjonsarbeid andre steder i Afrika, var at der andre
misjonsorganisasjoner måtte forholde seg til en kolonimakt og et regelverk som var kjent –
enten det var misjonsorganisasjonens hjemland, eller et annet europeisk land – måtte
misjonærene i Etiopia forholde seg til to kulturer. Ikke nok med at organisasjonene måtte
forholde seg til lokal kultur, som misjonsorganisasjoner måtte i alle land. I tillegg måtte
misjonsorganisasjonene som arbeidet i Etiopia forholde seg til en lokal kolonimakt,
amharaene, med sine lover, tradisjoner og omgangsformer. Misjonshistorisk var det heller
ikke tradisjon for å gjøre det NLM og de andre lutherske misjonsorganisasjonene i Etiopia
gjorde: å samarbeide om kirkedannelse i stedet for å etablere hver sin kirke.
Misjonssambandet startet som nevnt opp arbeid i Etiopia i 1948. Og når det gjelder
første del av spørsmålet som ligger til grunn for oppgaven, var målsetningen tydelig: det
skulle etableres en nasjonal, selvstendig kirke. Vi finner målsetningen eksplisitt for eksempel
i konferanseforelegget for 1951: ” misjonärene skal forkynne evangeliet, virke for
menighetsdannelse og paa alle maater hjelpe misjonsmenigheten til aandelig og ökonomisk
sjölstendighet.”538 Som vist i denne fremstillingen har NLM oppnådd nesten hele
målsetningen. Organisasjonen har forkynt evangeliet, virket for menighetsdannelse og hjulpet
misjonsmenigheten til åndelig selvstendighet.539 Det er derimot vanskelig til å akseptere en
påstand om at NLM ”paa alle maater” har lagt til rette for den nasjonale kirkens økonomiske
selvstendighet. I dag er organisasjonen fremdeles sterkt tilstede i Etiopia, både med personell
og økonomisk støtte til kirken.540 En kan foregripe konklusjonen ved å si at Norsk Luthersk
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Misjonssamband ønsket å etablere en nasjonal, selvstendig kirke, men organisasjonen la ikke
det perspektivet til grunn for misjonsinnsatsen. Dermed nådde NLM heller ikke målet som var
satt.

Hva gikk galt?
Etter min oppfatning kan grunnen til Mekane Yesus-kirkens (EECMY) fortsatte
avhengighet av NLM541 oppsummeres kort: NLM har ikke lykkes med å skape lokalt
eierskap.542 Jeg har tidligere forsøkt å beskrive hvordan utvikling av den type selvstendighet
vi her snakker om henger sammen med utvikling av eierskapsfølelse. Å betrakte eierskap som
en naturlig følge av et misjonsarbeid, som noe som kommer av seg selv, vil være for enkelt.
Sagt på en annen måte må eierskapsfølelsen dyrkes frem. Den som skal overta arbeid som
andre har initiert må akseptere prosjektet som sitt eget for å kunne ta ansvar for det. Og det er
her Norsk Luthersk Misjonssamband etter min mening har sviktet sin egen målsetting.
Den første avgjørelsen NLM tok som fikk negativ innvirkning på utvikling av
eierskapsfølelse var den lønnen organisasjonen betalte til lokale evangelister. Avgjørelsen er
forståelig, og den er i seg selv er ikke urimelig. Å unnlate å lønne etiopiske evangelister ville
ikke vært en enkel avgjørelse. Hvordan skulle misjonærenes lønn og relative velstand kunne
forsvares dersom Misjonssambandet ikke tok ansvar for sine evangelister? Og hvordan skulle
NLM la evangelistene utføre arbeid for organisasjonen, når evangelistene levde i fattigdom og
NLM hadde midler til å rette på situasjonen? Som nevnt var ikke evangelistlønningene høye,
og utgjorde en forsvinnende liten del av NLMs budsjett. Det var med andre ord mange gode
grunner som talte for at Misjonssambandet selv skulle lønne evangelistene. Problemet var
imidlertid ikke bare at misjonen lønnet evangelistene. Problemet var at lønnen var for høy,
sammenlignet med hva menighetene kunne ta ansvar for. NLMs minstelønn for en evangelist
var, som påpekt tidligere, minst det dobbelte av lønnen Sudan Interior Missions evangelister
fikk. SIMs evangelister var som nevnt ikke lønnet av misjonsorganisasjonen, men derimot av
menigheten de hørte hjemme i. Gjennom å betale evangelistene slik organisasjonen gjorde,
sørget NLM for at evangelistene – og derigjennom menighetene – ble økonomisk avhengige
av misjonærene. Så lenge menighetsmedlemmene ikke måtte ta det økonomiske ansvaret for
evangelistene, ble NLMs oppfordringer om at menighetene skulle bidra, nettopp det oppfordringer. Selv om antallet menighetsmedlemmer vokste fortere enn NLM hadde antatt,
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medførte dette ikke at menighetene tok en større del av det økonomiske ansvaret. Som påvist i
kapittel åtte utgjorde synodens bidrag til driftsbudsjettet aldri mer enn 40% i det tidsrommet
oppgaven omfatter. I tillegg var mange store utgifter, som bygging og vedlikehold av
institusjoner, samt lønn til lærere og misjonærer holdt utenfor synodens driftsbudsjett.
Den andre avgjørelsen som skapte problemer for utviklingen av lokalt eierskap var
NLMs byggeprosjekter. Som vist stod organisasjonen for finansiering og gjennomføring av
mange større og mindre byggeprosjekter – som skoler, klinikker, bolighus, synodesenter, og
kirkebygninger. Organisasjonen initierte også i noen tilfeller bygging og drift av institusjoner
som ble finansiert av andre givere. Jordbruks- og yrkesskolen543 og Ethiopian Evangelical
College544 var blant disse. Når NLM ikke så seg i stand til å dekke så store byggekostnader
som det her var snakk om, må det anses som utenkelig at Mekane Yesus-kirken, som ikke
klarte å dekke inn sine driftsbudsjetter, skulle være i stand til å overta driften. Samtidig var
begge skolene tenkt å tilhøre en fremtidig nasjonal, selvstendig kirke. Begge ble også rent
formelt overført til kirken, uten at nødvendige forutsetninger for å kunne overta driftsutgiftene
var til stede. Jeg har heller ikke funnet noe i kildematerialet som tyder på at misjonærene
hadde tenkt over hvordan kirken selv skulle kunne overta den økonomiske siden av driften. Vi
kan derfor si at kirken i praksis ble oppfordret til å overlate det økonomiske ansvaret til andre
for arbeid kirken selv stod formelt ansvarlig for. I stedet for at kirken utviklet en
eierskapsfølelse til institusjonene, og kirkens ledere og medlemmer tok ansvar og sørget for
driften, ble avhengigheten av NLM stadig sterkere.

Selv om Norsk Luthersk Misjonssamband mislyktes i å utvikle lokalt eierskap i
Etiopia, lykkes organisasjonen overmåte godt med å utvikle eierskapsfølelse hos misjonærene
og hos giverne i Norge. Misjonens tidlige engasjement med store byggearbeider og store
utgifter til lønn, helseutstyr og reiser skapte forventninger og presedens. Det var behov for
store midler for å kunne drive arbeidet videre, og misjonærene erfarte tidlig at midlene ikke
ville komme fra de nye menighetene. Dermed måtte NLM selv skaffe midlene, og det var –
ironisk nok – avhengig av at giverne i Norge utviklet eierskapsfølelse til misjonsarbeidet. Så
lenge dette var tilfellet, trengte verken misjonærene eller de lokale kirkelederne å bekymre
seg for at arbeidet skulle stoppe opp. Dermed vokste det frem en ”serieavhengighet”: de
lokale menighetene, og etter hvert kirken, ble avhengige av NLM, som i sin tur var avhengig
av sine støttespillere. Misjonærene arbeidet, gjennom artikler i Utsyn, gjennom forkynnelse,
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lysbildefremvisninger og misjonærbesøk, med å holde engasjementet for misjonsarbeidet
levende i Norge. Dersom engasjementet avtok, og gaveinntektene sviktet, måtte hele eller
deler av arbeidet legges ned, for det stod ingen andre klar til å overta finansieringen.

Norsk Luthersk Misjonssamband hadde bidratt til å bygge opp en kirke som var dyr i
drift. Samtidig hadde organisasjonen grovt feilberegnet hvilke inntektsmuligheter den nye
kirken hadde. I planene NLM hadde lagt, var grunnskolene tenkt å gå i balanse gjennom at
elevene bidro med å dyrke produkter for salg. Dette skjedde ikke. Jordbruks- og yrkesskolen
var tenkt å gå med overskudd, for å kunne skaffe inntekter til kirken. Teoretisk kunne dette
vært mulig, men i praksis hadde skolen aldri vært i nærheten av å oppfylle målsetningen.
Videre motarbeidet lærerkreftene ved skolen målet indirekte, gjennom at de ønsket å
eksperimentere med forskjellige produkter og på sikt se hva som passet best i området, heller
enn å satse på produkter de visste det var behov for.545 Ethiopian Evangelical College var
også tenkt å kunne gå i økonomisk balanse, gjennom at internatet finansierte seg selv og at
elevene fikk skolepengene som lån og betalte tilbake etter endt utdanning. Som nevnt kom det
prosjektet aldri skikkelig i gang, blant annet fordi elevene ikke ville skrive under på at
skolepengene var et lån.546 Det eneste som da gjensto av misjonens tanker om finansiering var
tiende. Men som nevnt flere ganger var kirkemedlemmene gjennomgående fattige mennesker
som slett ikke var i stand til å ta ansvar for den økonomiske siden av driften gjennom sine
gaver.
Både misjonærene og misjonens ledelse må ha lagt merke til at de planlagte inntektene
ikke materialiserte seg, men det er ikke noe i kildematerialet som tyder på at dette medførte
nytenkning. I stedet synes det som om Misjonssambandet aksepterte at pengene uteble,
samtidig som organisasjonen nok mente at misjonsarbeidet var viktig i seg selv og uansett
måtte fortsette. Dermed gjorde de kirken økonomisk avhengig av NLM, samtidig som det ble
skapt en så sterk eierskapsfølelse til arbeidet innad i organisasjonen at prosjektene ikke kunne
gis opp. Prosjektenes verdi ble større enn verdien av en selvstendig kirke. Med en metafor kan
man konkludere med at NLM bygde seg fast i Etiopia. Dette var ikke noe organisasjonen
ønsket men tvert om det motsatte av den opprinnelige målsetningen. Men fordi målsetningen
om en selvstendig kirke, også økonomisk, så å si aldri ble fremholdt, ble den aldri heller nådd.
I stedet for å holde fokus på hele målsetningen, valgte NLM å fokusere på de målene som ble
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nådd, og den delen av arbeidet som fungerte godt, så som kirkens medlemsvekst, samt
utdanningen og helsetjenestene organisasjonen leverte.

Er det mulig å besvare spørsmålet om hva resultatet ville blitt om Norsk Luthersk
Misjonssamband hadde fulgt en annen strategi? Det er i alle fall mulig å se på forskjellene
mellom NLM og Sudan Interior Mission, som har benyttet en annen misjonsstrategi. Som
nevnt hadde SIM drevet arbeid i Etiopia fra 1921, og denne organisasjonens økonomiske
strategi var den motsatte av NLMs. Det arbeidet SIM startet, var helt fra begynnelsen ment å
være selvbærende, og misjonærene lønnet ikke lokale evangelister. Organisasjonen har hele
tiden holdt fast sin praksis om at menighetene selv sørger for lokaler, og lønn til prester og
evangelister. Samtidig har Sudan Interior Mission finansiert prosjekter, og organisasjonen har
også drevet sykehus på samme måte som NLM har gjort.547 Resultatet i dag er at Mekane
Yesus-kirken, som NLM var med å etablere i 1959, er litt mindre enn Qale Hiwot-kirken,548
som er resultatet av SIMs misjonsinnsats i Etiopia. Begge organisasjonene sitter igjen med
økonomiske forpliktelser i Etiopia, blant annet med lærerutgifter til Ethiopian Graduate
School of Theology, som driver videreutdanning av prester og teologer. Ut fra de strategiene
som organisasjonene har fulgt, og som er beskrevet i oppgaven, er det sannsynlig at NLMs
forpliktelser er en del større enn den amerikanske misjonsorganisasjonens.
Det synes altså som om Norsk Luthersk Misjonssamband ikke valgte den beste
strategien ut fra målsetningen om å skape en nasjonal, selvstendig kirke. Om organisasjonen
hele tiden hadde hatt fokus på at menighetene skulle være selvbærende, er det sannsynlig at
kirken nå hadde vært nærmere målet om selvstendighet.
Samtidig er det ikke sikkert at NLM kunne ha fulgt samme strategi som det Sudan
Interior Mission gjorde. Antakeligvis var det lettere for SIMs misjonærer å forsvare prinsippet
om selvbærende menigheter, etter som de selv levde etter dette prinsippet. For NLMs
misjonærer ville det å forsvare selvbærende menigheter kunne oppleves som å praktisere
doble standarder.

Vurdert i ettertid er det klart at NLM ikke har nådd hovedmålsettingen om
opprettelsen av en nasjonal, selvstendig kirke. Og det er også klart at organisasjonen selv må
ta mye av ansvaret for at målet ikke ble nådd. Hvorvidt kirken kunne vært selvstendig i dag
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om organisasjonen hadde fulgt en annen strategi, er derimot uklart. Eksempelet med Sudan
Interior Mission viser at det er mulig å skape selvbærende menigheter. Samtidig bærer heller
ikke Qale Hiwot-kirken hele det økonomiske ansvaret, men den er mye nærmere målet enn
hva Mekane Yesus-kirken er. Dette betyr ikke at bildet for NLM er helsvart og at
misjonsarbeidet er mislykket: Norsk Luthersk Misjonssamband har bidratt til etableringen av
en kirke som i dag teller rundt 5 millioner medlemmer.
Mye arbeid gjenstår før en kan si at kirken er økonomisk selvstendig. Jeg mener å ha
påvist at NLMs tidlige bidrag ikke støttet opp om å nå målet.

De etiopiske kirkene Mekane Yesus og Qale Hiwot er blant de største evangelikale
kirkene i verden, og er også blant de kirkene som har hatt raskest vekst i medlemsantall.
Begge kirkene ble opprettet som resultat av misjonsinnsats, der Norsk Luthersk
Misjonssamband og Sudan Interior Mission var viktige aktører. I denne oppgaven har jeg bare
summarisk sammenlignet NLMs og SIMs måte å arbeide på. For å studere nærmere hvordan
ulike misjonsstrategier støtter opprettelsen av en selvstendig nasjonal kirke ville det etter min
mening vært av stor interesse å gjennomføre en komparativ studie med hovedfokus på
misjonshistorien i Etiopia.
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