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Forord

Leder man efter store teoiogrske hovedlinjer eller f ingerknipslosnin-
ger pA vanskelige sporgsmAl, som missionerer i en afrikansk sam-
menheng sti l les overfor, leder man forgaves i denne bog.

Hensigten med den er mere beskeden: at kikke om bagved faca-
den pA et par danske missionerer, pejle sig ind pA nogle af de
problemer, de moder, og afspejle en personlig usikkerhed, som rorer
s ig i  dem.

Hvis de smi glimt, der gives, kan vare med ti l  at skabe lidt storre
forstielse for nogle af de problemer, som missioner-nybegyndere i en
junglelandsby i Liberia i Vestafrika stAr med, har arbejdet med deres
missionar-hakkebret t i l  skrivemaskine ikke varet helt forgeves.

Som missioner kan man godt vere frustreret uden at have tabt
troen. Man kan godt famle, selv om man kender de gode nyheder,
man er sat t i l  at gh ud med. Og man kan godt sti l le sporgsmAl ved
en rekke forhold. Ikke for at sti l le sporgsmAl ved evangeliets kerne,
men for at evangeliet netop mA blive hsrt, som det, det er: At
himmelens Gud for Jesu Kristi skyld er far {or ethvert menneske i
enhver kultur.

Om Den lutherske Kirkes arbejde i Liberia foreligger pi dansk
Olav Vibe Smidts boglunglekirken i Liberia (Christiansfeld 1980).
Den anbefales ti l  dem, der ansker at stifte n€rmere bekendtskab
med det forholdsvis nye arbejdsomride for dansk ydremission, som
Liberia udgar.

Wozi den 1. august 1983
Kai  Kjer-Hansen



1 Men frustreret - ja!
- Hvordan forklarer du trosbekendelsen, og hvad tro er for disse
mennesker? EIIer forsoningen og betydningen af Jesu dsd? Eller
hvad diben betyder? Og hvad et kristent fellesskab er for noget?
Nir jeg sporger fyrene i dibsklassen, hvorfor Jesus kom ti l verden,
er svaret ganske rigtigt: ,For at frelse syndereo. feg har vel gentaget
det sA ofte, at det er trengt ind. Men skal jeg vere erlig, kommer
jeg nogle gange ti l  at taenke pA sondagsskoleborn i Danmark, som
sikrer sig ved at svare ,Jesusn pi de sporgsmil, man sti l ler, hvis de
ikke l ige kan komme pi et svar.

- Men hvad betyder det for dem, at Jesus kom for at frelse synde-
re? Er synd og ti lgivelse noget andet for dem, end det er for mig?
Nir jeg taler om kristendom, bruger jeg ofte pA loma-sproget ud-
trykket: At vende ryggen ti l  det gamle l iv og lobe efter Jesus, dvs.
folge Jesus. Men hvad forbinder de hermed? Hvordan balancerer
man rigtigt mellem det gamle i deres kultur, som de kan beholde,
nir de er kommet ti l  tro, og si det gamle i deres kultur, som ikke
Iader sig forene med det nye l iv i Kristus? Og hvor er forskellen
mellem at leve i fallesskabet med Jesus og andre kristne og sA blot at
introducere en kristen dogmatik for dem? Ja, hvordan kan man give
udtryk for et kristent fellesskab pA et sted, hvor man ikke kan fi oje
pA det? Det kan selvfolgelig vere mine antenner, der er noget i
vejen med. Sig bare, at det ikke er stort anderledes pA alle andre
steder, hvor man stir pA bar bund i en kristen sammenhang og skal
begynde forfra, men sig ikke at det er let!

- Er det det eneste, jeg skal? Og kan? AItsA at hamre det ind i
dem, blive ved med at gentage evangeliet og sA overlade resten ti l
Hell igAnden? Ved at blive ved med at gentage importerer jeg i det
mindste ikke noget fremmed i en afrikansk sammenhang, for her
gentager man, si det forslAr. Selvfolgelig kan man ikke gore et
menneske ti l  en kristen, og naturligvis holder ,logikkenu op et eller



andet sted, nAr man har med kristendom at gsre. Men all igevel
forsager man da i Danmark at forklare tingene si godt, som det nu
lader sig gore, Iorsoger at give svar pi, hvorfor Jesus kom ti l verden,
hvorfor han mitte fodes af en jomfru, og hvad hans dod og opstan-
delse betyder. Men hvad gor man i et samfund, hvor nlogikkenn
ikke betyder noget, eller rettere: som har sin egen logik, et eget
tankemonster, som man ikke kan trenge ind i. I det mindste er jeg

ikke trangt derind endnu.
- Mennesker her accepterer jo ikke noget, bare fordi det s1 olo-

gisko efter min tankegang. Her gor man noget, fordi MAN gor det.
Bsrn leerer ved at observere. De sti l ler ikke mange sporgsmAl og
opdrages heller ikke ti l  det. De kan remser, ja, de kan imiteredanske
ord og lyde. som du selv har hort, nAr de spil ler fodbold med vore
unger. Men gir du skolebsrnene pi klingen, opdager du hurtigt, at
der ikke er ret meget bag deres remser. Ofte kun ord, lyde. Nir jeg
observerer det hos de store drenge, som. kommer for at f& lek-
tiehjelp, kan jeg ikke lade vere med at tenke pA, om den kristen-
dom, jeg introducerer for dem, og som de kan gentage, ogsi bare er
lyde. Men jeg kan ikke vere ti l freds med at gore kristentroen ti l
nogle lyde, nogle rigtige setninger eller et par remser.

- Og man kan godt blive l idt trat af, at man hele tiden tsler, at
man skal tage init iativerne - og pi de andres vegne. Jeg har en drom
om en kirke i enhver landsby med dAbsklasser og et kristent faelles-
skab - pi deres vilkir og deres init iativ. Jeg bliver ikke frustreret,
fordi jeg ikke er klar over, hvor vort arbejde gerne skulle (ore hen.
Der har veret gode tl l lsb lsr. Men de er l igesom lobet ud i sandet.
Og de init iativer, vi har taget, t ja, det er ikke altid l ige let at se,
hvordan de henger sammen. Eller hvad der skal blive af dem.

- Og om de - ogs5 - skal lobe ud i sandet. .
Hun er ikke sAdan at stoppe, missionaren, der kikker indenfor i

gestehuset, den narmeste bygning ti l  hendes egen families hus,
gestehuset med mobler i bedste plastic-amerikanersti l, placeret
her for et kvart drhundrede siden og med et panoramavindue ud ti l
,Hvor de slanke palmer star(, som Shubidua-gruppen synger om pi
det kassettebAnd, ungerne har smuglet med i deres hAndbagage, og
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med opfordringen: ,Tag ti l  Costa Kalundborgo - men her er vi altsA
ikke i Kalundborg, men i Vestafrika. Narmere betegnet Wozi, en
jungielandsby i Liberia, som ligger oppe i baglandet og 350 km fra
hovedstaden Monrovia ved Atlanterhavet.

Et l i l le utopia havde de slanke palmer hensat mig i, og junglen,

som er den nermeste nabo pi de to sider ti l  missionerernes omrAde,
frodig som den er og med de mange nuancer af gronne farver og
smukt brudt af rode og hvide og orangefarvede blomster, for slet
ikke at tale om de mange forskeil ige og {arvestrAlende sommerfugle
med den odselhed af farver, Skaberen har sat pA dem, alt sammen
lige uden for mit myggenets-vindue og ikke pA et postkort. En l i l le
Edens have for en gast, som vil opleve noget eksotisk i nogle mine-
der, slappe af fra reset derhjemme og fornemme lidt af det fortaet-
tede Afrika, men dog med det i baghovedet, at man kan rejse hjem,
nAr man har lyst, og at der ikke er nogen hojere magt, der har kaldet
en ti l  at udfsre en bestemt opgave og ti l  at leve i denne li l le have -

hvis det da ikke var for disse elendige insekters skyld, hvis stik man
godt kunne vere foruden. Og hvis stik undertiden giver hovedpine.

Men nu stikker hun, missioneren, der ikke rigtig er t i l  at stoppe,
nir hun fsrst er kommet igang. Selvfalgelig kan hendes sporgsm5l
og mine nik og bemerkninger opfattes som en slags psykoterapi for
en missionar, som undertiden mangler en mur at spil le sin bold op
imod. Og hvis det er det, er det vel ogsA i orden. I hvert fald er det
ikke udtryk for nogle missionar-pubenetsvanskeligheder, da hun
kun har mindre end 2 ir pi bagen som Afrika-missionar. Begyn-
dervanskeligheder miske, men i givet fald er Bodil Skjott ikke ene
om dem, den teologiske kandidat {ra Arhus Universitet, som sam-
men med sin mand Jens-Arne Skjatt, der er prest og har samme
uddannelsesbaggrund, dannede portnerpar i deres studietid pi det
,gamleo Menighedsfakultet i Barthsgade, fsr de i november 1981
kom ti l junglelandsbyen Wozi, udsendt af Dansk Ethioper Mission, og

foraeldre til to drenge, Nicolai, som er fodt i 7977 og Christoffer,
fodt i begyndelsen af 1981.

- Skal jeg bare hamre det ind i dem og si overlade resten ti l
Heli igAndenT



- Vil - ogse - vores arbeide lsbe ud i sandet?
- Jeg er sendt, ikke blot af en missionsorganisation, som har

venner, der {orventer noget af os, men sendt af Ham, der engang

sendte sin son for at frelse alle mennesker.
- Jeg har ikke tabt modet, men lidt frustreret en gang imellem, jal

Skal min nlogikn blive deres - og er det min hovedopgave? Eller

skal deres ,logiko leres af os? Under alle omstendigheder har jeg

svert ved at sli mig ti l  ro med at preesentere en dogmatisk ,logikn,

som nok siger mig noget. Men den li l le erfaring, jeg har, siger mig,
at den ikke siger landsbyens befolkning meget. Hvis den overhove-
det  s iger  dem noget  posi t iv t .

Inden hun gAr ud ti l  kvinden med et l i l le barn pi ryggen, som ster
uden for panoramavinduer - en kvinde, l ige sA rank som de slanke
palmer - for at give dem nogle malariapil ler, nir hun lige at t i l foje,
at der ogsA er andre vinkler - og mere positive - at anskue missio-

naer-hverdagslivet under.
- Frustreret, jal Tabt troen og frimodigheden, nej !
Det skulle da ogsi bare mangle, hvis frimodigheden helt var giet

tabt, tenker jeg, og lader blikket glide fra mit panoramavindue ud
til de slanke palmer og hen til skrivemaskinen, et gammelt missio-
nar-hakkebreet til mashne, og videre hen til plasticstolen, som

ikke er den bedste op{indelse i et land med en sA hoj fugtighedsgrad,

som det er t i l feldet i Liberia. Ved gArsdagens to sondagsgudstjene-
ster havde de haft omkring en femtedel af landsbyens 500-600 bebo-

ere i tale. Den storste del havde ganske vist varet bsrn, men de er jo

ogsA mennesker. For ovrigt havde der da ogsA varet et par hAnd-
fulde unge samt nogle voksne. Forrige ir, da jeg besogte Wozi og pi

et t idspunkt, hvor danskerne kun havde veret der et halvt ir, l i
gennemsnittet ved sondagsgudstjenesterne pi 5 voksne kirkegange-
re. Hvem i Danmark vil le ikke {orst trakke en sidan positiv forskel
frem, hvis man var kommet som prastefamilie ti l  et sAkaldt dodt
sogn, oB man sA efter 2 ir havde haft en {emtedel af sognets beboere
i kirke pA en sondag?

Troen og frimodigheden er ikke tabt, men den forste tids frustra-
tion er nu aflost af en anden iorm for frustration. I den forste tid
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efter deres ankomsr ti l  landsbyen, kunne de ti l lade sig at vere pe det
observerende plan, folte de. Dengang var de travlt optaget af at
ti legne sig stammesproget loma. Men nu er situationen en anden.
En anden form for frustration har meldt sig. pA det sproglige plan
har de nermet sig befolkningen. Og de mange besog, de modtager i
deres hus, rober, at de har fiet god kontakt med landsbyens befolk-
ning. Men denne ti lnermelse er netop en a{ Arsagerne ti l , at de ogs6
har set, at afstanden er stor mellem dem og det folk, de er sat t i l  at
arbejde iblandt.

Nuvel. At sti l le sporgsmAl ved sin egen eksistens som missioner
og dele ens frustrationer med venner af missionen er vel, nAr alt
kommer ti l  alt, et frugtbart udgangspunkt for en forstAelse af unge
missionerers hverdag. Missioner-romantik kan hverken missio-
nen, missionens venner eller mission€rerne vare tjent med.

Naturligvis gemmer der sig ogsi noget bag facaden pi danske
missionarer i en junglelandsby i Liberia i Vestafrika.
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2 Opgang og nedgang for Wozi-kirken

Houseboy'en for den amerikanske missionar gir i disse tider sti l le
og roiigt omkring uden for mit panoramavindue og mellem de
slanke palmer og ser ti l  den hvides hus, mens hun er pi hjemmeor-
lov. Og fodrer hendes katte ved aftenstide. Med disemad kobt i
Monrovia og hentet den lange vej op der{ra, Gad vide, hvad noget
sidant kommunikerer i dette samfund ? Men det er miske en mide at
overleve p5, som her kommer ti l  udtryk. Hun har varet i Wozi i
snart 30 Ar. I den farste tid var der nogle {A andre mission€rer, men
i den lange periode |ra 7969 og ti l  familien Skjotts ankomst i 1981
har hun veret den eneste fastboende hvide i landsbyen. Hendes
hovedopgave har veret at hjelpe andre - men {orholdsvis fA - hvide
at lare loma-sproget.

Housboy'en har arbejdet for hende i alle 30 ir og er dobt og horer
ti l  de mest trofaste kirkegangere i Wozi. Vel at marke, nAr den
hvide missionar befinder sig i Wozi. Men er hun bortrejst, er ogsi
han borte fra sondagens gudstjenester. I de to sidste mineder, mens
den hvide missionar har veret i USA, har han og hans kone ikke
vist sig i kirken en eneste gang.

Tidligt om morgenen skramler det med spande uden for vinduet.
Det er de 4 mend, der er ansat pA missionsstationen, og som bl. a.
skal fylde tonderne op med vand, de tonder, der er placeret pA et sA
hojt niveau, at de hvide missionerer kan fi r indende regnvand i
deres vandhaner. 2 af arbejdsfolkene er dobt. Men ingen af dem
kommer i kirken.

- I kirke m6 de jo engang vere kommet. Men uden at jeg kender
de narmere omstendigheder omkring deres dlb {or 20-30 &r siden,
kan man godt sporge sig selv, hvad dette kommunikerer blandt
landsbyens ikke-dobte befolkning, kommenterer Bodil Skjott. Og
hun fortsetter: - Siger det mon bare, at man helst skal vare dsbt
for at kunne fA arbejde hos de hvide?
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- Selvfolgelig kunne det ikke falde os ind at afskedige disse folk,
fordi de ikke kommer i kirke. Og naturligvis kender jeg ikke deres
motiv for, at de for mange Ar siden lod sig dabe. Og hvad der bor
dybt derinde i dem, kender jo kun Gud. Men man bliver i det
mindste opmarksom p6, at det kan vare en >fristelse< for nogle at
lade sig dobe, fordi det ser ud ti l  at kunne betale sig.

- Vores egen hushjaelp er ikke dobt. Jeg kan for ovrigt ikke l ide, at
du kalder ham en nhouseboyu. Han er ikke en dreng, men en voksen
n'rand pi vores alder og far t i l  5. Men da vi skulle igang med en
Ioma-klasse for folk i landsbyen, som vil le lere at lese deres eget
sprog, gik han i spidsen. Det var vi naturligvis glade for. Men man
kan ikke lade vere med at sporge, om det var en indpodet foresti l-
l ing, som her kom ti l udtryk: Vi hjelper ham ved at give ham
arbejde, og si mA han ogsi hjelpe os. Forleden sondag var han
endog med ti l  bornegudstjenesten og holdt ro og orden pA de neder-
ste benke, uden at vi havde bedt ham om det.

- Men under alle omstendigheder, viser disse dobte folk, som du
ser uden for dit vindue, at der engang er foregAet noget her i Wozi.
Men ogsi, at et eller andet er gAet galt. Kirken l igger jo deroppe i
landsbyen, men hvordan deres forhold eSentlig er t i l  den og ti l  alt,
hvad den stAr for, kan det godt vaere vanskeligt at fA rede pA.

Den lutherske Kirke i Wozi har en god placering. Den ligger l ige
ud ti l  det hullede hovedstrog. I modsetning ti l  missionsstationen
ligger kirken inden {or den a( Anderne beskyttede ring af l ianer, som
omgiver landsbyen. Den har bliktag, som de fleste andre huse eller
hytter. Et tegn pA en vis velstand og et vist fremskridt. For selv om
man pi farvebil lederne hellere vil have >rigtige< afrikanske hytter
med et stritaekt palmebladstag, forstir man det hensigtsmaessige
med de mstne bliktage, nAr troperegnen velter ned. Der er 2 gange
10 benkerekker, sAdan at der uden vanskeligheder kan vare 150
mennesker ti l  gudstjeneste, og endnu flere, dersom man sidder pA
rigtig afrikansk facon. Og si er de smA born, der er bundet op pA en
mors e l ler  s toresosters ryg,  ikke ta l t  med.

Prangende kirkebygninger i Vesten er ikke nodvendigvis udtryk
[or et rigt menighedsliv. Den enkelt udstyrede Wozi-kirke er dog et
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bevis pA, at der enganS har veret en levende menighed, der onskede
at rejse en kirke. Og da man byggede den i begyndelsen af 1950'er-
ne, regnede man med, at det var nodvendigt med en stor kirke. Men

de nedtagne loftsbredder i den ene side af kirken taler sit eget sprog.
For slet ikke at navne de resterende loftsbradder, som ikke har si
meget at hange i og kan falde ned, hvornAr det skal vere. Det er
miske et l i l le tegn pA, at de nuverende kristne ikke har samme
ressourcer som de, der engang byggede kirken. I hvert fald har

man nu ikke krefter t i l  at vedligeholde den. Og de danske missio-

n€rer ser det ikke som deres forste opgave at pynte kirken op.

Loftsbradderne er dog for dem et l i l le tegn pA, at der mAske ikke
kun er tale om et ydre, men ogsA et indre forfald.

Byggegrunde kober man ikke i dette junglesamfund, men de ti lde-
les a{ landsbyens rAd, e{ter at der er sammenkaldt t i l  enpalaaer, et

mode, som afholdes i palaver-hytten, der l igger en huslangde fra

kirken. Her kan enhver give sin mening ti l  kende og en vis form for
falles beslutning tages. Dog er der nogle personer, der er mere
indflydelsesrige and andre, fordi de er t i ldelt en bestemt opgave, f.
eks. den at drage konklusionen a{ en palaver. At kirken blev bygget
netop sA centralt i iandsbyen kan tages som et tegn pA, at den ikke
blev opfattet som en fjende.

- Det vil le vare tosset at veere uti lfreds med, at loma-folket ikke
opfatter kristendommen som en fjende. Tvartimod kan vi glade os
over al den venlighed, vi moder. Men det sti l ler si nogle specielle
krav ti l  den mAde, vi pr€senterer evangeliet pA, og situationen er
ikke sA let at hindtere, som den miske kan se ud ti l . At loma-folket
ikke er {jendtl igt indsti l let over for kristendommen er ikke ensbety-
dende med, at jeg uden videre tor tale om ,stor ibenhed for evange-
lieto, som man vist plejer at formulere det. Det er en forenkling af
sagen. Jeg onsker ikke en ydre modstand, men det foruroliger mig
undertiden, at der ikke er mere modstand, Er det fordi, vi hvide har
gjort kristendommen ti l en ufarl ig sag, eiier er det noget, som er
indbygget i hele deres religiose verden, som her kommer ti l  udtryk?
Eller er det en blanding af begge dele, sporger Bodil Skjott.

I de snart 2 Ar familien Skistt har boet i Wozi, har det ikke veret
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nodvendigt at tenke pA at udvide baenkekapaciteten i kirken. Antal-
Iet af voksne kirkegaengere svingede i det fsrste ir mellem 4 og 5 ved
de ordinare sondagsgudstjenester. Ved serlige lejl igheder, har der
veret l idt f lere, {. eks. ved julegudstjenesten 1981, hvor der var 74,
der deltog i nadveren, et tegn pA, at der i det mindste var 14 perso-
ner i Wozi, der var dobt. En opadg6ende tendens i antallet a{ kirke-
gangere kan dog spores inden for det sidste halve ir.

Efter at danskerne havde veret i Wozi et halvt irs tid, var det med
en vis overraskelse jeg modtog deres oplysning om, at de ikke
kendte det nojagtige antal pA dobte personer i Wozi. Det havde en
vis sammenhaeng med, at de dengang koncentrerede sig om at lere
stammesproget loma. Herti l kommer, at Jens-Arne Skjotts sti l-
lingsbeskrivelse lyder pA at vaere evangeliserende prast for et om-
rAde med ca. 35 landsbyer og med en be{olkning pA omkring 15.000
mennesker. Foruden ham er der i dette omrAde kun 2 andre luther-
ske praster, og a{ disse 3 er kun den ene libenaner.

Den person, som i f lere Ar har kaldt t i l  gudstjeneste, men som
hverken er prast, ordineret diakon eller evangelist, men leder af
,Leseprogramcenteret( i Wozi, har fra begyndelsen ikke lagt skjul
pi, at han gerne overlader ledelsen af kirken ti l  danskerne. Men selv
om de gerne tager et medansvar - og vel heller ikke kommer uden
om at tage hovedansvaret fra begyndelsen af 1984, hvor Wozi bliver
hovedmenigheden i en ny sogneinddeling - legger de ikke skjul pi,
at de ikke er kommet for at tage ansvaret fra de lokale krafter.
Tvertimod er de, i den korte tid de pA forskell ig mAde har kikket ind
bag gardinet pi Den lutherske Kirke i Liberia, blevet overbevist om,
at nir det halter si meget, skyldes det ikke mindst, at det kun i ringe
grad er lykkedes tidligere missionarer at oplare den kristne lokalbe-
folkning ti l  ansvarsbevidsthed over for deres egen kirke. Kirken
skulle gerne komme ti l at fungere, ogsA selv om de ikke var der.

- Men 6t er vore gode intentioner, og at vi ikke vil komme som de
bedrevidende med fingerknipslosninger pi alle problemer. Noget
andet er, hvordan man skal handle, nir der er nogle forhold, som
skriger, og som kunne loses med et l i l le f ingerknips, siger de.

I sommeren 1982 sh det ikke ud til, at der i det hele taset var
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nogen i Wozi, som havde klarhed over, hvor mange dobte, der var i

landsbyen. Dengang havde jeg en fornemmelse af, at tal interesse-

rede mig mere end f. eks. den fungerende leder af menigheden og

blev en smule usikker om, hvorvidt jeg pA dette punkt sti l lede et

,vestl igt( sporgsmAl. All igevel overbeviste jeg mig selv om, at man

heller ikke i et junglesamfund som dette kan komme uden om tal. Si
jeg fastholdt sporgsmAlet, ogsA efter at vare blevet introduceret for
,towno-chefen, borgmesteren, som kun kunne opgive antallet af

husstande, fordi hver husstand skal betale en afgift t i l  staten, men
ikke kunne oplyse, hvor mange mennesker, der bor i den landsby,
han stod i spidsen for. 84 husstande er der, men om der er 500 eller
700 mennesker i Wozi, t ja, hvem ved?

Om der var 14 eller 40 dobte i Wozi? Ingen sA ud ti l  at kunne give
svaret.

Efter at have presset den fungerende leder for kirken, fAr vi at
vide, at der vist l igger en bog henne i en kasse i kirken. Vi f inder
kassen, som er ulist, som kirken ogsA er det. Altervinen og flere Ars

gamle oblater l igger sammen med sangboger, nytestamenter pA

loma og en bunke skrammel. Og rigtignok, der l igger ogsi en stor
registreringsbog. Et hurtigt blik i den rober imidlertid, at bogen ikke
indeholder en registrering af dib, men derimod en registrering af

kollekten, som er givet i Arene 1965-69. Hvad de enkeite kirkegan-

gere har givet som gave pi de forskell ige sondage er opfort.

Selv om den fundne bog ikke gav svaret pA antallet af dobte i Wozi

i Arene f965-69, kan den i det mindste give en fornemmelse af

antallet af kirkegangere. Da mit vertspar kommer hjem fra dagens

sprogstudier, har jeg en statistik klar t i l  dem. Som en udfordring. PA

baggrund af kollekten de forste 20 sondage i irene 1955 og 1959 kan
folgende uddrages om kirkegangen:

I 7965 opforer bogen 44 forskell ige navne. | 1,969 er antallet
vokset t i l  naesten det dobbelte, nemlig 87 {orskell ige navne. Begge
Ar er der nogle, der kun har givet kollekt en enkelt gang. Under alle
omstendigheder mA man regne med, at der har varet gester i
kirke, som har boet andetsteds, men fremgangen er all igevel tydelig
nok.
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I 1965 varierer antallet af voksne kirkegeengere mellem 8 og26 og
med et gennemsnit pA76. AI folk, som disse 20 sondage har varet i
kirke mellem 15-20 gange viser bogen, at der har veret en kerne-
menighed pA en 15 stykker, som trofast har modt op n€sten hver
sondag.

I1959 varierer antallet pA kirkegangere mellem 15 og 31 . Gen-
nemsnittet for de samme sondage er i \969 steget t i l  22 i forhold ti l
de 15 fra 7965. I7969 er der omkring 18, som nesten hver sondag
har siddet i kirken i Wozi. Samtidig med at det gennemsnitl ige antal
er steget fra 15 ti l  22, er det samiede antal af kirkegaengere steget fra
320 ti l  340, nAr de samme 20 sondage sammenlignes i 1965 o97969.

Og i sommeren 1982 er gennemsnittet af kirkegangere 5. Den
amerikanske, lutherske prest i Wozi forlod stedet i 1959. Med hans
og andre hvide missionarers bortrejse fra omrAdet ophorte ikke blot
registreringen af kollektgivende kirkegangere. Men kirkegangen
faldt samtidig drastigt. Og sidste dAb i kirken i Wozi fandt sted i
7968.

I kollektbogen li der ganske vist 3 dSbskort - allerede under
skrevne. De har l igget klar t i l  brug op gennem 7O'erne. Men pra-
sten var rejst, og evangelisten, som var blevet a{sat fra sit arbejde
andetsteds, vendte ti lbage ti l  sin landsby, t i l  Wozi, og blev sA bedt
om at lede menigheden - men passede sin farm.

Om det er et l i l le tegn pA en opgangsperiode for menigheden i
Wozi, at der i 1983 igen har varet brug {or dibskort, mA tiden vise.
Nu ved danskerne, at der i det mindste var omkring 20 personer i
landsbyen, som var dobt, da de ankom. Men samtidig mi de konsta-
tere, at der dukker nogle dobte op, nAr doden melder sig, og hvis
eksistens som dsbte de ikke kender noget t i l . I dette samfund er
det ikke gjort med bare at sti l le et sporgsmil, nAr man onsker
information om den slags forhold.

Skont der er lyspunkter, har det ringe deltagerantal ved sonda-
gens morgengudstjenester ikke i naevneverdig grad endret sig.
OgsA for menigheden i Wozi passer det, at det kan tage mange Ar at
opbygge en menighed, mens en menighed kan smuldre pi forbav-
sende kort t id.
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Hvis der nemlig bare er et gran af sandhed i en kirkestatistik, som
Jens-Arne Skjott nu har smidt ind ti l  mig, og som dekker hele Den
lutherske Kirke i Liberia i perioden fra den 1. november 7967 ti lden
31. oktober 7968, har Wozi-kirken pA flere mider varet et lys-
punkt. Dengang. Skont statistikker som sAdan er uegnede ti i  at
angive. hvor Andelig moden en menighed er , raber den pigeldende
statistik ikke desto mindre, at der engang er foregAet noget her.
Andre forhold peger i samme retning.

Til tonerne fra en loma-sang, som nir mig nede fra missionerer-
nes hus, hvor den ugenrlige bibelkreds er samler - noget nyt i
forhold ti l , hvad 70'erne bod pi i Wozi - og med generatorlarmen i
baggrunden, som dog ikke kan overdove det symfoniorkester af
forunderlige Afrika-lyde, som junglen er {yldt med, og mens ildflu-
erne slAr gnister uden for mit panoramavindue i msrket, biadrer
jeg kirkestatistikken igennem. Konklusionen er ikke vanskelig at
drage: Ingen tvivl om, at Wozi-menigheden har haft en storhedstid
op gennem 60'erne, og som kulminerer l ige for den amerikanske
missioner og praest rejste hjem i 7969. Men heller ingen tvivl om,
at det er gdet stot t i lbage for kirken i Wozi siden da.

I det sogn, Wozi er del af, var der dengang 21 menigheder. Sam-
menligner man disse, forteller statistikken sin egen historie.

I 11 af de 21 menigheder var der i den nevnte periode ikke nogen
barnedAb ogi 6 al disse heller ikke nogen voksendib r79G7-68, mens
der i de andre 5 menigheder var 38 voksendib.

I de resterende 10 menigheder varierer antallet af barned&b mel-
lem 2 og 33. Wozi kommer pi 3.-pladsen med 14 barnedib.

I de samme menigheder varierer antaliet af voksendAb mellem 1
og 85. Wozi kommer pi 3.-pladsen med 19 voksendib.

Og konfirmationer: Her varierer antallet mellem 1 og 95. Wozi
kommer ind pA 2.-pladsen med 49 konfirmerede.

I de 21 menigheder er det samlede antal barnedib 110, mens der
er 2\6 voksendAb samt 210 konfirmerede i denne periode.

I slutningen af tgeg kommer Wozi-menigheden ind pi en
3.-plads, nir man ser pA det samlede antal af kvinder og born, der er
dobt i hele sognet. Og Wozi-menigheden ligger pA en 4.-plads, hvad

18



anger det samlede antal af dobte mand, konfirmerede medlemmer
samt nadverfejrende kirkegengere.

Ser man imidlertid pA den menighed i sognet, som er vokset
mest i den p&geldende periode, l igger Wozi-menigheden klart i
spidsen. Af menighedens 51 dsbte born, var de 14 dobt dette Ar. Og
af menighedens 84 medlemmer var 19 blevet dobt i samme periode.
Med andre ord: Menigheden i Wozi er i 7967-68 vokset med over
25"/. pA 6t 6r.

Andre kilder rober, at der har varet fest i Wozi pAskesondag
1958. Da blev nemlig 32 dsbt i kirken. Og i en notits herom ti lfojes
det, at der i det mindste er en storre husstand i Wozi, hvor alle
medlemmer er dobt. Men si rejste presten. Og de dibskort, som li
klar t i l  brug, blev ikke benyttet gennem 70'ernes nedgang.

Et l i l le f ingerpeg om, at diben (or disse mennesker har forpligtet
dem ti l at tage et okonomisk medansvar, kan ogs& uddrages af stati-
stikken. Det kan i hvert fald konstateres, at ved de ugentlige son-
dagskollekter er der indkommet mere i Wozi, end der i alt er
indkommet i 19 andre menigheder ti lsammen. Kun er den samlede
kollekt i Wozi overgAet af sognets hovedmenighed, som dog teller
fire gange si mange medlemmer som Wozi-menigheden. I sognets
hovedmenighed er belobet ptt 352 dollar, mens man i Wozi har lagt
258 dollar i kollektposerne. Procentvis l igger Wozi-menigheden
altsi ogsA pA dette punkt pA en klar forsteplads i sognet. Selv om de
hvide missionerer ogsA kan have givet deres bidrag, {orklarer dette
neppe ait. Et overfiadisk blik pa andre menigheders kollektregnskab
i hele Den lutherske Kirke i Liberia viser, at Wozi-menigheden er
med helt fremme i spidsen. Kun i enkelte storre bymenigheder, er
der eksempler ph, at der procentvis er givet l idt f lere penge end i
Wozi. Men dette mA ses i lyset af, at der er f lere penge i omiob i
byerne, end der er blandt landsbybefolkningen.

Opgang i 5O'erne og en markant nedgang i 70'erne. Det bil lede er
vanskeligt at udradere. I t idsrummet mellem 1958 og januar 1983
har der ikke veeret en eneste dAb i Wozi.

Og kollekten i nedgangsperioden taler ogsA sit tydelige sprog. De
fleste sondage er der blevet ringet med kirkeklokken, som stAr uden
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for kirken i Wozi, ogsA i den periode, hvor der ikke har varet nogen

prest. I 1981 var kollekten pA Arsbasis mindre end 200 dollar. Denne

nedgang er markant, iser nAr den settes i forhold ti l , at menighe-

den r7967-68 gav 258 dollar ved de ugentlige kollekter. Og herti l

skal lagges andre gaver, sAledes at man dengang kom op p& 392

dollar pA et Ar. Og priserne er som pA andre steder i verden ikke
blevet mindre i Liberia siden da.

Ildfluerne slAr stadig deres gnister i msrket uden for mit panora-

mavindue. Det ser ud ti l , at der i menigheden i Wozi og dens omegn

har veret gnisttandere op gennem 50'erne. I ldfluerne var der ogsi i

70'erne. Men gnisttendere har menigheden manglet igennem

70'erne.
Hvad der kan sammen{attes i ord som: visioner, optimisme og

aktivitet {or kirkens vidtforgrenede arbejde i 60'erne, skorter det

ikke af eksempler pi. Publikationer udgivet af ,Leseprogramcente-

ret< i Wozi taier sit tydelige sprog herom.

Indtrykket af , at det er gAet klart t i lbage for Wozi-kirken, sattes i

relief, nAr det samtidig kan konstateres, at Den lutherske Kirke i

Liberia, er vokset betydeligt, nAr man ser pA antallet af dens med-

Iemmer.
E{ter omkring 90 irs arbejde talte Den lutherske Kirke i 1951

omkring 2.000 medlemmer. I1955 er antallet vokset t i l  11.000, og i

7969 er der omkring 15.000 medlemmer. I begyndelsen af

1980'erne taler man om omkring 25.000 medlemmer. Disse tal mi

nok tages med et vist forbehold. I hvert fald er det ikke nemt at vide,

hvor mange medlemmer Wozi-menigheden - eller t i lsvarende me-

nigheder - har bidraget med i disse angivelser. Den betydelige vakst

henger for en del sammen med, at Den lutherske Kirke er en barne-

dobende kirke. Men kendsgerningerne i Wozi-menigheden i dag

viser ogsA, at Den lutherske Kirke i Liberia har en del nominelle

medlemmer. Noget ti lsvarende gelder for mange andre menigheder

i loma-omrAdet.
Skont Den lutherske Kirke i Liberia som s&dan er vokset betyde-

ligt op gennem 50'erne og 7O'erne, har mange landsbymenigheder
ikke desto mindre haft en betydelig nedgang i 7O'erne. Dette er ikke
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mindst trist, fordi Den lutherske Kirke i Liberia er kendt som ojung-

lekirkenn. PA et t idligt t idspunkt tog netop Den lutherske Kirke den

udfordring op, som li i , at stammebefolkningen ikke var nAet med

evangeliet. Mens Den lutherske Kirke i dag har fiet folgeskab af

andre kirkeretninger og ogsA specielle afrikanske kirker, er det ikke

'konkurrencenn fra sidanne, der kan forklare nedgangen i Wo-

zi-menigheden. For her er der kun 6n kirke: den lutherske.
Arsagerne ti l  nedgangen for Wozi-kirken og andre lutherske me-

nigheder i loma-omridet kan vare mange. Anden blaeser nu en-

gang, hvor den vil. Men nir det forbehold er taget, kommer man
ikke uden om at sporge, om 70'erne har manglet nogle gnisttende-
re. I det mindste har Den lutherske Kirke i loma-omrAdet tidligere

haft folk med visioner, og som var gnisttandere.
Folk, som iyste op i morket. Som ildfluerne gnistrer derude i

morket.
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3 En gnisttender i kirkens opgangsperiode

Vi sidder og bladrer i de pent indbundne Argange af den ugentlige
loma-avis, som udgives af ,Laseprogramcenteret( i Wozi. I 50,er-
nes udgivelser findes en maengde notitser om evangelisationsture ti l
f jerntl iggende landsbyer i loma-omrAdet, om oprettelse af dAbsklas-
ser og efterfolgende massedib, om kirker, der bygges eller m6 udvi-
des for at kunne rumme de nye kristne.

Helt uden interesse for de danske missionarer i Wozi er disse
notitser ikke. De har gjort op med sig selv og har indset, at det ikke
kommer Wozi-kirken ti l  gode, dersom de nojes med at pleje en
personlig skuffelse over, at forholdene i menigheden ikke er, som de
engang var. Derfor er de da ogsA pA udkik efter nye impulser og er
optaget af, hvordan man tidligere evangeliserede. Det er de ikke blot
for at f inde ud a{, hvad der gik galt, men ogsA for om muligt at f6
inspiration ti l  at handle og ikke blive lammet af en personlig usik-
kerhed.

Ikke mindst, nAr det gelder sporgsmAlet om kirkens vekst, og
hvordan man skal hAndtere en dAbsoplering, melder problemerne
sig. Pi den ene side vil de ikke bare dobe i fleng for at kunne sende
nogle gode statistikker hjem og fi afstivet deres selvrespekt. Fristel-
sen ti l  noget sAdant kender de. Pi den anden side er det et sporgsm&l
om at smede, mens jernet er varmt og ikke stirre sig blind pA egne
motiver - eller andres motiver for at lade sig dobe, Vel skal moti-
veme analyseres og bearbejdes. Men en kirke - og en kristen - der
ikke tsr lobe risikoen {or at gore noget {orkert, vinder n€ppe mange
mennesker for Kristus. Dog er de ogsi klar over, at ikke alt er gjort
med at dobe eller bygge en kirke, dersom arbejdet ikke kan folges
op. En af 50'ernes gnisttaendere i loma-omrAdet udfordrer dem og
tvinger dem ind i nogie overvejelser, som langt fra er a{sluttede.

Blandt 60'emes gnisttendere og optimister i Den lutherske Kir-
kes opgangstid i loma-omridet var den amerikanske, lutherske
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prest James C. Wold. I en periode var han bosat i Wozi og lerte
sproget her, og senere var han prast i sognets hovedmenighed ca.
20 km fra Wozi. Om hans arbejde giver notitser og artikler i publi-
kationer {ra ,Leseprogramcentereto i Wozi god besked. Heraf kan
udledes, at Wold var en hirdt arbejdende missioner. Ofte drog han
sammen med nogle liberianere ud til en landsby, hvor evangeliet
ikke var blevet forkyndt t idligere, eller hvor der i det mindste ikke
var nogen kristen menighed eller kirke. Han pradikede, oprettede
dibsklasser, dobte og fik sat gang i kirkebyggeri og fik oprettet
loma-laseklasser. Ofte rapporteres der, at grupper pA mellem 25 og
100 onskede at blive dsbt e{ter sAdanne evangelisationsture. Efter at
have fiet t i l ladelse fra byens r6d holdes der et massemode, og man
gAr pA husbesog. Herefter gives der {or dem, som udtrykker et
snske om at blive kristne, en intensiv dAbsoplering pA en eller to
uger. Undertiden bliver Wold selv i den p&geldende landsby i disse
dage, andre gange overlader hans dAbsundervisningen ti l  l iberianske
evangelister. Men under alle omstendigheder smedes der, mens
jernet er varmt. Og der dobes hurtigt.

En anden amerikansk missionar, som i 60'erne undertiden arbej-
dede sammen med Wold, betegner ham nu som en frontkemper, en
mand med glod, entusiasme og karisma. Men samme missioner,
som nu er t i lbage i loma-omridet efter at have forladt Liberia i1,969,
ti l fojer l idt forsigtigt, at bagtropperne, som skulle komme efter
Wold, udeblev. Om Wold gik for hurtigt frem i sit arbejde, er det
vanskeligt at fe et klart svar pA fra denne missioner. De amerikan-
ske missionarer er ikke lette at udfritte om sAdanne sporgsmAl. Det
henger miske sammen med en loyalitetsfslelse over [or deres egen
kirke, som fra slutningen af 60'erne ikke i samme udstrekning som
tidligere har udsendt evangeliserende og menighedsopbyggende
missionerer.

For Wold, som ogsA arbejdede teologisk med de problemstil l inger,
han modte, skortede det ikke pi visioner for Den lutherske Kirke i
Liberia. I nogle artikler fta1965-67 i kirkens engelsksprogede organ
,the good newsu introducerer han sine tanker omkirkepekst.

Han henleder opmarksomheden p&, hvorledes stammer, klaner



og folkegrupper i Ny Guinea, Tanganyika (Tanzania), Indien og
andre steder har vendt sig ti l  kristendommen, idet han krit iserer den
vestl ige kristenheds individualistiske kristendomsopfattelse. Kirke-
vaeksttanken er ikke en fremmed storrelse for lutheranere, haevder
han, idet han henviser ti l  folkekirker i Vesteuropa. Idet han sam-
menkobler sine teoretiske studier a{ kirkeveksttankerne med de
iagttagelser, han selv har gjort i Liberia, siger han:

, . . i  Liberia er der nu en sidan situation, at en vekst i
folkegruppeproportioner ikke blot er mulig, men sandsynlig.

Idet han opmuntrer kirken ti l  at indoptage folkegrupper i kirken
og understreger vigtigheden af en planlegning for en sidan vekst af
{olkegrupper, fortsatter han:

Det er op ti l  os at afgare, om Den lutherske Kirke i Liberia om
10 ir skal blive en kirke med 15.000 medlemmer, 50.000
medlemmer eller 150.000 medlemmer. En s6dan vakst har
fundet sted andre steder i verden, hvor situationen er som
her. Med en folkebevegelse, som fir den rett€ omsorg, kan vi
vokse ti l  150.000 medlemmer pA 10 ir.

Wold er ganske klar over, at det er Hell igAnden, der skaber troen,
hvor og hvornir Gud vil det, hvilket han understreger i en storre
undersogelse af kirkens situation i Liberia. I sine artikler garderer
han sig ved at sige:

Nogle lesere vil hurtigt t i l foje: ,Om Gud vil<. f eg er overbe-
vist om, at Gud vil. Sporgsmilet er: Vil vi?

Ingen tvivl om, at Wold er optimist. Men hans optimisme er
begrundet i troen pA, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Hvis
kirken skal vokse, mA den imidlertid ofre noget af sin religiose
stolthed:

Kirken kan vokse hurtigt i Liberia. Men den storste hindring
for at opnA den storst mulige vekst, er, at kirken allerede har
programmer og evangelisationsmetoder, som medforer en
li l le eller en langsom veekst.

Som apostelen Peter i sin tid mitte o{re noget af sin jodiske
stolthed og gA ind i den svinekodsspisende hednings. Kornelius,hus,
mi vi ogsi gore det, hevder Wold.
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Han krit iserer, at missionen tidligere har virket s&dan, at menne-
sker fra stammebefolkningen m6tte lere engelsk for at blive kristne,
fordi engelsk nu engang var pradikesproget. Selv mestrede Wold
loma-sproget. - Og disse folk mAtte gi i skole for at lere at lese, gi
kledt - og i ovrigt opfore sig - som de vestl ige missionerer. Dette
medforte ikke sjeldent en stolthed, som var endog verre end hos
dem, der havde introduceret disse ting. Denne stolthed er en af
Arsagerne ti l , at kirken ikke er vokset blandt stammebefolkningen:

I mit eget sogn har jeg spurgt eldre mend, hvorfor de ikke er
blevet dobt. Og de har svaret: >Hvorfor mig? Jeg har aldrig
giet i skolen.

Wold vil ikke skole og uddannelse til livs. Men han vil aflive den
indgroede foresti l l ing, at uddannelse er en forudsetning for at blive
- og vere - en kristen. Med en sloganagtig vending siger han:

oDu behsver ikke at tage en god uddannelse for at blive en
kristen< er faktisk et lige si vigtigt skridt for kirkens vekst i
Liberia, som ,Du behsver ikke at blive omskAren( var det for
kirken pi apostlenes tid.

At kirken er pA rette spor, ser Wold bl. a. deraf
- at der fra 7948 er sat et program op for at gore det muligt for

stammebefolkningen at lese Bibelen pA deres eget sprog. Selvstan-
dige sprogstudier udfort af missionerer stammer fra1948.

- at menigheden i Totota i 1949 fik t i i iadeise ti i  at synge hymner
ved sondagsgudstjenesterne pA afrikanske melodier,

- og at beslutningen blev taget i 1951, at mand, der lever i et
polygamt egteskab, kan dobes.

PA denne mide har Den lutherske Kirke langsomt bevaget sig i
retning af at eliminere enhver art af ,omskarelse(, som nyom-
vendte skulle underkaste sig.

Stadigvak er dog ikke alt, som det burde vere, ifolge Wold:
En stor vanskelighed er der ti lbage. Det er (ganske vist) ikke
laengere nodvendigt for en, der vil vare kristen, at gi i skole,
tale engelsk eller synge vestlige sange. Han kan endog blive
kristen uden at skulle skil le sie af med sine ekstra-koner. Men



stadigvak mA han pA vestl ig vis blive et , individueltu (men_
neske) for at blive en kristen.

Hele mAden, hvorpA man moder ham og hans omvendelse,
er stadig stort set individualistisk.

Ikke blot opfatter wold dette som u{oreneligt med den lutherske
lere. Han ankiager ogs5, den vestl ige verden for nesten at forgude
individualiteten. Men i Afrika er det individuelle menneske naje
forbundet med en storre sammenheng: familien, klanen eller
stammen. De evangelisationsmodeller, man har benyttet sig af, har
fokuseret p& det individuelle menneske, mener Wold, og dermed
har man opmuntret det enkelte menneske ti l  at bryde bAnJene a{ t i l
familien og den kultur, man er del af.

over for dette setter wold eksempler fra andre dele af verden,
hvor familier, klaner og hele stammer sammen er blevet kristne.
Det er mAden, det skal gores pi i Liberia, og her mA der satses,
mener Wold:

Jeg vil ikke kalde nogen form (for evangelisation), der forer
mennesker ti l  Kristus, for en ,dirl igu evangelisation. Men
det at omvende individuelle mennesker er bestemt heller ikke
en ogodo form for evangelisation.

Man kan just ikke bebrejde Wold for at mangle optimisme, og det
er ikke vanskeligt at konstatere, at hans vision om, at Den lutherske
Kirke i Liberia pi 10 ar skulle vokse ti l  150.000 medlemmer, ikke er
giet i opfyldelse. De danske missionerer finder dog ingen tir{reds-
sti l lelse i en sidan hoverende og bedrevidende konstatering. De vil
hellere pA en positiv mide lade sig provokere og udfordre, da Wold
satter fingeren pi nogle punkter, som de ikke selv er fardige med at
gennemarbejde.

- Hvorfor i alverden skulle vi lade os sende ud i den her del af
alverden, dersom vi ikke troede pi kirkens vekst? Det vil le da vere
absurd. Men Wolds tanker og den mAde, hvorp& han greb tingene
an, rejser naturligvis sporgsmAlet om, hvor hurtigt man skal gA
frem' Ligeledes er taien om en kirke i vekst ikke bloi noget, der hl.
med antal at gore. Vakst har ogsi at gore med menighedens erken-
delse a{, hvad kristentro er for noget. For ovrigt havde Den luther-
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ske Kirkes eksekutivkomit€ sporgsmalet oppe at vende ved den halv-
irl ige samling i juni 1983. Her kom det frem, at ikke alt er gjort
med en >kvantitativ< vakst, en vaekst i antal af medlemmer. Men
man si sporgsmilet om de kristnes ,kvalitative. vaekst som et
brandende problem - og en udfordring. At kirken ikke blot er
interesseret i at vokse i medlemsantal, men nu ogsa er optaget a{
menighedens Andelige trivsel, er et godt tegn pA en indre besindelse,
mener de danske missionerer i Wozi.

De afviser at komme med de >rigtige< meninger om, hvorvidt
Wolds fremgangsmAde var den rigtige eller ej. Men at de arbejder
med ti lsvarende sporgsmil, viser deres kommentarer:

- Vel er de mAl, som Wold satte, ikke naet, men all igevel er hans
indsats vanskelig at '"rrrdere. Hvem ved, om det ikke netop var fordi,
der engang var en gnisttender som Wold, at der stadigvek er evan-
gelister, som har holdt ud, selv om kirken er sygnet noget hen i vort
omride?

- Vi vil vel hellere lade os inspirere af den entusiasme og milrettet-
hed, han lagde for dagen end gA ind i en gold krit ik. Visioner om at

mange m& blive grebet af Kristus, kan hverken vi eller andre f& nok
af. Og det havde han i hvert fald.

- Selvfolgelig sti l ler vi ogsA sporgsm5l ved, om han gik for hurtigt
frem. Havde vi hort om hans fremgangsm8.de, fsr vi selv stod med
problemerne, havde vi vel sagt, at han dsbte for hurtigt. Helt sA
enkelt er det ikke, nAr man skal handle og ikke kan nojes med at
have en teoretisk mening herom. Hovedproblemet er jo, hvor meget
vi kan - og skal - sikre os, (or vi vi l dsbe. Sammenligner vi vor
situation med en barnedobende, luthersk kirke i Danmark, melder
sporgsmilet sig, om vi nogle gange er overforsigtige her. Og om vi i

vor situation kommer ti l  at "kreve( mere end i et sikaldt kristent
land som Danmark. PA en markelig mAde ligger det ofte i baghove-
det, at vi vil sikre os imod at blive anklaget for at gA ud i en slags

charmeoffensiv.
- Vi har {aktisk selv haft en form for omassedAbn i Wozi. Det var

pinsesondag 1983, og n8lr vi tenker ti lbage, kan vi ikke rigtig finde

ud af, om vi handlede rigtigt, eller om vi blev taget pA sengen. Det
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begyndte med, at en kristen, som altid kommer i kirken, vil le have

et barn dobt. Det var naturiigvis i orden. Det rygtedes i landsbyen.
Enken efter den tidligere evangelist - hun kommer sjaldent i kirke -

ytrede ogsA et onske om at fA et par born dsbt. De horte med ti l
hendes husstand. Moderen ti l  disse born bor her i Wozi, men fade-
ren er nu i Monrovia. Og mAske er {aderen egentlig to forskell ige
mend. De agteskabelige forhold her i landsbyen er en historie for
sig. Men det endte med, at der aftenen for pinsesondagvar 6born,
der skulle dobes, og der var ikke tid elier lejl ighed ti l  en ordentlig
dAbssamtale med foraldre eller slegtninge ti l  disse bsrn. De blev

dobt, men en anden gang vil vi nok gribe sagen lidt anderledes an.
Det pynter naturligvis gevaldigt pA dAbsstatistikken her i Wozi.
Men om vi blev taget pA sengen eller ej, sA ligger der i hvert fald en
udfordring i at gA ti l  disse borns slegtninge og minde dem om
evangeliet i dAben for disse born. Hvis noget l ignende sker andre
steder - og det har vi en mistanke om - er der al mulig grund ti l  at
beskeftige sig med kirkens ,kvalitativeo vakst og ikke udelukkende
koncentrere sig om dens ,kvantitative( vakst.

- Den forste dAbsklasse, der blev oprettet her i Wozi, og som vi
havde ansvaret {or, begyndte med 3 unge mend. Kun en af disse
blev dobt. Den ene kom ikke i kirke og en anden flyttede til en
narliggende landsby for at gA i skole. Han havde fulgt omkring
halvdelen af de 20 lektioner og vil le gerne have en attest p& dette. I
Danmark havde man vel givet f. eks. en konfirmand en skrivelse
med pi vejen, si vedkommende kunne fortsette, hvor han slap, et
andet sted. Det gjorde vi ikke. Gjorde vi ret? At vi ikke gav ham
attesten, hang sammen med at vi havde en fornemmelse af, at han
opfattede dibsforberedelsen som en skolegang, der skulle afsluttes
med en slags eksamen, Men vi vil gerne modvirke, at dAben bliver
en eksamen, som bare skal bestAs, og sA er man ferdig med den
slags ting. Vi anbefalede ham derfor at gi ind i en dAbsklasse pA det
nye sted, idet vi pointerede, at dAben er indgangen ti l  et fellesskab
med Kristus og med andre, der hsrer Kristus ti l . Men gjorde vi ret?

- Den dAbsklasse, som er i gang nu, rror vi i det mindste begyndte
pi en rigtig mide. En af de fA dsbte kvinder, som regelmessigt
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kommer i kirke, havde givet sin 12-Arige dreng klar besked, da han
havde fortalt, at han gerne ville dobes. Hun havde fortalt, at han sA
mitte g& i en d5bsklasse. Da han kom ti l os, spurgte vi ham, om han
troede, nogle af hans kammerater vil le med ti l  dAbsforberedelsen.
Han fik kontakt med 5 andre, og et par fra vores bibelkreds vil le ogsA
med. Forste aften, vi samledes med dem, var i kirken oppe i lands-
byen. Her troppede en del andre op, og pludselig var der omkring
20, der ti lkendegav, at de vil le dsbes. Men efter nogle gange, er det
nu kun ham, der tog init iativet samt de fra bibelkredsen, som han-
ger ved. De, der er faldet fra, er dem, der lod sig rive med den forste
aften uden forst at have overvejet det seriast.

- De fleste af dem, der er i dAbsklassen, gAr i 5. klasse i Wozi-sko-
len. Lengere kan man ikke komme her. Til jul mA de, der vil
fortsatte deres skolegang, flytte ti l  en landsby 5 km herfra. Fuld{o-
rer de dAbsundervisningen, bliver de snart dobt. Hvorfor skulle vi
trakke det i langdrag? Men spandende bliver det at fulge, om de
betragter dAben som en eksamen - for sA at vere fardig med kirken
- eller om de vil fortsette med at komme i kirken. I Den lutherske
Kirke her i landet har man den skik, at pi et t idspunkt under dibs-
forberedelsen lover de, der skal dsbes, ved en speciel holtidelighed i
kirken, at de vil deltage i menighedens fellesskab. Men det skurrer
godt nok i ens oren, at de afgiver dette lsfte ved en aftengudstjene-
ste, hvor ingen fra menigheden er t i l  stede, skont man godt ved, at
dette lofte skal gives.

- Om det er rigtigt af os eller ej, si giver vi ikke nogen form for
modydelse ti l  dem, som kommer i vores bibelkreds eller i dibsklas-
sen, bortset fra at det nok er med lidt storre frimodighed, de kom-
mer for at f i l idt lektiehjelp engang imellem. Men vi korer dem
ikke gratis t i l  en ungdomslejr. Det vil le man vel have gjort i Dan-
mark, hvis man f . eks. f ik kontakt med en ikke-kristen, som gerne
vil le med pA en kristen lejr, men ikke havde penge ti l  det. I stedet for
forsoger vi at f inde noget arbejde ti l  dem og betaler dem for det, si
de kan tjene penge ti l  turen. Og nir der kommer et brev som
forleden dag fra en tidligere Wozi-dreng, som nu bor i Monrovia,
om vi kunne komme og hente ham, nir vi skal pi lejr, bliver svaret
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et nej. Sagde vi ja t i l  noget sAdant, vil le hele vor tid gi med - gratis -
taxaksrsel. Men sAdan rasonnerer man vel ikke i Danmark?

- Den mAde, hvorpA vi har kunnet drive dibsundervisning, er vel
et eksempel pi en ,skoledrengeo-kirke, som Wold vil le kalde det.
De fleste i dAbsklassen nu horer med ti l  de klogtigste 5. klasse
elever. Indimellem kan man ikke lade vaere med i sit stille sind at
sporge efter deres egentlige motiv for at vil le debes. Da kirken ikke
som tidligere har midler t i l  at stro om sig med stipendier t i l  videre-
giende uddannelse, bliver de skuffede, hvis det er det drivende
motiv. Men vi er begyndt at fortalle os selv, ar det forste motiv _
hvad det sA end kan vere - ikke er det vigtigste. Vigtigere er det,
hvad der kommer ud af en dAbsundervisning.

- En kirke skulle nodig kun bestA af ,skoledrengeo. Men det vil le
da vare tAbeligt at lukke dem ude, som kommer forst, blot fordi de
er skoledrenge. Vi vil nodig standse her eller skabe det indtryk, at
kirken kun er for skoledrenge. Men det er rigtignok et problem,
hvordan vi kan msde andre grupper, f. eks. pigerne og unge madre.
De forsog, vi har gjort indti l nu, er faldet t i l  jorden.

- Det har veret almindeligt i kirken, at man for at blive dobt skal
kunne de 10 bud og trosbekendelsen udenad. Her har de klogtige
drenge fra 5. klasse det lettest. Sveerere er det for ham, der fsrst
snskede dAb og fik sine kammerater med. Han er ikke kommet si
Iangt i skolen og gsr det sikken heller ikke pi grund af manglende
evner. Men selv om det er svert ikke at gore en dibsklasse tir en
skolelignende institution, skal han nu ikke betale for dette. Evange-
liet er jo netop for de svage, og han har vist, at han satser noget pi f.
eks. at komme i kirke. Wold rammer jo plet, nir han krit iserer
tidligere evangelisationsmetoder, hvor man let kom ti l at favorisere
de klogtige. Hans betoningaf, at evangeliet ogs6 er for analfabeter,
er noget, som ikke mindst vi med vores vestl ige og akademiske
baggrund mA tage ti l  os og bearbejde.

- Den mAde, vi indti l nu har kunnet arbejde pA, er altsA pi en
meget oindividualistisko basis. NAr kun et enkelt medlem af en
husstand bliver dobt, hiber vi naturligvis, at vedkommende mA
blive et redskab for, at hele husstanden onsker at blive kristne. At
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der er stsrre fellesskaber af mennesker: {amilier, klaner, stammer,

som samlet har vendt sig ti l  kristendommen andre steder i verden,
kan vi kun glade os over. Det ville da vere skont, hvis noget sidant

kunne ske i Wozi. Men skal man veere realistisk, mA man nok

sparge, hvor mange eksempler, man her i Liberia kan finde pA, at

hele landsbyer samlet har vendt sig ti l  kristendommen.
- Det ville vere uretferdigt over for Wold at laste ham for, at

bagtropperne udeblev. Stadigvak er der landsbyer, hvor en gruppe
af mennesker ti lkendegiver, at de vil dsbes, nir en missioner kom-
mer. Og nir Paulus kunne dobe hurtigt, sAdan som han gjorde med

fangevogteren i Filippi (Apostlenes Gerninger 16), kan dette vel

ogsi gores i dag. Vi kan pA nuvarende tidspunkt ikke se andet, end

der stadigvek i Liberia er brug {or typer som Wold. Men vi er
{uldt ud pA det rene med, at det hele let laber ud i sandet, dersom
bagtropperne udebliver, og dersom der ikke er nogen til at tage sig af

og hlelpe de nydobte, siger de danske missionarer i Wozi.

Samtidig med, at de vil fortsette med at bryde nyt land, fordi

situationen er, som den er i loma-omridet, indser de danske missi-

oneerer i Wozi, at ogsA deres arbejde vil lsbe ud i sandet, dersom det
ikke lykkes at fi et myndigt lagfolk frem, som bide er sig sin
kristentro og sit ansvar for kirken bevidst. Men at dette kan lade sig

gore, viser et eksempel fra en menighed lengere nede i landet. Her

har man i de sidste Ar ha{t en missioner, som har koncentreret sig
om arbejdet I menigheden og lagt vegt pi modningen af menighe-
den. De positive virkninger hera{, har nok veret en af grundene ti l ,

at Den lutherske Kirke i den nuvarende situation har set den store
ud{ordring, der l igger i talen om en ukvalitativ< vakst for kirken.

Da troperegnen valtede ned i gAr a{tes, styrtede den 4 meter hoje
skorsten ti l  missionarernes udendsrs komfur ned. I dag er samme

missionar, som for et halvt Ar siden byggede skorstenen, i gang
med at bygge den op. Med mere cement - nu. Si den ikke skal falde
ned igen om et halvt Ar. Og sA kan han jo samtidig gA og fundere
over, hvilke midler, ' der skal bruges, for at ikke den kirke, han er
med til at opbygge, skal falde sammen, nir han - og de - ikke

lansere er i Wozi.
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|eg beundrer ham en smule, fordi han her ti l  morgen er gAet s&
frisk i gang med arbejdet i stedet for at satte sig hen og bedyre over
for sig selv, at det ikke kan nytte noget at lave en skorsten, nir man
ikke er uddannet murer.

Men den, der ikke tsrlsbe risikoen for at gore noget forkert, ner
man bygger en skorsten, f ir ingen skorsten. Og den missioner,
som ikke tsr lobe risikoen for at gore noget forkert, vinder neppe
mange mennesker for Kristus.

Kirken i Wozi har engang fungeret, og den kan komme ti l det
igen. Selv med redskaber og materiale, der er mangler ved. Men det
fritager ikke en fra at overveje, hvor meget cement forkyndelsen
skal indeholde.
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4 Opgang og nedgang for Laseprogramcenteret

Leseprogramcenteret - eller Centeret mod Analfabetisme - i Wozi
l igger l ige uden for lAgen ti l  missionerernes omride. Centeret er
bygget for amerikanske midler, l igesom det ogsA var amerikanske
missionerer, som i t iden fra afsiutningen af anden verdenskrig og
ti l slutningen af 50'erne havde ledelsen og gjorde et beundringsveer-
digt arbejde med at udarbejde et alfabet, kortlaegge og analysere
loma-sproget og producere undervisningsmateriale og laseboger.
Mens ledelsen af centeret i dag er gAet over ti l  en l iberianer, som
ubestridt er landsbyens bedst uddannede mand og sandsynligvis den
bedst skrivende loma-person i Liberia, har en amerikansk missionar
ansvaret for undervisningen af udlandinge, der kommer ti l  landet
{or at lere stammesproget.

Oprettelsen af Laseprogramcenteret mi naturligvis ses i lyset af
kirkens interesse i, at loma-be{olkningen bAde skulle hore, men ogsi
leese evangeliet pi deres eget modermAl. Den nare forbindelse mel-
lem Leseprogr.uncenterets virksomhed og kirkens {orkyndende op-
gave kommer klarest t i l  udtryk ved, at man hurtigt gik igang med at
oversette Ny Testamente ti l  loma. Det samme blev gjort med kir-
kens l iturgi, og en sangbog pA loma findes ogsi. Som Den lutherske
Kirke i Liberia er kendt som ujunglekirkenn eller stammebefolknin-
gens kirke, er den ti l l ige kendt under betegnelsen ,Bogens kirkeo.
Si sent som i 1959 gores det geldende ved en konference, at et af
kirkens mil for dens engagement i leseprogrammer er, at ,alle skal
blive i stand tii selv at kunne lase evangeliet<. Og som en progratn-

erklaring lyder det, at der skal oprettes nleseklasser i alle menig-
heder, pA alle pradikepladser og steder, hvor kirken nir ud med
evangelietn. Foruden centeret i Wozi er der et t i lsvarende center i
Totota for stammesproget kpelle, som Den lutherske Kirke har an-
svaret for.

Som kirken i Wozi havde sin opgangstid i 60'erne, havde Lese-



programcenteret det ogse. Men af en eller anden grund har Lesepro-

gramcenteret ogsA fAet en nedgangsperiode. At der er en forbindelse

mellem kirkens og centerets nedgang er vanskeligt at komme uden

om, selv om Leseprogramcenteret i teorien godt kunne tankes at

have fortsat sin opblomstring, da det ikke i samme grad som kirken

er a{hengig af Hell igAnden. Eller det er det m&ske all igevel?

Hvor om alting er, havde centeret sin storhedstid gennem 60'erne.

Dengang n6ede man i en Arrakke op pA at publicere over 20 forskel-

l ige he{ter pi loma og engelsk Arligt. Fra den tid kan man i den
ugentlig loma-avis ofte stode pi notitser om ,m6nedens bogn, en

betegnelse, som mere end mange ord viser noget om en stor produk-
tivitet. Samtidigt arbejdede en amerikansk missionar og den nuve-

rende leder af centeret pA en oversattelse a{ Ny Testamente ti l  loma.
I 1951 meddeles det med forstAelig entusiasme i den ugentlige avis,

at nu er Apostlenes Gerninger som den tredje bog af de bibelske

boger faerdiggjort. Uddrag af dette skrift publiceres fortlobende i

avisen i dette Ar. Og optimistisk ti l fojes det, at man ,kunu mangler

at oversette 63 boger, for heie Bibelen foreligger for loma-folket pi

deres eget sprog. I 1977 blev Ny Testamente ferdiggjort og publice-

ret. Men siden er det giet dirl igere.
Nu magter man ikke meget andet end at lave en irskalender og fA

den ugentlige loma-avis pA 4 sider pi gaden. Og i avisen er artik-
lerne ogsA gengivet pi engelsk, sAledes at stofmeengden ikke er

overveldende. Mens oplaget i 60'erne lA pA omkring 800 eksempla-
rer, l igger det nu pA 435 eksemplarer. De sendes ti l  forskell ige
menigheder og enkeltpersoner i de omkringliggende landsbyer eller
andre steder i Liberia, hvor loma-lesende personer har bosat sig.
Men i hvilken udstrekning de bliver kobt og lest, har de danske
missionarer intet klart overblik over. Kun kan Jens-Arne Skjott
konstatere, at der ikke er noget rimeligt forhold mellem de eksem-

plarer, der sendes fra centeret, og de penge, der kommer ind. Hvis de

eksemplarer af avisen, som afgir fra Wozi, bliver kobt, forsvinder
pengene pA en eller anden mAde og nAr i det mindste ikke ti lbage ti l
centeret. En afcheckning af en enkelt sending pA mindre end 50
eksemplarer t i l  et omrAde viste, at 7-8 af de personer, som skulle
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have avisen, var dsde eller bortrejst for f lere ir siden.
BAde oplaget og avisens format er af en sidan storrelse, at det ikke

er brugte loma-aviser, der er det eftertragtede indpakningspapir i
Liberia. Hvorledes det end kan forklares, er det oftest danske aviser,
de handlende bruger som indpakningspapir, og som de ksber i store
bundter. Mens man mA nojes med diverse danske lokalaviser og BT
og Ekstrabladet, nAr man er uden for Wozi, er indpakningspapiret i
Wozi Kristeligt Dagblad, som de danske missionerer undertiden
bytter med et par ableskivelignende kager, nir der er markedsdag i
Wozi.

Det er vanskeligt at finde anden forklaring pA nedgangen for
Laeseprogramcenteret end manglende entusiasme og miske ogs6
nogle samarbejdsvanskeiigheder. At det for alvor er gAet nedad med
ieseprogrammerne, ses bl. a. af det forhold, at ingen fast larer i dag
er ti lknyttet centeret. I 60'erne havde man omkring 15 lerere, som
rundt omkring i iandsbyerne lerte deres egne at lese loma. Fra den
tid kan man endog {inde eksempler p&, at der i landsbyer blev bygget
specielle ,skolehyttern for en loma-klasse.

At leeseprogrammet tidligere har bAret resultater, viser ogsA en
notits i forbindelse med den loma-oversattelse af Liberias national-
sang, som centeret udgav i begyndelsen af70'erne. Her hevdes det:
,Mere end 5.000 voksne loma (-talende) kan lese og skrive deres
sprog(, og det t i l fojes, at en voksen med det system, man benytter,
kan laere at leese pi 2-3 mAneder.

Videre hedder det:
For nogle voksne er det at laese loma faktisk det {srste skridt
hen imod at lase engelsk. Men for alle er det en hjelp ti l  at
bygge bro over )generationsklsfteno mellem voksne lo-
ma-landsbybeboere og deres born, som for stsrstedelens ved-
kommende nu gAr i offentl ige skoler.

Rigtigt er det stadigvek, at storstedelen a{ bornene i Wozi gir i
den offentl ige skole. Her gives et par timers undervisning dagligt 5
dage om ugen. Men bornenes undervisning afhenger for en stor del
a{ {oreldrenes syn herpA. Mest overraskende er det vel, at under-
visningen ikke foregAr pA loma, men alene pA engelsk.



- Undervisningsmateriale findes der overhovedet intet af , og selv

efter en skolegang, hvor al undervisning er givet pA engelsk, er det

begraenset, hvad hovedparten af disse born forst6r, nAr det kommer

ti l stykket. Ikke mindst i den forste tid, hvor vi holdt bibelkreds pA

engelsk for en gruppe storre drenge, kunne vi konstatere, at de nok

kunne stave sig igennem en bibeltekst pA engelsk, men indholdet af

den laste tekst forstod de ikke meget af . Det er der m&ske heller ikke
noget at sige ti l , nAr der i de fsrste klasser kan vere op ti l  70 elever,

og indleringen hovedsageligt foregir gennem remser. De, der nAr

ti l 5. klasse, er fA og som regel drenge. Her er klassekvotienten l i l le.

I Ar er der 7 elever i 5. klasse - alle drenge.
- Helt let er det heller ikke for os at fatte, at der enuniforms-

pligto. Vestens hvide har sikkert deres andel i den opfattelse, at man
skal se pan ud, nAr man gAr i skole. Msder bsrnene ikke op i den
krevede skoleuniform, bliver de sendt hjem. Men nir skolen sA

korer uden undervisningsmateriale, forekommer en sAdan disposi-
tion ikke serlig heldig. En skoleuniform koster 15 doilar. Tank, om

man i stedet for udgi{ten ti l  skoleuniform havde bedt foraldrene om

15 dollar t i l  boger og andet undervisningsmateriale.
- At man underviser pA engelsk hanger sammen med, at det er

landets officielle sprog og derfor pAkraevet, dersom man skal gore
karriere. Liberia har omkring 28 forskell ige stammesprog. Det be-

tyder, at dersom vi skal kommunikere evangeliet skrift l igt for disse

born, mi det blive pi engelsk. Men skal vi kommunikere det mundt-

Iigt, er der ingen anden vej end at lere loma-folkets sprog. Sporgs-

mAlet er, hvor meget vi skal satse pA laeseprogrammer og pi at

kommunikere de gode nyheder skrift l igt pA loma.
I nesten 2 6r har de danske missionerer gjort et ofte trels arbejde

med at lare at lese og skrive lonta. Der er vel ikke meget at sige ti l ,
at de med en vis ergelse mA konstatere, at der foruden dem naeppe
er mere end 10 mennesker i landsbyen, som kan lase deres eget
sprog. Og 3 af disse er ansat pi Laseprogramcenteret. Ny Testa-
mente pA loma ligger klar pi hylderne. Over 350 forskell ige smA-
hafter l igger der ogsi og samler stov. Foruden direkte {orkyndende
og kristen l itteratur indeholder disse hafter ogsi emner af samfunds-
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messig art. Hafter om egnens lokalhistorie eller hygiejne findes
ogsi. Desuden er der publiceret en rekke fabler fra loma-omridet
og kuriositeter om emner som den fsrste mAnerejse samt om Bach
og Beethoven!

Argrelsen bliver ikke mindre af , at det sproglige basisarbejde alle-
rede er gjort, og at laseprogrampakkerne ligger parat t i l  at blive
taget i brug, og at Leseprogramcenteret er det eneste sted i Liberia,
hvor der rent faktisk produceres l itteratur pA loma. Men i alt for stor
udstrekning l igger det bare ubrugt hen.

Sikkert med fuld daekning i de faktiske forhold i 50'erne hevder
Wold i sin grundige undersogelse af Den lutherske Kirkes arbejde i
Liberia:

I dag er det lutherske laseprogram pA kpelle- og loma-sproget
et af de bedste i hele Afrika (l C. Wold: God's lmpatience in
Liber ia,  Grand Rapids 1968,  s .  105) .

Denne konstatering, som ikke bare er en los pAstand, {indes i en
bog, der er publiceret I 7968 , men baseret pA et interview fra 1951. I
dag er laseprogrammet som sAdant stadigvek udmerket. Forskel-
len mellem i dag og det anforte citats ,l dago er blot den, at man
ikke lengere benytter det udmerkede program. Eller rettere: Det
bruges for l idt.

- Os bekendt er der ingen loma-klasser i gang i loma-omrAdet i
dag, bortset fra den, som vi har fiet i gang. Den blev startet med
stor hjelp fra vores hushjelps side. Han gik rundt i landsbyen og fik
folk med. Men selv om der i begyndelsen var en pan ti lslutning,
skrumpede klassen hurtigt ind ti l  nogle ganske fA, siger Bodil Skjott.

- Bogerne er der, priserne er smi for undervisningsmaterialet,
men det er altsA ikke nok at producere rigtige lesesystemer, hvis
motiverinBen mangler.

- Det var meningen, at deltagerne i den klasse, vi f ik i gang, selv
skulle betale undervisningsmaterialet samt 10 cent for en undervis-
ningsaften, hvilket lareren skulle have. Efter en palaaer blev det sat
ned ti l  5 cent. Men selv om vi ikke har gennemtvunget dette over
for dem, som ikke betalte - og dermed set igennem fingre med et af
vore principper - 08 selv om laereren var villig til at undervise

J /



all igevel, er det ikke slAet igennem. Men mAske er det all igevel en
Ii l le - og god - begyndelse.

- I 5O'erne var de mange larere betait ai Laeseprogramcenteret,
hvilket vil sige, at kirken stod som den okonomiske garant. I dag er
der ikke noget budget for loma-klasser pA kirkens budget. Og selv
om man kunne skaffe penge gennem andre kanaler, er det et sporgs-
mAl, om det er her, det egentlige problem ligger. Her som pi sA
mange andre punkter er det mest af alt et sporgsmAl om motivation.
Og den synes at mangle.

Ideelt vil le det narurligvis vere, om den offentl ige skole i Wozi
vil le undervise pA loma. Og de gAr og spekulerer pA, hvordan de kan
,salgeo ideen om, at i det mindste den fsrste del af bornenes under-
visning kan foreg6 pA bornenes modersmil. Danskerne mener ikke,
at kirken kan vare l igeglad med, om en stammebefolkning kan
lese, da kirkens mission vanskeliggores, nAr det ikke er t i l faldet,
men de er i vi ldrede med, hvor meget de i den nuverende situation
kan - og skal - satse.

- Motivationen ti l  at lere loma har veret her engang. Sksnt vi
ikke er klar over, hvordan vi skal motivere folk; kan det jo vere, at
dersom evangeliet igen slAr gnister i landsbyens be{olkning, ja, sA vil
dette mAske motivere nogle ti l  at lere at lese Bibelen pi deres eget
modersmAl.

Antallet af loma-lesende i dagtor de ikke udtale sig om, men selv
i de mest optimistiske ojeblikke vover de ikke at tro, at antallet
skulle nerme sig de 5.000, som man fra centerets side angav i
begyndelsen aI 70'erne. Det anslAs, at der i dag er omkring76.000
loma-talende i loma-omrAdet. Herti l skal legges et ukendt antal
loma-talende, som er bosiddende andre steder i Liberia. Lederen af
Laeseprogramcenteret er ogsA forsigtig, nAr vi sporger ham om, hvor
mange loma-lasende, der findes i Liberia i dag. Han vil ikke engang
give et bud.

- Jeg ved det faktisk ikke, siger han.
Sikkert er det, at antallet aI loma-lesende er dalet i de senere ar.

All igevel har Jens-Arne Skjott vist, at det stadigvak kan lade sig
gsre at seige l itteratur. Han forteller, at han blev modt med en vis
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skepsis, da han efter mindre end et halvt ir i Wozi kom ind pA
centeret og begyndte at samie en rakke hefter sammen for at sette
sig ud blandt de handlende pi den ugentlige markedsdag. Men reak-
tionen vendte sig ti l  forundring, da han et par timer senere kom
tilbage med 55 hefter mindre ti l  at samle stov pa hylderne.

- Et sidant resultat kan man ikke forvente, hvis man hver onsdag
satter sig ud for at selge, Men jeg har forsogt andre gange, og hver
gang har jeg da solgt nogle ha{ter. Men jeg har endnu ti l  gode at se,
at nogle a{ de lokale medarbejdere pe centeret gor et l ignende forsog.
Det, der var mest rammende den forste gang, var, at folk fra lands-
byen spurgte mig, hvor jeg havde fAet de hefter fra, siger han.

Og sA ligger Leseprogramcenteret i Wozi l ige ud ti l  markedsplad-
sen, hvor landsbyens kvinder sidder og handler. Af mend, der
sidder og handler, er der kun de omrejsende kobmend fra mandin-
go-stammen, som overvejende er muslimsk. - Du glemte at {ortel-
le, at nAr du selger boger pi markedspladsen, kalder {olk dig man-
dingo-manden, ti l fojer Bodil Skjott i baggrunden.

Da vi skulle besoge markedet i Bokeza, en landsby 15 km fra

Wozi, solgte Jens-Arne Skjott da ogsA pi mindre end 2 timer om-
kring 50 hefter. Prisen er overkommelig og l igger, {ordi hafterne
er trykt {or f lere Ar siden, pA mellem 10 og 20 cent.

Mens Jens-Arne Skjott handlede, gik hans kone hen ti l  landsby-
ens ordinerede diakon for om muligt at fA ham med hen pi mar-
kedspladsen. Vel sagtens for pA en mere eller mindre direkte m&de at
vise, at det stadigvak kan lade sig gore at selge boger pA en mar-
kedsdag. Men diakonen var ikke hjemme. Han var pA sin farm for at
arbejde.

Det er ikke uden fingerspids{ornemmelse {ra kirkens side, at der i

Jens-Arne Skjotts sti l l ingsbeskrivelse ikke blot ster, at han skal vere
evangeliserende prest i loma-om16det, men ogsA at han skal vere
osalgero af l i tteratur.

- Narurligvis ser jeg frem ti l den dag, hvor l iberianske kristne
vover sig ud pi en markedsdag med kristen l itteratur. For selv om
det er geet betydeligt nedad med laeseprogrammerne, kan det sta-
digvak lade sig gore at selge boger, siger han.
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Dog har han noteret, at det er de hafter, som bAde har en lo-

ma-tekst og ti l l ige en engelsk paralleltekst, eller andre engelske

boger, som hyppigst selges. Og han er ikke i tvivl om, at det oftest

er den engelske tekst, som bliver last.
Dette forhold har fiet Bodil Skjott, hvis sti l l ingsbeskrivelse bl. a.

lyder pi at vare teologisk konsulent pA en oversettelse af Gammel

Testamente ti l  loma, ti l  at sti l le sporgsmil ved dette projekt. Ikke

fordi Gammel Testamente ikke er verd at oversatte. Tvertimod er

det mAske netop i Gammel Testamente, at man kan finde nogle

vigtige kontaktpunkter, nAr man skal forkynde evangeliet og tage

hensyn ti l  det religiose l iv, som ud(older sig iblandt loma-folket.

Men fordi kun sA fA kan lase deres eget sprog, er hun blevet l idt
frustreret over noget, der kunne ligne et prestigeprojekt.

- SA lange, der ikke er nogen, der magter at lare folket at leese

deres eget sprog, er det et sporgsmil, om der ikke er andre opgaver,

der  er  mere presserende.
- NAr man ved at gA de stovede hylder igennem opdager, at der

faktisk l igger over 20 forskell ige hefter med centrale beretninger fra

Gammel Testamente oversat t i l  loma, m6 man i den nuverende

situation vel hellere gore noget {or at fA dem spredt. Og selv om jeg

gerne vii vere med i et oversettelsesarbejde, er der endnu lang vej,

for mit loma er sAdant, at jeg her kan vaere ti l  nogen nytte.
- Men sA lenge kirken kun pi papiret presser pA for at {i Gammel

Testamente oversat, og der ikke her fra centerets ledelse tages et

init iativ, kan jeg godt leve med dette dilemma. Og sA mA jeg i givet

fald hen langs ad vejen finde ud af, om jeg sA bare skal gore, som en

amerikansk oversatter gor andetsteds: Han oversetter Ny Testa-

mente, selv om der i det p6geldende stammeomrAde ikke engang er

50, der kan lase sproget. Men han fortsatter ufortrodent og overla-

der sA ti l  andre - og ti l  fremtiden - at {A folk ti l  at laese. SA galt stAr

det dog ikke ti l  med loma-lesende. Men kom ikke og sig, at det er

let at f inde ud af , hvor man skal legge sine krefter.
Skont den manglende lesekundskab blandt Wozi-befolkningen

stakker de danske missionerer i deres evangeliserende arbejde, er

de klar over, at de ikke skal stirre sig blinde p& dette problem eller
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lade sig paralysere at det. E{ter smA 2 hr er de nu i stand ti l  at
predike pA stammens modersmAl. Og som Grundtvig vil le have sagt
det: Man skal jo ikke gore kristendommen ti l et olaseselskabn.

- Tak for den pAmindelse, siger de. Det er ogsi noget i den
retning, som giver os l idt trost og optimisme. Men for ovrigt:
Kunne Grundtvig lese? Svarer de igen med et smil.

Bunken med den ugentlige sending af Kristeligt Dagblad er niet
ti l  Wozi i dag. - Der stir mAske ogsA noget om Grundtvig denne
gang, siger de underfundigt. Og tender begge piben. Sidan som
Grundtvig da ogsA plejede at gore det.
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5 Fremmedartede ord pi missionerernes laber

Der er visse fremmede udtryk og begreber, som er gledet ind i
Wozi-missionarernes sprogbrug og hverdag. For en gast virker de
ikke blot fremmedartede, men ogsi lidt skrammende forste gang
man hsrer dem. Begreberne er udtryk for en virkelighed, som er

virkelig nok {or loma-folket. Ser man pA dem ud fra en kristen

synsvinkel, er det vanskeligt ikke at se dem som udtryk for en
Andskamp. All igevel ytrer denne Andskamp sig pA en mide, som

overrasker en. Direkte frygt (remkalder den ikke hos missionerer-
ne. Det skyldes ikke blot, at de kender en, der er frygtens over-
mand. Men stort set er konsekvenseme af det religiose l iv, som
udfolder sig iblandt landsbyens befolkning, ufarl ig for missionarer-
ne. Elementer af frygt f indes nok hos befolkningen. Men de mod-
satninger, som en ,vestligu hjerne forst opfanger, er langt fra altid

modsetninger i loma-folkets bevidsthed. Og hvad der undrer mest:
Deres religiose liv betragtes ikke nodvendigvis af dem som en klar
modsetning til det, kristendommen representerer. Dette gelder
ikke blot for de ikke-kristne i Wozi. Men i en vis udstreekning
gelder det ogsi for f lere af de dobte.

Det er udtryk pi missionerernes leber som f. eks.:

. 
- Landsbyen er nu lukket, for "den store ting<, djevelen, er i

Dyen.
- Den dansende djevel springer nu rundt deroppe i landsbyen.
- Sandsigeren har talt, og medicinmanden, zo'en, er nu igang

med sin medicin, magi og hekseri.
- Der er en Andering af l ianer omkring landsbyen, som beskytter

den mod de onde Ander.
- Forfedrenes Ander mA stilles tilfreds ved Andedyrkelse.
- Den dsde er nu i ,Ande-byenu.
-Kvinderne i  landsbyen har  i  i r  over taget  a l  ,medic in( ,  som har

at gore med de hemmelige selskaber.
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- Medlemmeme af et af de hemmelige selskaber bankede heksen i

aftes.
- I &r er det pigernes tur t i l  at gi i bush-skolen, om 7 Ar er det

drengenes tur.
- Han spiser iklie hundeksd, for han har hunden som sit tabu.
- Han har fAet sin straf og er nu genoptaget i landsbyens felles-

skab efter et mode i palaver-hytten.
Hvad gemmer der sig bag sAdanne udtryk pi missionarernes

leber? Og hvordan lever de med den virkelighed, udtrykkene daek-
ker? Og kan de formulere sig pi en sAdan mAde, at selv en fremmed
kan fA en lille fomemmelse a{, hvad det hele drejer sig om?

Det kan fritimerne de naste dage og aftener bruges til at {inde ud
af . Hvis da ikke skorstenen falder ned igen, eller koblingen pi bilen
skal repareres igen, eller de kommer for sent hjem fra en gudstjene-
ste, fordi de igen har ramt lidt ved siden a{ brobjalkerne over flo-

den. Og hvis ikke hermyrerne indvaderer missionsstationens om-
rAde, sA krafteme skal bruges pA at afiede dem. Og hvis det ikke

bliver verre med tropesAret pi benet.
Men holder flagermusene lidt inde med deres stojende lyde oppe

fra treeme ved nattetide, og er man ferdig med den natlige hekse-
bankning, som forsryrrer nattesovnen, skulle de ydre betingelser
vare ti l  stede for at f i en fornemmelse af , hvad der gemmer sig bag
nogle af disse fremmedartede udtryk.

Ganske vist skal ungerne ogsA passes. Og generatoren er kun pi
fra H. lg-22 for at spare pA den dyre olie, sAledes at der kun er
elektricitet i dette tidsrum. Og lys. Dog kun for de hvide. De sorte
mi nojes med petroleumslamper til at oplyse deres huse.

Gad nok vide, hvad man i Hvidovre kommune ville sige, hvis rige
olie-arabere byggede et stojende kraftvark i forbindelse med deres
mosk6, og som kun muslimerne i omrAdet fik glade af ?

Men det har naturligvis ikke noget at gsre med fremmede begre-
ber pA Wozi-missionaerernes leber.
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6 Loma-folkets religion

Be{olkningen i Wozi t i lhorer loma-stammen, der holder ti l  i  det
nordvestl ige hjorne af Liberia, og som teller omkring 75.000 men-
nesker i dag. Et ukendt antal loma-folk er bosiddende andre steder i
Liberia, og en ikke ubetydelig del af haren udgores af loma-folk.
Stammen er kommet ostfra, og i nabostaten Guinea regner man

med, at der Iever 50.000 fra samme stamme. Skonsmessigt anslAs
det samlede antai loma-folk i alle omrider ti l  omkring 150.000
mennesker.

Om deres religion skriver den kristne l iberianske leder af Lese-

programcenteret i Wozi i et af de mange hefter, som centeret har

udgivet:
Som loma-stammen tidligere troede, tror loma-folk i dag, at
der er en Gud. Men i modsatning ti l  den kristne tro, rroede
og tror de ogsi pi mange andre ting. Undtagelsen udgor de af
loma-stammen, som er blevet kristne.

Man troede s6ledes, at der er en stor Gud, som er hojere
end alle ting og er alle tings skaber. Men ved siden af denne
Gud findes andre ting med en overnaturlig magt, som kan
beskytte mennesker elier pifore dem en ulykke. Sidanne ting
er inder, amuletter, treer, bjerge, f loder osv.

Den gamie loma-stammes tro pA deres underordnede guder
betyder, at de lever i {rygt. Nir der skete noget, som de ikke
forstod, tolkede de det som en gerning udfort af de underord-
nede guder. Hvis en mand f . eks. gik ud pi arbejde, og hans
cutlass (arbejdsredskab, vAben, okse) faldt ud af beltet, betsd
dette, at anden ikke onskede, at han skulle arbejde den dag.
Han vil le si straks gA ti lbage ti l  byen og slappe af .

De tidligere loma-stammefolk plejede at sige noget, som
svarer ti l  det f jerde bud 1i Bibelen). Og vi ved ikke, hvordan
denne id6 er opstAet. Hvis et barn ikke viste respekt over for
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sine foraldre eller en eldre person, sagde man om det: ,Dette
barn vil ikke fA et langt l ivo. De gamle i loma-stammen vil
stadig sige dette.

Disse andre ting, som loma-stammen viser erbodighed
over{or, kaldes ikke guder, men den mide, som man omgis
dem pA, viser, at de er en slags guder for dem. Det, som viser,
at loma-stammen har foresti l l ingen om en hojere Gud, er det
navn, de giver denne Gud. De kalder denne Gud ,The Sky
Godo (Himmelguden). Derved viser de, at de antager, at der
er andre guder end denne. (Yella Quaqua, The Loma People
2,  'Nozi  1975,  s .  18-19) .

Troen pA den ene Gud finder imidlertid ikke et nedslag i, at man
bygger templer, har {aste bedetider, hell igdage eller bestemte religi-
ose fester. Den religiose dimension kommer sterkest t i l  udtryk i
forbindelse med {orfedredyrkelsen, idet man tror, at den afdodes
6nd lever videre. Den skal o{odresn, sA den kan rejse sikkert og
komme over grensen ti l  ,Ande-byenn.

Men at Gud er t i l  og har skabt alt, er det naturligste af alt.
- En Gud-er-dod-teologi kan man godt lade blive hjemme i Ve-

sten. Det er en absurd tanke for folk her. Man behsver ikke at
argumentere for, at Gud er t i l . Det ved enhver, og nAr vi taler om
Gud, er der ingen, som studser over det. Pi dette punkt er man
nermere den kristne tro, end mange er i Vesten, uden at jeg skal
gore mig klog pi, om det gor vort arbejde lettere eller svaerere. Men
der er i hvert fald noget ar bygge videre pA her, siger Bodil Skjott.

- NAr vi gennemgir fsrste trosartikel i d&bsklassen, er der fsrst
nogen, der undrer sig, nir vi gAr ind pA, at himmelens og jordens
skaber er vores gode t'ar. At vores l iv og hverdag vedkommer Gud,
og at han pi et personligt og l ivsnert plan er vores far, fojer noget
nyt t i l  deres forstielse af Gud.

- I en kristen kommunikationsproces skal man ikke se stort p6,
om der er et element af identif ikation eller ej, altsA om man kan
ramme nogle pmkter, som folk kan nikke genkendende ti l . Men
samtidigt kan man ikke stille sig tilfreds med bare at {A det frem,
som allerede er kendt af dem. Guds Abenbaring i Jesus Kristus brin-
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Ber noget nyt. I vores sammenh€ng er det vesentligt at fA under-
streget, at vi i troen pA Jesus er befriet frafrygten ior, hvad ,medi-
cineno kan gore. Frygten for at bestemte folk kan ,putte medicino
pA en og sAledes skade en, er en vesentlig faktor i loma-folkets
dagligdag. Men det er rigtignok et problem, hvordan man pA en
rigtig m&de {orkynder Guds almagt og Guds kerlighed, sAledes at
frygten {or onde Ander og >medicinen( tages bort, uden at man
udraderer Satan som en virkelighed og en faktor, der skal siges nej
t i l .

- At Gud horer hverdagen ti l , kommer ikke mindst frem i det
nritual< man skal igennem, inden man kan pibegynde en samtale pi
loma. Nir jeg, som det er almindelig skik, sporger: nHvordan gir
det?n,  lyder  svaret ,  dersom al t  er  i  orden:  , lkke noget  at  laste Gud
foro. Og nAr folk sporger'mig, og jeg siger det samme, lyder deres
gensvar:  ,Gud ske tak for  det !n.

Da de danske missionarer ikke kan forandre det foreliggende
kontaktpunkt, er det op ti l  dem at f i det bedst mulige ud af det. Men
samme kontaktpunkt, som ofte savnes i Vesten, foles undertiden
som en afgorende hindring for at nA ind ti l  evangeliets kerne: at
himmelens og jordens Gud for Jesu Kristi skyld er vores gode far.

Men rodme over at tale om Gud er der ingen, der gor i Wozi.
Sorte mennesker radmer ikke, og den rsdhArede hvide missionar
behsver ikke at rodme, nir hun eller hendes mand bringer Gud pi
bane.

Skamme sig over Gud gor heller ikke taxa-ejerne i Liberia. Den
populere brug af p6malede slogans pA bilerne har undertiden ogsA
oGudn med. nGuds tid er den bedsteo er et af de benyttede slogans
ti l pAmindelse om, at den hurtigste korsel ikke er den bedste. ,Gud
beskytte ksrsleno stir der - som en bon - pA andre taxaer. Og ikke
uden en god portion afrikansk selvironi stir der pi nogle taxaer, som
korer rundt i Monrovia, og som er ved at falde sammen pA grund a{
den rust, som Atlanterhavets salt har givet dem: ,Om Gud vil. . . n.

Om Gud oll, at loma-folkets 'Himmelgudo skal blive kendt som

Jesu Kristi far, kan den, som selv har lart denne far at kende, ikke
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vare i  tv iv l  om. Gud beskyt te og h ja lpe miss ionererne!  S& de mi

se,  at  Guds t id  er  -  a l t id  -  den bedste.
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7 Den brudte &ndering og inder i Wozi

Wozi er omgivet af en dndering, f lettet af l ianer, som skoven er fuld

af. Men selv om de er sterke, og Tarzan kan svinge sig mellem

treerne i disse >tove((, er der dog kommet nogle brud i denne

Andering. Kon tid for missionererne kom ti l landsbyen, var den sat

i stand. Men troen p6, at denne &ndering sammen med andre midler

kan holde de onde inder borte fra Wozi, er ikke ensbetydende med,

at man skynder sig at reparere den, nAr den fir nogle brud, fordi

landsbyens geder odelegger den.
Selv om livsrytmen pi mange mAder stadigvek er som tidligere,

er den dog pA forskell ig mide pivirket udefra. Wozi-drenge, som er

under uddannelse andre steder, kommer pA deres weekend-besog
hyem med transistorradioer og horer nyhedsudsendelser med ra-

dioen under armen, nir de om aftenen g&r ned for at bade i den flod,

deres forfadre ogsA badede i. Selvfolgelig ved de, at det ikke er

inder, men mennesker, der taler gennem radioen. Og selvfolgelig
ved landsbyens beboere, at det ikke er en 6nd, der flyver hen over
dem,nAr Den lutherske Kirkes l i l le missionsflywer droner ned over
landsbyen.

Gammelt og nyt modes ogsi gennem bsrnenes hjemmelavede

legetoj : Slangebosser laves i en hindevending og affyres med preci-
sion, samtidig med at man traekker rundt med biler, lavet af en

konservesdAse, og hvis h;ul er gummi fra brugte sandaler, disse
,fl ip-flops., som skagt nok ifolge en notits i den ugentlige lo-

ma-avis er en af de bedste opfindelser, den hvide mand har bragt

med ti l  Afrika! Heller ikke ,Wuome Airways<, som bsrnene kalder

den taxa, der ksrer ind ti l  landsbyen Wuome endnu langere inde i
junglen, er for dem en And, der farer af sted, selv om den korer
hurtigt. Og selv om man stadigvak ridforer sig hos og kobeomedi-

cin< mod onde Ander hos medicinmanden, kommer man ogsA for at
fi malariatabletter hos de hvide. I ovriet har den mest prominente
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medicinmand ladet alle sine mange born fA de vaccinationer, der anbe-
fales, samtidig med at han {ortsaetter med at lave medicin mod onde
Ander, Og samme medicinmand {orhindrer ikke, at en af hans son-
ner kommer ti l  bibelkreds hos missionererne.

At bruddene pA Anderingen omkring Wozi har sin naturlige for-
klaring, og at missioneererne gennem evangeliet om Jesus gerne vil
lave huller i den ,Anderingo af frygt, som omgiver mange af lands-
byens beboere, {orandrer dog ikke, at der allerede er visse brydnin-
ger, som kan ti lskrives den almindelige udvikling. Hvordan de un-
ge, der kommer hjem ti l Wozi selv oplever disse brydninger, har de
danske missionerer kun en brudstykkeagtig erkendelse af. Brud-
stykkeagtig er ogsi stadigvek deres fornemmelse a{, hvad der egent-
l ig rorer sig i landsbyens folk, nAr talen er om Ander. Det henger
ikke sammen med, at missionererne mangler sporgelyst. Men det
skyldes snarere, at der er noget, landsbyens be{olkning gerne vil
beholde for sig selv. I hvert fald har de intet behov for at meddele sig
om disse forhold.

- NAr du spsrger, hvad Anderne betyder, og hvad de gor, mi jeg
vel give samme svar, som jeg selv har fiet utall ige gange: ,Jeg ved
det ikkeu. |eg har en trang ti l  at udforske, hvad der bor i dem. For
nysgerrighedens skyld, javist! Men ogsA for bedre at kunne {orsti
dem, sA jeg ikke taler helt ved siden af, n6r jeg forsoger at rakke
dem evangeliet. Men oftest f6r man, n6r man sporger, svaret: >Jeg
ved det ikke<. Og miden de siger det pA, lader ikke en i wivl om, at
man godt kan holde op med at sporge mere. Eller ogsi lagger man
pA den m&de, man sporger, et svar i munden pA dem, og sA er man
lige vidt. Vel gor vi iagttagelser og skal gore det. Men udsporger jeg
dem for meget, skaber jeg blot en blokering, selv om min intention
med sporgsmilene er den gode: at vil le forsti dem for pA den bedst
mulige mAde at bringe dem evangeliet. Foruden tahodighed kraver
det en god portion takt og tone at leve sig ind i befolkningens
foresti l l inger om Ander. Selv om det hjelper l idt pA forstAelsen at
lase nogle boger om dette emne, er dog ikke alt gjort hermed. Det,
der har sliet os mest, er den t 'rygt f or 6nder, som kommer ti l  udtryk
pA forskell ig mAde, siger Bodil Skjott.
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- I den ugentlige bibelkreds gennemgik vi en aften beretningen

om den sikaldte >MAnesyge drengo fra Lukasevangeliet kapitel 9.

Her tales der jo om, hvordan en And griber og slider i en dreng' Vi

sluttede aftenen af med sporgsmilet: ,Findes der onde Ander om-

kring Woziu? Den unge mand, som er blevet dobt, mens vi har

varet her, gjorde geldende, at den mAde, man her snakker om onde

Ander pA, er noget pjat og noget, man ikke skal tage hojtideligt. Men

bortset fra ham, vil le ingen af de andre tale pA den mAde om de onde

Ander omkring Wozi. Ikke alle havde sef en ond ind, men det var en

selvfolge for dem, at onde Ander eksisterer. Medicinmandens son

fortalte endog, at han var i stand til at lave medicin imod de onde

Ander ude i junglen. Det havde hans far lert ham.
- Moder man en ond And ude i junglen, bliver man stiv og stum

og kan ikke bevege sig bort. Medicinmandens son kunne fortalle

om, hvorledes nogle af hans kammerater var kommet ind i lands-

byen og havde sagt, at en af deres venner var faldet om ude i

junglen, fordi han havde modt en ond ind. Han havde sA lavet

medicin og var gAet ud i skoven og havde ved hjelp af sin medicin

fAet vennen op at stA igen.
- Vi ser det ikke som vores {orste opgave at fortelle disse drenge,

at det med onde inder er noget sludder. For dem er de virkelige nok'

Vores opgave er vel snarere at forkynde, at Jesus er den sterkere, og

at han er den, der driver frygten for onde Ander bort. Pi en egen

mide bliver visse beretninger fra Ny Testamente mindre teoretiske

og mere relevante for os nu, end da vi laste teologi i Arhus.

Lige uden for missionsstationens indhegning l igger et l i l le oAnde-

husn. Et egentligt kultsted er det ikke. Heri l igger den person begra-

vet, der betragtes som forfader ti l  en af de storre familier i landsby-

en. De, der ti lharer denne familie, kan forlange at blive begravet

her. For nogle mAneder siden blev Andehuset kalket oB sat istand, og

born og geder kan ikke pi samme mAde som tidligere faerdes derinde

nu. Staerkere endnu kommer forfaedredyrkelsen ti l  udtryk gennem

den s&kaldte ,indesteno. En Andesten er ikke nogen geologisk
)sten(, men som regel et vAben, der har ti lhort familiens for{ader.

En af Den lutherske Kirkes evangelister har forklaret denne skik
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og viser samtidigt, hvordan en afrikansk kristen omtolker en afri-
kansk skik, sAdan som vi i Vesten ogsA har skikke, der hen langs ad
vejen er blevet mere eller mindre kristianiserede. Evangelisten Su-
moiwuo Sakui, der stadigvaek lever, og som i 60'erne bl. a. arbej-
dede sammen med Wold, skriver i et hafte fra7966 om ,Andeste-

nen ( :
En a{ de ting, som er en anstsdssten for folk, der vil vare
kristne, er Andestenen. NAr man taler Guds ord ti l  folk, vil
nogle sige: nJa, jeg har hort det, men jeg vil ikke for at blive
dobt give afkald pi min endesten.(

Mit folk ! Er I virkelig helt klar over, hvad det er, I kalder en
indesten? Dets virkelige navn er nMinde-Genstandn. SAdan
begyndte det:

Da vore tidligste forfadre levede, havde de ingen Andesten.
Men de skabte den en dag, da byens folk var sammen, idet de
sagde: uSiden de fleste af vore fedre nu er dsde, og kun nogle
fA er t i lbage, lad os da finde noget, som kan minde os om dem,
s&ledes at vore barns bsrn altid vil huske oso.

Det blev man enige om.
Man sagde sA ti l  hinanden: ,Hvad skal vi valgen?
En af de ee ldste, som var en meget klog mand, sagde: ,Lad

os bruge vores faders svard som et minde. Det sverd tog han
altid med i krig, og ingen af hans kampfeller var sterke nok
ti l at hAndtere deto.

Det  b lev man enige om.
Si kaldte den kloge gamle mand byens folk sammen og

sagde: ,feg er meget glad for, hvad vi har gjort i dag. Lad os
fejre det med en fest. For vores faders navn vil aldrig blive

glemt, sA lange vort foik lever. Vore borns born vil vokse op
og huske deres forfadre.o

Si tog han 2 geder og 20 hons og sagde: ,Lad os drebe
disse pi min faders sverd, for min fader sagde til mig: Tager

du dette sverd med i kamp, vil det drebe en {jende og blive
salvet med hans blodo.

Og folk gjorde, som han {oreslog.
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Da de alle var samlet foran den eldstes hus ti l  festen, kom
en af hans venner fra en anden by pA besog. Den besogende
sA, at de festede og spurgte om anledningen. Og de forklare-
de, hvorledes de havde rndviet mindegenstanden og nu fejrede
den i deres by.

Den besogende syntes godt om ideen. Efter nogle fA dage
vendte han ti lbage ti i  sin hjemby og forklarede sagen for sine
byfe l ler .

Ogsi de indviede noget, som kunne vare mindegenstand,
siledes at deres efterkommere ikke skulle glemme deres for-
fedre.

Men de lavede om pi sagerne lige fra begyndelsen. For det
forste tog de som mindegenstand et spyd, som havde ti lhort
deres {orfader. Og det andet, de forandrede, var, at de pA
mindefesten tog spydet t i l  deres forfedres grav, lagde det pi
graven og sagde henvendt ti l  deres forfedres And: oNAr vi
bringer dig en gave, sA gA ind i dette spyd, og vi vil satte mad
hen t i l  d ign.

Dette er, hvad de bad deres nevoer fortelle deres onkler.
De gjorde dette om aftenen, og den neste dag tog de 4 geder
og 8 hons og drabte dem pi spydet ved graven. Denne aldste
gjorde mere end vennen i den forste by.

PA denne mide voksede skikken med Andestenen og bredte
sig indti l vore dage. Enhver, som hsrte om det, tog ideen med
tilbage ti l  sin egen by og begyndte en l ignende skik der med
smi forandringer. De andrede navnet fra mindegenstand ti l
Andesten og sagde ti l  deres born: ,Det er, hvad vore forfedre
overgav os og sagde, at nAr de dode, vil le de gA ind i denne, og
vi skulle sette mad ud ti l  demu.

SAdan er andestenens oprindelse. Tidligere kaldte de det en
mindegenstand, fordi deres efterkommere altid skulle huske
dem. De forste folk, som begyndte skikken, betragtede ikke
>stenen< som noget, man skulle henvende sig ti l , eller som
ville svare en. Men de efterfolgende folk fojede dette ti l . Det
begyndte som noget, der skulle fi folk fra samme familie ti l  at
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huske deres oprindelse.
Det betyder ikke, at I, som setter mad ud ti l  Andestenen,

blot skal ringeagte og glemme jeres forfedre. Men I skal
holde op med at taie ti l  den, som havde de mere magt end
Gud .

Det, I skal gore, er at opbevare Andestenen et sikkert sted
for derved at mindes jeres families oprindelse. For den har
ikke storre magt end Gud. Og sA skal I bekende jeres synder
for Gud og bede om ti lgivelse. For det var ikke Gud, der
indstiftede denne skik om Andestenens magt, men det var en
id6, vore for{edre selv kom pi.

Tro nu ikke, at det, jeg her har fortalt jer, blot er en fabel.
Det er sandheden om, hvad der skete.

Hvis nogle af jer tvivler pA, hvad jeg har sagr om indeste-
nens oprindelse, vil jeg i l lustrere det pA denne mide: Set 10
mennesker sammen i en taet ring. Hvisk si noget t i l  den forste
og lad ham fortelle det videre ti i  den naste, indti l det nir t i l
den sidste person. Bed si den sidste person om at sige, hvad
han har hort. Si vil I opdage, at det, I fortalte den fsrste
person, er bievet t i l  noget andet, nAr det nir t i l  den sidste.

Og sAdan er det med oprindelsen ti l  Andestenen. Man end-
rede skikken hen langs ad vejen. (Sumoiwou Sakui: The Spirit
Stone, Wozt 7966).

I denne sammenheng er det uden storre betydning, hvordan
forskere vil bedomme vaerdien af evangelistens forklaring pA ,Ande-
stenens( oprindelse. Vigtigere er det at iagttage, hvoriedes en Io-
ma-kristen her understreger samhorigheden med sit folk og folke-
{ellesskabet. For at blive en kristen behover man ikke at blive en
dArlig loma-person, der taler nedsattende om stammens forfadre.
Men samtidig er der noget i skikken med rAndestenen(, som er
uforeneligt med den kristne tro: det at ,fodreu forfedrenes inder,
dvs. sette mad ud ti l  dem, hvilket i dette samiund betyder rismel.
For evangelisten Sakui er sAledes en manglende ti lbedelse af {orfed-
renes inder ikke det samme som en manglende respekt eller arbo-
dighed for det folk, han selv er del af.



- I dAbsklassen talte vi forleden dag om det fsrste bud: om ikke at
have andre guder end Jesu Kristi far. Da jeg spurgte deltagerne, om
de kendte noget ti l  ,andre guderu, henviste de ti l  forskell ige treer
og bjerge, hvor man setter ris ud, eller t i l  f loder, pA hvilke man
kaster rismel. Det er s6ledes en del a{ deres hverdag, selv om de
fortalte det med et overbeerende smil, Men det overbarende smil
henger miske sammen med, at det var i en dibsklasse, de fortalte
det, siger Bodil Skjott.

- Jeg har ikke pi fornemmelsen, at loma-folket kender ti l  at bede
til forfedrenes inder i den forstand, som vi kender ti l  bon. Men
gennem risen, som settes ud, appellerer man ti l  forfaderens gode
And om at stotte en og komme en ti l  hlalp. Det vil le vere forkert at
antyde, at indedyrkelsen er pA stark retur i Wozi. Dog er der en vis
bevegelse. Forleden dag fortalte en af de kristne, hvorledes hans far

engang havde bedt ham, der har til opgave i en husstand at satte
mad ud ti l  6nderne, at gorc det. Men denne person, som kaldes
>nevoen(, havde bare svaret: ,Hvorfor skal leg dog gore det? Det
vil jo bare blive adt af myrernen ! Denne )ngvo( var ikke en
kristen. Det interessante var, at den kristne, som fortalte dette,
ti l fojede, at faderen ikke gik i rette med rnevoen(, men ligesom
accepterede, at en ny tids6nd sA smAt er ved at komme ti l Wozi.

Den brudte indering omkring Wozi skal nok blive sat i stand
igen. Det er som med en kirke i Vesten, som rranger ti l  at blive
kalket, selv om det godt kan trekke l idt ud. I Danmark vil de fleste
mennesker stadigvak gerne have pane kirker. Det horer nu med ti l
landskabet. Og er vel det sikreste?

Brud pi en Andering og manglende kalk pi en kirke giver ikke
altid det rette bil lede af, hvad der rorer sig i ,folkesjalenn.
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8 N&r doden kommer til Wozi

I Wozi er der flere kristne gravsteder. Korset rober det. Graven
placeres almindeligvis lige uden for den afdsdes hus. Oven over
graven er der bygget en cementblok pi hojde med en benk, som den
da ogsA bruges til. Ikke sjaldent kan man se bsrn sidde og spille
klik-sten pi cementblokkens javne platform.

- Respekten for den afdsde er til stede. Alligevel betragtes graven
ikke som et ,helligstedo i vor forstand. Og i folks bevidsthed er
der ingen modsetning mellem at benytte den som en brugsgenstand
og samtidig vise respekt {or den afdsdes And, konstaterer Bodil
Skjott, da vi er pA introduktionstur rundt i landsbyen, som det er
god skik, nAr {remmede har rndfundet sig i Wozi.

Vi standser foran Moin Yamahs gravsted. Her stAr et par spande
og en stor tsnde til at opsamle regnvand. Foran huset ligger en
anden kristen grav, hvrlket korsudsmykningen viser. Gravinskripti-
onen er pi engelsk. Det er nu engang det sprog, man kan skrive,
hvis man kan skrive.

Bortset fra korset adshller de kristnes grave sig ikke i udseende fra
de ikke-kristnes grave. Ogsi pA de kristnes grave findes undertiden
en lille vandskAl. Om det er til &ndeme, er vanskeligt for en uden-
forstiende at fA klar besked om.

- At der ogsA findes en vandskil pA kristnes grave henger sam-
men med, at nir et gravsted bygges af famiiiemedlemmeme, er der
blandt disse som regel ogsA ikke-kristne, og det hsrer nu engang
med ti l traditionen her at placere en sidan skil, siger lederen {or
Leseprogramcenteret.

Mere kan jeg ikke fA ud af ham om den sag.
Moin Yamah blev i slutningen af januar 7982blret ind i landsby-

en, efter at hun havde veret pA det ,behandlingscentern, som den
mest prominente medicinmand i Wozi har nogle kilometer uden for
landsbyen. Hun var afkraftet og dode nogle fA dage senere. Det var
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godt 2 mineder efter familien Skjotts ankomst ti i  landsbyen.
- Det var vores forste mode med doden i Wozi. Der kom bud ti l

os, at hun snskede Guds aand. Forst troede vi, at hun vil le dobes,
men da vi kom op til hende, fortalte andre, at hun var dsbt. Det var
sket i begyndelsen af 50'erne, da hendes mand var blevet kristen. 6
ud af hans 7 hustruer var dengang blevet dobt. Med Guds aand
mente hun nadveren.

- Moin Yamah modtog nadveren, og nogle dage senere kunne vi
forstA pA ribene oppe fra huset, at hun var dsd. Vl gjorde klar til en
kristen begravelse, selv om der indtil det sidste herskede tvivl om,
hvorvidt det skulle v€re en kristen begravelse eller ej.

- Dagen efter hendes dod samledes omkring 15 dsbte ved kirken.
De gik syngende hen til hendes hus, hvor det meste af landsbyen var
samlet. Den kristne gruppe stod pi den ene side og alle andre pi den
anden side.

- Medicinmanden, som havde behandlet hende, trAd-
te nu frem, som om han vil le have indflydelse pi, hvordan be-
gravelsen skulle {oregi. Det hang nok sammen med, at hun havde
veeret pA hans ,behandlingscentern. Men hun havde selv udtrykt
onsket om en kristen begravelse, og det vidste de andre kristne. Da
zoen, medicinmanden, begyndte at sige noget, sang de kristne bare
hojere. Dette spil varede vel en 5 minutters tid, indtil medicinman-
den trak sig tilbage og satte sig med en cigaret i udkanten af kredsen.

fens-Arne Skjott kunne nu holde sin begravelsespradiken pi en-
gelsk, og iederen for Leseprograrncenteret oversatte til loma. Moin
Yamahs lig, som blot var svsbt i kledestykker, blev herefter lagt i
graven. Jord blev fyldt pA, og den folgende dag var der kommet
cement ti i  Wozi, siledes at gravstedet kunne mures og inskriptionen
udfardiges.

- Det var en dag, som gjorde et sterkt indtryk pA os. Det skyldes
ikke blot, at det var forste gang, vi var involveret i dsden ilNozi,
men snarere spillet mellem de kristne og byens prominente medi-
cinmand. PA en eller anden mAde vandt de kristne med deres sang
over ham. Og ikke mindst blev vi forbavset over, at selv om der var
flere af de kristne, som vi ikke kendte fra deres kirkegang i Wozi,
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vidste de alligevel godt, at de skulle stille sig pi Moin Yamahs side,

da doden kom ti l Wozi
Men stadigvak og efter snart 2 Ar i Wozi kan dsden gore indtryk

og give stof til eftertanke, hvilket ikke er noget, som de danske

missionarer kan gennemarbejde i et snuptag. Det er ikke sA meget

de mange brag, der kommer fra en gammel forlader, som affyres ud
i junglen i de dage, begravelsen stAr pA, som overrasker lengere.

Men stadig er der overraskelsesmomenter i forbindelse med dsden

og forhold, man studser over. - Stanken af dsd, kan man vel lere at

vanne sig til, siger Bodil Skjott, efter at hun lige har veret oppe i

den a{dodes hus. Der lA hun pA gulvet med et klede over sig,

nabokoneme sad ved siden af . De, der sad nermest, viftede med en

klud {or at fA lidt frisk luft, ildstedet i midten af huset var der

stadigvek, og bornene legede rundt omkring. Alt dette kan jeg vel

venne mig ti l , men overrasket er jeg igen blevet.
Det hele begyndte Iordag ved middagstid. Der kom bud ned til

missionererne om, at der var en syg oppe i landsbyen. Bodil Skjott

tager min kone med, og da de kommer tilbage, lyder sygeplejer-

skens dom: ,Hun har ikke lang tid igen<. Hun fik ret. Sidst pi

eftermiddagen var den eldre kvinde dod.
I huset havde de modt enken efter den tidligere evangelist.
- Hun spurgte, om jeg ville bede for den syge, fortaller Bodil

Skjott, og det gjorde jeg efter fsrst at have bedt hende om at bede,

hvilket hun afslog. Men fsrst her gik det op {or mig, at den syge var

dobt. Vi har aldrig set hende i kirken, og ingen har {ortalt os, at hun

var dobt. Igen mA altsA vores statistik over antallet af dsbte i Wozi

revideres.
Naste overraskelse kom sondag formiddag. Da fens-Arne Skjott

om fredagen var blevet {lojet ind til en fjemtliggende landsby,

kunne han ikke deltage i sondagens gudstjeneste. Lederen af Lase-

programcenteret var syg i de dage, og da Bodll Skjott lordag aften

havde forhort sig om, hvorvidt man kunne ,nojes< med aftenguds-

tjenesten, havde han klart givet udtryk for, at det bestemt ikke var

en god ide. >Man skal ikke se stort pA de 2 eller 3 personer, som

kommeru, havde han sagt.



Men netop den formiddag kom der flere til gudstjenesten.
- De var der jo nasten alle, siger hun, da hun kommer hlem fra

kirken. Hushjelpen, som 1eg fortalte dig om forleden dag, han, som
ellers kun kommer i kirke, nAr hans arbejdsgiver, den amerikanske
missionar er i Wozi, var der. Og en af missionsstationens arbejdere,

som vi ellers aldrig har set i kirken, var der, ja, mange andre, som
nasten aldrig kommer. Alt i alt omkring 20.

- Men det var forst efter predikenen, og efter at jeg havde sagt
tak og farvel for denne gang, at det gik op for rnig, hvorfor de alle
var der i dag.

- De blev siddende, og en tog ordet og sagde, at der var noget, de
ville tale med mig om. Forst floj den tanke igennem mig, at de ville
give mig en irettes€ttelse for ikke at have ksrt den syge pi hospita-
let i gAr. Men det var det nu ikke. De var kommet for at snakke
kristen begravelse.

- Jeg mindede dem om, at jeg ikke var pr€st, og at jeg ikke

vidste, om Jens-Ame kom hjem med missionens flyver sondag, eller
han forst ville komme mandag. Men det havde de allerede gennem-
tankt. De spurgte faktisk, om il<ke den fremmede hvide nede i
gastehuset var prest, og det kunne jeg jo ikke benagte. Si jeg

stillede dem i udsigt, at hvis Jens-Arne ikke nir hjem i dag, sA vil du
l morgen.

Hun finder et stykke hvidt toj frem til liglagen, et stykke sto{,
som ved juletid var blevet brugt som engletaj ved kirkens julespil,

og vi begynder at forberede begravelsen.
- De kom i kirke i dag, ikke for at komme i kirke, men for at

diskutere begravelse, siger hun pludselig. Er det ikke merkeligt: I
levende live identificerer flere af dem sig ikke som kristne. Men nir
dsden kommer, gor de det, ,Hun er dobt. Hun er vores. Hun
tilhorer Guds iolk. Hun skal have en kristen begravelseo. SAdan lsd
deres argumentation i kirken. Og efter gudstjenesten gik vi alle
syngende fra kirken hen til den afdodes hus. PA denne mAde identifi-
cerer de sig som kristne og solidariserede sig med en afdsd
med-dobt.

- Hvis man kar savne et kristent {allesskab blandt kristne, mens
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de lever, kommer dette altsA til udtryk, nAr en dor. Hele byen
holder op med at arbelde pA deres farme, deres marker. Og der er
nasten ingen grenser {or, hvad der kan bruges af penge pi den
afdsde: til skud, cement og bespisning. Til kladestykker, pengega-
ver og rejser for familiemedlemmer, der bor andetsteds.

Mens vi sidder og forbereder begravelsen, ryger det ud af hende:
- Hvad skal man egentlig tale om? S& at sige hele landsbyen vil

v€re til stede ved begravelsen i morgen. Sikken en mulighedl Hvis
det da ikke lige er sAdan, at pi det tidspunkt, hvor begravelsen skal
foregi, har de fleste drukket sA meget palmevin, at det vel nesten
kan vere lige meget. OgsA de kristne drikker godt ved en sAdan
lejlighed, men det kan du jo selv se i morgen.

Den lille missionsflyver stryger sondag eftermiddag t€t ned over
missionsstationens tag og lander pi den li l le graesstribe uden for
Wozi. Prasten i Wozi er tilbage fra sin evangelisationstur. En ny
opgave venter ham. Og jeg kan vere tilskuer.

At der blev udskanket rigeligt og gratis palmevin uden for den
afdodes hus sondag aften, var der ingen tvivl om. P& den ene side af
huset hyggede en gruppe sig med traditionelle afrikanske rytmer og
dans. PA den anden side var der ogsi en gruppe, men her hyggede
man sig med diskomusik og ovestlige< toner fra en transistorradio -

og nogle endda med pardans. Igen et eksempel pi en af de mange
kontraster, som dog ikke synes at vere egentlige modsetninger for
landsbyens beboere. At man kan danse, nAr en er dod, synes at vare
det naturligste af alt. oVar det ikke netop det, den levende-dode selv
gjorde, da hun var i live?n Bodil Skjott afslog dog venligt tilbuddet
om en pardans - skont det var mAneskin - og ligeledes {oresporgslen
om at salge nogle nye batterier til transistorradioen.

Hvis det ikke var {ordi, man vidste, at den afdode lA inde i huset -

nu lagt i en kiste, fordi begravelsen m6tte udsattes en dag - vilie en
udenforstiende ikke kunne se forskel pA de aktiviteter, som her
fandt sted pi grund af et dadsfald og re dem, der ellers foreg6r i
landsbyen om aftenen - og iser n&r det er fuldmine.

Palmevin havde de, der kom i kirken mandag eftermiddag, ogsi
drukket. Hvilket b&de kunne ses pi deres ojne og lugtes. Men dog
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ikke i sAdanne mengder, at de var berusede. Det er vel noget a( det
sarrlme som med olkuske i Danmark, som udmerket kan ksre en
olvogn, selv om de har konsumeret adskillige ol. Og her i landsbyen
er man vant til palmevin, som tappes direkte fra bestemte palme-
treer og er klar t i l  at drikke med det samme. Syngende gik de
kristne {ra kirken efter at den afdsdes onkel, som ogsA er kirkeeld-
ste, havde bedt en bon. Storstedelen af landsbyens befolknhg er
samlet uden for den afdsdes hus, og de kvinder, der er i gang med at
gore klar til bespisningen, trekker mAtterne med risen til side, da de
kristne kommer.

Jens-Arne Skjott kan pa loma begynde begravelsesritualet, og
efter at han har pradiket, kan man se pA ham, at han venter pi, at
kisten skal sankes ned i graven, sA jordpAkastelsen kan finde sted.
Men det mi han nu vente med. For afdsdes aldste son trader nu
frem. Han har en sag, han vil frem{ore, sAdan som det Abenbart er
skik her, inden kisten senkes ned i graven. De mend, der har
gravet den, folger begivenheden stAende i graven. Det er ikke en
almindelig mindetale over sin mor, den eldste ssn holder. Tvarti-
mod er det en bekendelse i fuld offentlighed. Han forteller, at han
af sin mor har lAnt nogle penge, som han aldrig har fAet betalt
tilbage. Da han er ferdig med denne sag, begynder man pi en
lengere palaaer. Man giver gode rid og siger ti l  ham, at han skal
glemme det. Afsluttende lagges den endelige afgorelse hen til den
eldste soster, som nu erklares for familiens )mor(.

Den yngste son, som er lererstuderende i en anden by, har ogs6
noget pA hjerte:

- Min mor ville have, at jeg skulle gifte mig med en bestemt pige.
Det afslog j.g. Jeg vil giftes med den, jeg kommer ti l  at elske. Hun
sagde, at hvis jeg ikke adlsd hende, ville hun ikke vare mor for mig
langere. Nu er du dad, mor - siger han - men jeg vil stadigvek
gifte mig med den, jeg kommer til at elske. SA mA du, min mor,
hvor du er, afgore, om du vil vare min mor.

- Hvis der sker ham et eller anden ondt, si vil man ganske givet
sige, at det er hans mors ind, der er skyld i det, hvisker Bodil Skjott,
som overs€tter.
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Efter at der igen er affyret et par skud, kan kisten senkes i jorden.
Der er gaet mere end halvanden time, siden de kristne kom til

huset. Og presten har kun lagt beslag pA et kvarter. Men for jord-

pikastelsen kan finde sted, skal 15-20 kledestykker lagges om ki-
sten. Hvert stykke, der er skenket som gave til den afdode, koster
8-10 dollar. Gad vide, om den levende-dode i sit l iv har haft si
mange lappaer at valge imellem? Men nu gAr hun til Ande-byen -

velkledt.
- Underligt at begrave en dobt, som aldrig har vist sig i kirken,

mens vi har varet her, siger fens-Arne Skjott pA vejen hjem. Sved-
drAberne pibler ned ad hans ansigt, og hans gronne presteskjorte
har nu fiet en anden gron nuance af sveden.

- Der er planer i kirken om, at man ikke skal begrave dsbte, som
igennem langere tid ikke har vist sig i kirken. Men hvis man vil
have en kristen begravelse, hvem er sA jeg, at jeg skulle nagte det?
Anderledes vil det vere, dersom de kristne pi stedet ikke vil gA med
til en sAdan begravelse, siger han.

Han er allerede belert om, at 6t er. hvad kirken mAtte traffe en
afgorelse om, noget andet er, hvordan en sAdan afgorelse fores ud i
livet. Og her mi de lokale kristne tage ansvaret, mener han.

Da jeg konstaterer, at alt ved begravelsen {orlsb i ro og orden, og
at jeg som ti iskuer med egne ojne havde set, hvorledes de flere
hundrede mennesker stille havde lyttet til pr€stens tale - for lige-
som at antyde, at man ved en begravelse i dette samfund som
hjemme i Danmark kan fi mennesker i tale, som ellers ikke horer
evangeliet - replicerer han:

- Jovist hsrte de efter. Men tro mig: Da jeg i min prediken sagde,
at der kun er evigt liv for dem, der tror pi Jesus, sA svarede hele
flokken "jan hertil. Ogsi alle de ikke-dsbte. Hvordan skal man sA fi
det frem, at der er forskel meilem at tro og ikke at tro pA Jesus, ni,r
de ikke hsrer en modsatning i dette?

Wozi har fAet endnu en benk at sidde pi, et bord til brugsgen-
stande eiler en platform, hvor bomene kan spille klik-sten pA. Og
den afdsde har fAet en erefuld begravelse og en grav lige uden for
husstandens hjem. Er den afdsdes 5nd i inde-byen? Og vil hendes
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And straffe den yngste son, fordi han ikke {ulgte sin mors rid? Hvor
hun er, ved Jesu Kristi far. Og denne fa."har ved sin ssn bedt
missionaereme i Wozi om at fortsatte med at sige, at der kun er
evigt liv i troens livsfaellesskab med Jesus, og at ingen behover at
frygte en afdsds ind.

Mens de andre fortsatter samtalen om, at der ogsa ved en kristen
begravelse i Danmark foregAr meget, som en udenforstAende m&
undre sig over, falder ojnene pA den 2-Arige Christoffer, godt be_
skidt og med en buksebag, som tranger til at blive skiftet, og lidt
vrovlet, efter at foreldrene har varet vek flere timer, men allilevel
en dejlig unge. Fordi han er et menneskebarn. Og leg dropper ud af
samtalen, og ser for mig kontureme af 3 dsdsmarked. ,kikk.lr"r,
som for nogle uger siden gik bort fra et hospital et andet sted i
Liberia, og som for et ojeblik forstyrrede min idyl- for ogsi d6r, var
der slanke palmer. PA rekke med 10-t5 skridt imellemlig gik de.
Forst en aldre kvinde, som bar pi en byit omviklet med et stykke
toj : Et dodt l i l le menneskebarn. Derefter en yngre kvlnde, moderen,
som gik og klagede og ti l  sidst faderen, som bar de personlige ejende_
le, moderen havde haft med til hospitalet.

- jeg foler med dig, sagde mission*..n, Christoffers mor, t i l  det
lille, dode menneskebarns mor.

- Nu gAr de hen et eller andet sted og graver et hul i jorden og
Iaegger det dode bam deri. En egentlig begravelse bliver der ikke tale
om. Bamet er jo ikke et voksent menneske, og selv om sort sorg er
det samme som hvid sorg, n5r et barn dor, er det kun det voksne
individ, der teller, n6r det drejer sig om begravelse.

En lille pimindelse om, at man ikke skal stirre sig blind p6 de
mange voksne itNozi, som ikke kommer i kirken, men ghJe sig
over de mange Wozi-unger, der gerne kommer, nar kirkeklokken
ringer. olad de smi bsm komme til mign, sagde han jo engang. Og
mener det stadigvek.

De er ogs6 mennesker - som Christoffer pA 2 er det.
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9 Tabuer - ikke blot ord

I Wozi er begrebet tcbu ikke blot et ord, man bruger om det, man
ikke vil omtale. Tabuet hsrer hverdagen til. Helt uvedkommende
for missionereme er folks forhold til tabuet ikke. Men hermed er de

igen kastet ud i en problemstilling, som de ikke rigtig ved, hvordan

de skal behandle. En henvisning ti l  deres teologiske eksamenspa-
pirer sl6r ikke til.

For folk i Wozi er tabuet ting, tr€er og ofte dyr. Tabuet, som gir

i arv fra far til bsm, har sin egen oprindelseshistorie. Mens far og

bsrn har det samme tabu, kan moderen have et andet. Er der tillige
bomebsrn i samme husstand, og faderen ikke kommer fra den pA-

galdende familie, kan der sAledes v€re tre forskellige tabuer, hvil-
ket ikke gor husholdningen lettere, dersom tabuet er et dyr, og
derfor ikke mi spises a{ alle.

Som eksempler pi tabuer og deres oprindelseshistorie finder vi et
par frem fra et af de mange hafter, som Laseprograrncenteret i
Wozi har udgivet. Under overskriften ,Leopardn hedder det:

Fokpa Dolo siger: Derfor spiser vi ikke leopard.
Da en af vore {orfedre var en l i i le dreng, gik hans moder og

arbejdede pA marken, Mens hun var travlt optaget med at
plante risen, Iagde hun, som hun plejede, barnet i skyggen,
sAledes at solen ikke skinnede pA drengen. Og det skete, at nir
barnet grad, vil le en leopard komme og lagge sig ved siden af
det og holde det varmt. Hvis barnet gred, vil le leoparden
troste det. Barnets moder var borte en del af t iden, mens
risplantningen stod pA. Da drengen blev stor, forklarede hans
moder ham, hvorledes leoparden havde taget sig af ham,
mens han var l i l le. Derfor sagde de ti l  ham: Din slags skal
ikke spise leopard. For hvis leoparden ikke havde varet der,
vil le du ikke have overlevet.

Vi, der nedstammer fra dette barn, spiser heller ikke le-
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opard.
Yalawu fra Wozi fortaeller tilsvarende under rubrikken: Derfor spiser
vi ikke hunde:

For lang, lang tid siden, da vores forfader var et lille barn, li
han en dag og sov i riskurven. Pludselig brod der ild ud i
byen, og snart var aile ting i brand. Imidlertid var der en hund
netop der, og idet den lod barnet l igge i kurven, greb den
kurven med munden og trak den ud i skoven uden for ildens
rekkevidde. SSledes frelste hunden vores forfaders l iv. Derfor
spiser  v i  ikke hunde.

Faziviiwu, den forste voksne, som Jens-Arne Skjott dobte i januar
1983, forteiler et halvt 5r for sin dib, at han er overbevist om, at
sAdanne historier kan vare sande. Selv har han leoparden som tabu,
og skont han ikke kender familiens historie i detaljer, forteller han
om, hvordan en leopard engang gik i en felde, faderen havde opsti l-
let pA sin farm. Faderen gik ti lbage ti l  landsbyen for at f i andre ti l  at
skyde den, Han giver udtryk for, at dersom man bryder sit tabu, vil
noget forferdeligt hande en. Og mAden, hvorpi han fortaller her-
om, rober, at han ikke betragter det som noget pjat. Har man f . eks.
skildpadden som tabu og spiser den, vil ens hus blive revnet som
skildpaddens, og man vil f i  sAr, siger han. Han synes ikke rigtigt at
vil le gA ind pA vores problemstil l ing, at ogsA andre, der f. eks. ikke
har skildpadden som tabu, kan blive ramt af en ti lsvarende hudsyg-
dom. Men at han ikke vil det, kan jo henge sammen med, at han er
si venlig og ikke vil kompromittere os. For selvfolgelig er det en
tosset modsetning, vi har sti l let op.

Ogsi de kristne i Wozi har deres tabu. Den liberianske leder af
Laseprogramcenteret, som ogsA er formand for landsbyens skole,
redaktor af den ugentlige 4-siders avis pA loma og engelsk og ube-
stridt landsbyens mest veluddannede mand, som ogsi leder gudstje-
nesterne, n&r missionarerne er borte fra Wozi, har hunden som sit
tabu. Han kender oprindeiseshistorien i detaljer, men tover i sit
svar, n&r vi sporger ham, om han opfatter historien som sand.
Derimod afviser han, at noget frygteligt vil le ramme ham, dersom
han all igevel vil le spise hundekod, hvad andre, som ikke har hunden
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som tabu, gor i Wozi. For ham er tabuet mere et udtryk for en
tradition, en respekt for forfedrenes overlevering, end det er over-
tro.

Bodil og Jens-Arne Skjott mi t i l  trods for deres teologiske uddan-
nelsesbaggrund konstatere, ar de stadig efter 2 Ar mA nojes med at
iagttage og sti i le sporgsmAl, nir de beskaftiger sig med folks tabu.
Begge er de dog klar over, at et for hurtigt svar pA tabuforesti l l ingen
kan gore mere skade end gavn. MAske er det gennem en enkel
oplysning, at tabuet skal tackles, dersom det fremkalder frygt. Men
troen piL Jesus kan nok ogsA gore sit i denne sammenhang.

Jens-Arne Skjott minder om, at visse former for overtro trivedes i
bedste velgAende i hans bedsteforeldres tid efter en 1000-irig kri-
sten historie i Danmark. Selv om dette ikke kan legitimere tabuet,
dersom det fra en kristen synsvinkel mA betragtes som overtro,
hlalper det ham dog ti l  at se, at man ikke skal tabe modet, selv om
ikke alt det gamle bliver andret i en hindevending. Den mAde, som
lederen af Leseprogramcenteret praktiserer sit tabu pi, er ikke nod-
vendigvis uforenelig med kristentroen.

Derimod er han mere usikker over for det syn pi tabuet, som den
person, han forst dobte, har givet udtryk for. Men det har all igevel
ikke afholdt ham fra at dobe denne. Her - som pA ti lsvarende andre
felter - fortroster han sig pA, at dAben er en gave, og at man ikke bsr
forlange, at en person for sin dib skal bevise, at han kan leve det l iv,
som dAben skenker kraft t i l . Men dette forandrer dog ikke, at man i
sine sti l le stunder godt kan blive usikker og sporge sig selv, om man
handler ret.

Bodil Skjott har noteret, at i mange - omend ikke i alle - oprindel-
seshistorier, hvor et dyr indgir i tabuforesti l l ingen, er dyret en slags
frelserfigur. I dette ser hun et muligt t i lknytningspunkt for forkyn-
delsen af Jesus som Frelser og Herre.

- Men samtidig er der en fare i dette ti lknytningspunkt. Jeg vil jo
ikke bare komme med en parallelhistorie ti l  deres. SA vidt jeg kan
sksnne nu, er sporgsmAlet om sandhedsverdien af tabuets oprindel-
seshistorie ikke serlig relevant. Men i den kristne frelseshistorie
kommer man ikke uden om sandhedssporgsmAlet. Den er jo mere



end en god historie, siger hun.
- Da jeg predikede i Wozi kirke Palmes ondag, understregede jeg,

at folk i Jerusalem hilste Jesus som konge. De havde ret - og all ige-

vel ikke ret, fordi de ikke i tro havde fattet, at Jesus var den lidende

konge.  For  loma-fo lket  er  Gud,Sky Godn,  den hojeste Gud.  Nir  det

kommer ti l  stykket, er det vel bare Heli iginden, der kan gore de

bibelske beretninger og Bibelens Gud ti l  noget andet end blot paral-

lelberetninger ti l  det, som de allerede kender.
- Kontaktpunkterne er vel forskell ige pi forskell ige steder i ver-

den, men det er op ti i  os at benytte dem i t i l i id t i l , at Hell iginden

kan gore dem ti l andet end paralleller. Men det fritager os ikke for at

slide med disse forhold og bearbejde dem, s& godt vi nu kan. Det er

vel kun dem, der vil undskylde deres egen ugidelighed, som er en

slags ugudelighed, der vil satte en kontrast op mellem Hell igAnden

og vores eget refleksionsarbejde, siger hun.

66



10 Medicinmanden - hospitalets bedste kunde

Det nermeste hospital l igger i Zorzor omkring 25 km fra Wozi.

Dette ,medicin-husn - som det kaldes pA loma - er oprettet af den

kristne mission. Her kan befolkningen fra Wozi nyde godt a{ en

overvejende vestl ig laegevidenskabs kunnen, dersom de da vil det.

Ofte er det dog kun et supplement og ikke en erstatning for deres

gammeldags ,medicin.. Hospitalets lager har endnu ikke gjort me-

dicinmendene arbejdslose.
PA loma kaldes en medicinmand en zo. Selv om der ogsA er en vis

bevagelse at spore i synet pA medicinmandens magt, er det ikke kun

fortidens loma-folk, vi msder, i folgende optegnelse, som findes i et

hefte, udgivet af Laseprogramcenteret i 7968. Det kan ogsi give et

bil lede af, hvordan i det mindste nogle eldre loma-folk i dag ser pA

medicinmendenes magt. Optegnelsen lyder:

En medic inmands ntagt
Foloma Will ia siger:
Det folgende viser en zo's magt.

Nir en person er syg, kan medicinmanden helbrede ham'

Hvis en er lam eller spedalsk, kan medicinmanden helbrede

ham.
Hvis en fodsel trekker i langdrag, kan medicinmanden sette

den hurtigt i gang.

I hans by foder ingen kvinder vanskabte born.

I hans by dor ingen kvinder i barselsseng.

I hans by {odes ingen dovstum.

Hans by rammes ikke af iynnedslag.

Er en person blevet forgiltet (ved at der er sendt ,medicinn

p& ham), kan han helbrede ham.
Alt dette viser, at han er en medicinmand med stor magt.

Ogsi det folgende viser en medicinmands magt: Nir medi-



cinmend kommer sammen ved en bestemt lejl ighed, vil de
forsoge at drebe hinanden med deres medicin. Den medicin-
mand, som altid dreber andre og selv forbliver uskadt, vil
anses som den mest magtfulde medicinmand,
Dette er de egenskaber, den medicinmand har, som har stor
magt. (i A Lie wil l not remain, lNozi 7968, s. 9-10).

Et {ejlagtigt bil lede af medicinmends aktivitet skabes dog, dersom
man foresti l ler sig, at de har travlt med at drabe hinanden. Og de
problemer, som kan opste, nar ulykken all igevel rammer en stor
medicinmands landsby - eller nir man stir under hans magt - er i
princippet ikke stort anderledes end dem, kristne kan komme ud for.
Nir Gud ikke svarer deres bon pA den ventede m6de, kan troen pi
ham anfeegtes, uden at troen pA hans almagt l ider skibbrud.

I en iandsby som Wozi er derfiere zo'er. BAde mand og kvinder
kan vare det. De har kontrollen over al omedicino. En genstand er
forst ,medicinu pi det overnaturlige pian, nir en zo rituelt har gjort
den ti l  det. Ogsi i forbindelse med de sikaldte nhemmelige selskabern
spil ler de en vesentlig rolle. Dog er der kun 6n virkelig stor zo i
Wozi, selv om de mere middelmAdige ikke er sat ud af spil let.

Den store zo har 14 koner og sin egen li l le landsby fA kilometer
uden for Wozi. Her har han sit ubehandlingscenter( og sin farm. De
ikke ubetydelige summer, som folk betaler for en behandling, dan-
ner bl, a. det okonomiske grundlag for en stor sukkerrarsproduk-
tion; Han er storproducent a{ ocane juicen, sukker-juice, en pen
omskrivning for den alkoholholdige gin, der laves pA sukkerrar. Det
er vanskeligt at f inde antydninger af, at folk i almindelighed skulle
have ondt a{, at han er rig. Den fsrste tanke, der flyver gennem ens
hoved, er, at han udnytter befolkningen med sin ,medicinu. Men
det er nok en falsk modstil l ing, n&r man, som det er t i l feldet i dette
samfund, er overbevist om, at han kan hjelpe og har sin magt fra
Gud.

Vi andre i Vesten kan jo ogsi se igennem fingre med, at leger
almindeligvis er velhavende, nAr bare deres medicin hjalper os.
Hvor meget mere si ikke her, hvor man tror, at medicinmanden pA
en speciel mAde har kontakt med Andeverdenen. Sporger man nem-
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I ig folk, hvorfra medicinmanden har sin magt. falder svaret prompte.
Og det gives pi en mide, som rsber forbavselse over, at man i det
hele taget kan sti l le et sidant sporgsmil. uGud har givet ham denne
magt. Hvem ellersu?

Medicinmanden i Wozi og missionarerne har begge med oAndn at
gore, men indti l nu har der ikke varet tale om falles init iativer eller
om en arbejdsfordeling. Begge parter passer sit, og en direkte
konfrontation mellem parterne har der kun varet svage antydnin-
ger af . Man hilser pent pi hinanden og sludrer med overflade-snak,
nir man modes. Dog er der eksempler pi, at en medicinmand andre
steder gor, hvad han kan, for at spande ben for kirkens arbejde.

De danske missionarer erkender blankt, at de ikke har en sikker
fornemmelse af, hvad der rsrer sig i den store medicinmand, hvad
han tenker om sig selv, og hvilke tanker kan gor sig om dem. At
han inderst inde godt skulle vide, at han i det mindste pi visse
omrider er en svindler, er en tanke, som har strejfet missionarerne,
sksnt de ikke kan belegge den mistanke med nogen sikker iagttagel-
se. Og selv om de skulle have ret, er det ikke serlig vesentligt, da
folks forhold ti l  medicinmanden og hans magt ikke er pivirket her-
af.

For deres egen del ser missionarerne et spendingsfelt mellem
dem og medicinmanden. Dog har de ikke fiet op{attelsen af, at folk i
almindelighed ser en egentlig kontrast mellem dem og ham. Og der
er ikke si meget, der tyder pA, at medicinmanden ser kristendom-
men og kirken som en alvorlig trussel. Det kan henge sammen
med, at den kristendom, han har modt gennem flertallet af de dsbte
i Wozi, ikke har udgjort en afgorende fare for hans virksomhed.
Eller betragter ogsi han kristendommen som et supplement ti l  tradi-
tionel, gammeldags afrikansk omedicino, sAdan som han selv gor
brug af en vestl ig medicin, uden at han har kasseret sin egen ,medi-

cinn ?
Under alle omstaendigheder kan missionarerne konstatere, at den

store medicinmand er hospitalets bedste kunde fra Wozi. Hans ko-
ner fsder hans born pi hospitalet. Og alle hans bsrn er vaccineret
med vestl igt produceret medicin.
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,Hvidn eller ,fremmed< zo eiler medicinmand er loma-betegnel-
sen for legerne pA hospitalet i Zorzor - ogsA selv om hudfarven er
sort, og de er l iberianere.

Hjelp fra ,hvide medicinmendn soges af landsbyens befolkning
sidelsbende med hjelp og rAd fra den lokale medicinmand. For folk i
landsbyen synes der ikke at vere en egentlig kontrast mellem brugen

a{ ohvidn og gammeldags omedicino. Dog hander det alt for ofte, at
folk kommer for sent t i l  hospitalet, sAledes at den ,hvide medicin-
mando heller ikke kan hlalpe. Og undertiden har den gammeldags
medicin gjort en sddan skade, at de ,hvide medicinmend( ster mag-
teslsse.

I dag er situationen den, at de fleste unge modre foder deres born
pA hospitalet og dermed ogsi automatisk er med i et bornevaccina-
tionsprogram, hvis de da msder frem, nAr hospitalets mobile klinik
er i Wozi. Men vaccinationerne erstatter ikke, at smi born berer
ringe eller keder om ankler og hAndled ti l  beskyttelse mod onde
Ander. Og de, der modtager hospitalshjelp, synes for f lertallets
vedkommende at sikre sig dobbelt ved samtidigt at bruge gammel-
dags nmedicino. Dybt stikker det i folk, at sygdom kan pifores af
forfeedrenes inder. Eller at andre personer kan sende umedicinu pi
en, sA man bliver syg. Er Arsagen ti l  ens sygdom, at andre har sendt
,medicinn pA en, kan sygdommen kun kureres ved en endnu ster-
kere ,medicino. Og her kommer de ,hvide medicinmandsn medicin
ti l kort.

Sksnt missionererne ikke sparer pA gode r&d og opmuntringer ti l
at soge hurtig hospitalshjalp, n&r sygdommen rammer, er det kun i
akutte krisesituationer, at de lader deres jeep fungere som ambulan-
ce.

- NAr folk soger hjalp hos medicinmanden, mA de betale. Det kan
dreje sig om belob helt op ti l  200 dollar, hvilket er mange penge, nAr
en daglon for f . eks. farmarbejde er pA mindre end 2 dollar. Men
hvordan de end barer sig ad, si kan de skaf{e penge, nir de vil. Du
har jo selv set, hvordan sA at sige alle kvinder har fiet syet en ny
kjole her den 26. juli i  forbindelse med festl ighederne p& Uafhen-
gighedsdagen. Og en sidan kjole koster 17 dollar, I forhold ti l  hvad
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medicinmanden krever, forlanger hospitalet ikke store summer. Og
vi har aldrig hsrt, at nogen er blevet afvist, fordi de ikke kunne
legge penge kontant pA hospitalsbordet. Vi indrsmmer gerne, at det
er forfaerdeligt svert at f inde ud af, om vi skal sti l le vores jeep ti l
rAdighed, nAr en er syg. Det vil le ellers vere det letteste for alle
parter: Den syge vil le blive hjulpet, og vi vil le blive hjulpet af med
anfagtelsen. Men p6 langt sigt er der vel mere hjelp i, at folk larer
at hjelpe sig selv og ikke isber an pi, at missionererne i sidste
ojeblik rykker ud.

Selv er missionererne ,medicinmandu i den forstand, at de ofte
forbinder sAr og giver malariatabletter t i l  dem, som kommer ti l
deres hus og klager over hovedpine. De af{ejer det som en spidsfin-
dighed, at de hermed skulle give folk indtryk af, at de er en slags
medicinmand pA linje med landsbyens egne:

- Pi godt og ondt opfattes vi som de fremmede i dette samfund.
Folk her er godt klar over, at hvide ikke giver sig af med gammel-
dags medicin. Vel har vi ikke den fornsdne medicinske indsigt t i l  at
sti l le en ti lbundsgiende diagnose. Men vi gor det, som en lage ogsA
fsrst vil le gore, nir en i dette samfund klager over hovedpine:
Gatter pA, at det er malaria og giver si nogle tabletter. Da folk
all igevel ikke soger legehjelp i Zorzor for en hovedpine, kan vi pi
denne mide beskytte nogie mod malaria for en tid. I ovrigt ser vi
som regel pA, at pillerne bliver taget {or at sikre os, at de ikke bliver
anvendt imod deres formil. Men det er rigtigt, at der kan {indes
eksempler pA, at vestl igt produceret medicin er blevet brugr, som
om den kunne virke pA samme mide som gammeldags medicin.
Medarbejdere pA hospitalet kan fortelle om folk, der knuser en
penicil l intablet og stror den pA hovedet som beskyttelse mod syg-
domme, som man ved, at leger tidligere har kureret med penicil l in.
En sAdan sammenblanding af ohvidn og gammeldags medicin er dog
nappe serlig karakteristisk. Men det er ikke ualmindeligt, at man,
nAr man fAr hjelp af ,hvide medicinmendo, sikrer sig dobbelt ved
samtidig at bruge gammeldags ,medicino.

At medicinmend er i stand ti l  at hjalpe mod visse l idelser, vil
missioneererne ikke benegte. Som naturleger i Vesten har ogsA
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junglens medicinmand fundet frem ti l forskell ige former for na-
turmedicin. At benegte, at en sidan naturmedicin lavet af planter
08 urter, der er blevet kogt, og som enten kan drikkes eller smores
pi legemet, kan afhjelpe visse l idelser, vil le vere hovedrystende.
Skulle det ske, at missionerernes jeep ikke kunne kore, og en af
dem var blevet bidt af en slange, vil de opfatte det som en dumhed,
hvis de ikke sogte hjelp hos den medicinmand, som er ekspert pA
slangebid.

- Skulle det ske, og kom vi godt igennem det, vil le vi naturligvis
takke Gud for det. OgsA selv om vi ikke kunne fA svar pA, om den
slange som havde bidt, var gift ig eller ej, siger de med et glimt i ojet.

Nu er ,medicinn ikke blot en betegnelse for medikamenter, man
indtager eller pAsmorer kroppen. Medicin er betegnelse for alt det,
som har ar gore med Ander og magi, og som en medicinmand anbefa-
ler .

Det er vanskeligt at f inde et a{gorende argument {or, at en
kristen ikke skulle kunne hente hjelp hos en. medicinmand, n&r
midlet, der bruges, er naturmedicin. I Vesten sporger vi jo heller
ikke om, hvorvidt den lege, vi konsulterer, er kristen. Ligeledes kan
rrran g,;.lt fr;r-cstiiie sig, at en ;o, sonl blev ftristen, kunne fortsatte
en ,naturlegeo-praksis. Anderledes sti l ler t ingene sig, nir ,medi-
cin< drejer sig om beskyttende redskaber samt anvendelsen a{ ska-
demedicin.

,Medicinn er lerpotter, redskaber eller f . eks. et horn fra et dyr og
findes i de fleste huse i Wozi t i l  beskyttelse mod onde Ander, syg,
dom og ulykke. ,Medicino er ringe om ankler og hAndled eller bAnd
om lenden, eller det er forskell ige smA genstande, som beres om
halsen. Denne form for medicin er en slags {orsikring, som tegnes
hos medicinmanden. Den skal holde ulykke og sygdom borte fra
huset. Men omedicino kan ogsA vare en bestemt handling, som
medicinmanden foreskriver t i l  beskyttelse mod en bestemt ulykke.
Det kan f . eks. vere den mor, der for f jerde gang har mistet sit barn
og bliver sat t i l  at danse rundt i landsbyen som en tosse for at
forhindre, at det barn, hun nu venter, ogsA vil da. Elleomedicinn
kan vere det at slagte en kyll ing og spise den.
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Rammer ulykken, gAr man ti l  medicinmanden' Han setter sin

sandsiger pA sagen. Efter at sandsigeren har leget med sandet, ken-

der han sandheden, og medicinmanden kan si ,ordinereu den rette

medicin og vende ulykken. Eller han kan sende starkere medicin

mod den, som mAtte stA bag ulykken og sAledes skaffe hevn' uMe-

dicinn er nemlig ikke blot noget, hvormed man beskytter sig mod

ulykken. ,Medicin< kan ogsA >puttes pAn eller sendes over en anden

person {or at skade denne.
- Det forhold, at man i hemmelighed kan sende medicin over et

andet menneske og dermed phfore det noget ondt, er i sig selv

frygtskabende. Selvfolgelig kan man haevde, at frygten for, at en

anden skal bruge ,skademedicino mod en, er med ti l  at holde ens

egen ondskab i skak, sA man bestraber sig for at leve pi en si god

mAde, at andre ikke skal fsle sig foranlediget til at sende medicin pA

en. All igevel er der noget uhyggeligt over denne foresti l l ing, og den

er med til pA en negativ mAde at bestemme de indbyrdes relationer

mennesker imellem, selv om fellesskabet pi mange omrAder er

sterkt.
Troen pA medicinens magt kommer bl. a. ogs& ti l  udtryk ved, at

der bruges ,medicinn i forbindelse med f. eks. et uopklaret tyveri '

- For nogen tid siden var der tyveri i landsbyen' Der blev ringet

med klokkerne og landsby-riberen gik omkring og kaldte folk sam-

men. ,Medicino blev bragt t i l  palaver-hytten, og alle m&tte over

denne ,medicin<, som bestod af gamle potter og redskaber, udtale

svergeformularen: ,Mi lynet ramme mig, en slange bide mig, eller

sygdom drebe mig, dersom jeg ikke taler sandto' Hvilket betyder:

Derso* jeg lyver, nir jeg n€gter at have stjAlet, vi l disse onder

ramme mr8.
Helt let er det ikke for missionererne - og da slet ikke for en

fremmed pA gaestevisit - at fa et tydeligt overblik over, hvor starkt

et greb forestillingen om medicinens magt har i wozi-befolkningen.

Men hvis den opvoksende ungdom og isar unge, der er under ud-

dannelse, har fAet en mere a{slappet holdning hertii, gAr de stille

med sagen. Og selv om en Sest undertiden trakker p& smilebAndet'

k"n s*ilet godt stivne, nir det gAr op for en, at brugen af 'medicino
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kan have doden ti l  folge, selv om det hsrer t i l  det usadvanlige i
dagens Liberia.

Man smiler i idt, nAr man i loma-avisen laser om nogle gymna-
sieelever pi en kristen skole i Monrovia, som er blevet bortvist
skoleAret ud, fordi de havde forsagt at skaffe umedicinn, som skulle
,,puttes pAn en modstander for at vinde en fodboldkamp. Anderledes
vanskeligt er det at {5 smilet frem, nAr ens egne unger kommer
hjem fra en fodboldkamp med jevnalderende Wozi-drenge og fortal-
ler, at de denne gang ikke havde spil let pA den rigtige fodboldbane
ved skolen: ,De liberianske drenge turde ikke spil le p8l fodboldbanen,
fordi den ligger l ige ud ti l  junglen. Og de siger, at de, der dreber
born,  gemmer s ig i  junglen" .

,FryBt er kommet over os(, skriver redaktoren af den ugentlige
loma-avis den 8. juli 1983 i en kommentar ti l , at 2 smi born er
blevet drebt i Fisebu, en landsby ude ved hovedvejen og omkring 20
km fra Wozi. De manglende legemsdele: ojne, hjertet og konsdele-
ne, rober, at der stAr rmedicino bag mordene. Den kristne redaktor
sPorger:

HvornAr vil Liberias regering satte en stopper for sidanne
grusomheder i dette land?

Og han fortsatter:
Siden det er gennem en sidan hemmelig medicin-aktivitet, ar
mennesker odelagger andre mennesker, burde regeringen
bandlyse brugen af hemmelig medicin i dette land.

Mord er forbudt i Liberia, og polit iet har da ogsA i ugerne efter
ritualdrabene pA bornene udfoldet en stor aktivitet i og omkring
Fisebu. Selv om domstolen endnu ikke har talt, er folgende sket,
hvis de meddelelser, som er kommet frem i Liberias radio, er pAlide,
l ige:

Nogle mend i Zorzor har snsket avancement pA deres arbejds-
plads og storre personlig succes. Derti l skal der stark medicin. De
har henvendt sig ti l  en medicinmand. Dennes ,opskrifto har lydt:
For at lave sterk og virkekraftig medicin, mi jeg have nogle legems-
dele. De pAgeldende ali ierer sig mod en vis betaling med en dreber.

Chokerende er selve handlingen. >Frygt er kommet over os(.
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Men ikke mindre chokerende er det, at en af de implicerede mend er
far t i l  de 2bsrn. Og helt grotesk bliver det - stadigvaek hvis oplys-
ningerne i radioen er pil idelige - at begge mand er veluddannede og
har ledende sti l l inger - pA hospitalet i Zorzor. De seneste oplysnin-
ger gir ud pA, at polit iet har hentet den store zo i Fisebu. Hvad enten
det nu er ham eller en anden medicinmand, som har givet opskri(-
ten, star der medicin bag mordene. ,F.ygt er kommet over osn. Ikke
mindst over dem, som selv tror pi medicinens magt. For sendes
denne sterke medicin over en selv, mA der jo endnu starkere medi-
cin ti l , for at slA den ned. Og hvad vil det sA ikke kunne fore med sig
af nye mord?

- Folk er skremt. Det er rigtigt. Og netop Fisebu-afferen har
lert os, at vi ikke skal undervurdere medicinens magt. All igevel
horer det undtagelserne ti l , at medicinmend i dagens Liberia gir si
vidt som ti l r itualmord. Men det er vel l ige sA forstAeligt, at foraldre
her i landsbyen advarer deres bsrn mod at gi alene ud i junglen i
denne tid, som danske foreldre advarer deres bsrn, nir en sindssvag
voldtagtsforbryder eller barnemorder er pA farde i Danmark, siger
Wozi-missionererne.

Men stadigvaek er man overbevist om, at omedicinn kan bruges til
at sende over en personlig modstander for at skade denne. Et praedi-
ketema kan det blive naste sondag i Wozi kirke, at det er totalt
fremmed {or det kerlighedens budskab, som Jesus bragte, at bruge
uGudo som et middel imod et medmenneske.

At ocud( pi denne mide bruges - og dermed misbruges - er
imidlertid, nAr alt kommer ti l  alt, mindre forbavsende i en ikke-kri-
sten afrikansk sammenheng, end nAr det sker i kristne omgivelser.

Sydeuropaiske og latinamerikanske {odboldspil lere bruger gan-
ske vist ikke a{rikansk medicinmagt, nir de spil ler en vigtig kamp.
Men det hender jo, at de slAr korsets tegn, far de skal tage et
straffespark i en vigtig fodboldkamp.

Korset brugt imod en modstander.

Ja, hvem kender ikke selv fristelsen ti l  at bruge Gud imod et
medmenneske? Den kristne kirkes historie kan opvise en masse
afskrekkende eksempler herpA. Og de st&r ikke tilbage i grusomhed

75



for de ritualmord, der skete 20 km herfra, og som der stod ,medi-
cinn bag.

76



11 Dansende djevle og bush-skolen

Hver sondag morgen ringer kirkeklokken i Wozi 3 gange. Farste
gang {or at meddele, at nu skal bornene gore sig klar, anden gang
forteller den, at nu begynder bornetimen og tredje gang, at nu
begynder den egentlige gudstjeneste.

Men der er ogsi andre klokker. SAledes ringes der ogsi med
klokker, nAr den dansende djavel kommer pA besag i Wozi. I den tid
familien Skjott har veret i landsbyen, har han besogt den 4 gange.
Den ene gang havde den dansende djavei endog fAet folgeskab af en
,,kollegau.

- Egentlig er det markeligt, at han kaldes ,djaveln. De associati-
oner, vi som kristne iAr, nAr vi horer om en djevel, passer i det
mindste ikke her. Det er en person, hvis identitet er gemt bag en
stor maske med dyrehoveder bide for og bag. Han er ifort et langt
bastsksrt og har en sort kappe pA. Sporger man folk, hvorfor han
kommer, vil man bl. a. fA svaret: uFordi der er fest<. Men hvad det
n€rmere betyder, er vanskeligt at fA klarhed over. At det op{attes
som en are at fA besog af disse djavle, kunne jeg forst& pi den
samtale, som jeg iyttede ti l , da folk i landsbyen tog afsked med de 2
djevle. Her takkede de dem for besoget, forteller Bodil Skjort.

- Allerede da vi gik ti l  kirke den sondag, de 2 djevle var pi besog,
kunne vi merke, at der var noget sarligt pA ferde. Alle var i byen.
Og da de dansende djevle pA et t idspunkt sprang rundt l ige uden for
kirken under gudstjenesten, var de svere at hamle op med. Al
opmerksomhed var samlet omkring dem, selv om vi besluttede at
fortsette gudstjenesten og ikke lade os forstyrre.

Sidste gang den dansende djavel var pA besog i Wozi var i april
mAned, da ,medicin-magten( blev overgivet t i l  kvinderne. Over-
dragelsen sluttede med, at kvinderne pi en symbolsk m&de jog ham
ud af byen, hvorefter de festede i 2 dage. De neste 7 Ar kommer han
ikke pi besog i Wozi. Det heenger sammen med, at t iden nu er
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kommet, hvor kvinderne gil klar t i l  pigernes bush-skole.
Der holdes bush-skole for henholdsvis drenge og piger. For 7 hr

siden var bush-skolen i Wozi Aben for drenge, og naste gang for
dem bliver i 1990. Pigernes bush-skole i wozi uu. eb"n srdsie ging i
1,969, og piger fodt efter dette Ar skal begynde efter rishosten 19g3,
med mindre de har gennemfsrt den andre steder, hvilket dog ikke er
almindeligt.

Pigernes bush-skole skal afholdes i junglen bag missionerernes
hus. Tidligere varede skolen op ti l  f lere ar, og bornene var afsondre-
de. I dag klarer man det pA langt kortere tid, og landets love forby_
der at holde bornene vek fra deres almindelige skolegang.

Bush-skolens undervisning fungerer pA mange mAder som en op-
laering i det, der horer voksenlivet t i l . Dog kan man sporge, hvad f.
eks. en pige, der nu er 3 ir, og som foreldrene ikke vil ,r.nte -.d .t
sende i bush-skole ti l  om 14 Ar, vil kunne huske.

Foruden opleringen i de ting, som hsrer voksenlivet t i l , indvies
de i det hemmelige selskabs hemmeligheder. Mendenes selskab
hedder poro og kvindernes sande. Alle piger omskeres. Tidligere
blev drengene ogsi omskAret, men nu, hvor mange foder pA hosprt"_
let, sker omskaerelsen af drenge ofte her. omskerelsen savel som de
tatoveringer, der er en del af indvielsen, har undertiden medfort
doden. Derfor meddeles det ogsi i loma-avisen med en vis lettelse,
nar antallet af de born, der gar ud af en af omradets bush-skoler, er
det samme som det antal, der begyndte. | 7963 dsde 11 af de i alt
123 drenge, som begyndte bush-skolen i Fisebu, som ligger omkring
20 km fra Wozi. Men i dag vil ingen mene, at der er storre risiko
forbundet med opholdet, da der ofte er en sagkyndig sygeplejerske
ti l stede.

For en udenforstAende er det vanskeligt at trenge ti l  bunds i,
hvad der egentlig foregar. For hvad er kun oplering ti l  voksenlivet,
hvad enneutraleo riter, der gor en ti l  fuldgyldigt medlem af stam_
men, og hvilken rolle spil ler religion?

- Da jeg spurgte en kristen fra landsbyen, om han vil le sende sin
datter, som nu er 74 Ar, kom svaret prompte: oHun er jo loma;
hvordan kan jeg forholde hende det, jeg selv har {6et del in. Det
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synes at vere en givet t ing, at er man loma-dreng eller pige, gAr
man i bush-skole, og nAr man gir ud af bush-skolen, er man forst
rigtig loma, siger Bodil Skjott.

Hvis kirkens medlemmer tidligere gik ind i bush-skolen og blev

optaget i det hemmelige selskab, blev de sat i kirketugt for et Ar.

Men i dag sti l ler Den lutherske Kirke sine medlemmer {rit. Men

Wozi-missionererne har svart ved at fA det t i l  at stemme, nAr det
hedder, at optagelse i bush-skolen ikke har spor med religion at

gsfe.
- At oprindelsen ti l  f. eks. tatoveringerne, de sAkaldte oslange-

bidn, ikke har en religios forklaring, holder nappe stik, men vi kan

selvfolgelig ikke vide, hvordan man tolker det i dag. Der er ogsA

andre ting, som tyder pA, at indvielsen ikke blot er tolket som en

optagelse i samfundet, men ogsA som en ,gen{odelseo. I den forbin-

delse kan neevrres, at bornene fir nye navne, et tegn p&, at det er et

nyt individ, der gir ud af skolen. Nogle mener da ogsA, at de hem-

melige selskaber oprindeligt er forfedre-kult. Men det syn kan ikke

deles af kristne, nAr de forholder sig, som de gor. Ledende kirkefolk
fra loma-stammen er ogsA medlemmer. Og n&r man taler med dem

om disse ting, understreger de ofte, at man fra kirkens side forbere-

der de bsrn, der sendes ind, og opfordrer dem ti l at soge sammen ti l

bibelstudium og bon under opholdet. Og de forteller om, hvordan

kristne under tiden har ha{t mulighed {or at modtage kristendoms-

undervisning i bush-skolen. Som nybegynder-missioner er det

ikke let at {inde ud af, hvordan man sA skal sti l le sig ti l  alt det her.

At de hemmelige selskaber ikke ser kristendommen som nogen

trussel, vidner disse eksempler om, hvis rigtighed man ikke behaver

at drage i tvivl. Man kan sporge, om det skyldes, at man i selska-

berne ved, at man har magten, og derfor kan vere ,toleranteu, eller

om kristendommen bare opfattes som et supplement? Helt se bort

fra, at de kristne kan nedtone visse forhold, fordi de under alle

omstaendigheder ikke onsker at stille sig uden for stammefellesska-

bet, kan man vel heller ikke. Men s& laenge de hemmelige selskaber
forbliver hemmelige, mi disse sporgsmAl sti ubesvarede hen. Sksnt
det er svart at foresti l le sig, at ingen har udleveret de hemmelige
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selskabers dybe hemmeiigheder, havdes det stadigvek, at det er
ti l feldet.

Er man optaget i de hemmelige selskaber, har man ret t i l  at
deltage i selskabets aktiviteter. Men det betyder ikke, at alle er l ige
aktive. Efter opholdet i bush-skolen holder de kristne ofte en lav
profi l. Og at kirke og hemmelige selskaber kan veere svere at for-
ene, ses deraf, at {Ar man en ledende position inden for de hemme-
Iige selskaber, glider man ofte vak fra kirken. I hvert fald hevder
lederen af Laseprogramcenteret, at det er Arsagen ti l , at f lere af de
kvinder, som blev dobt i 7968 i Wozi, ikke lengere har deres gang i
kirken. Dog kan det have sine fordele, dersom en prast har adgang
til selskaberne via sit medlemskab. SAledes koll iderede de hemme-
lige selskabers aktivitet i en landsby med en planlagt gudstjeneste,
men det lykkedes presten, fordi han kendte koden, at fA >ibnet
byenu, sAledes at gudstjenesten kunne gennemfores.

I den tid danskerne hat boet i V,,lozi, har landsbyen ofte varet
,lukketo, som det hedder. NAr der ringes med klokken, og det
meddeles, at byen nu ,iukkeso, er det fordi ,The big thing<, den
store ting, er pA vej ind i byen, og si mA alle, der ikke horer med ti l
det pAgaldende selskab, gA indenfor i husene. Det horer ikke med ti l
kvindernes omedicinmagt< at lukke byen eller se oden store ting(.
Det er forbehoidt de indviede mend.

Nir vi sporger familien Skjotts hushjalp, hvad ,den store ting(
er, om det er en ting, en person eller et dyr, siger han bare med et
undskyldende smil: >Det kan jeg ikke robeo. Og han fortsetter:

- Om man si sagde, at man vil le hugge hovedet af mig, vil le jeg
ikke rsbe noget om det. Selv hvis prasident Doe kom ti l Wozi, vil le
han ikke fi adgang ti l  de hemmelige selskaber.

Han ser alvorlig ud og nikker, da vi sporger ham, om der vil le ske
noget {orferdeligt med den, der m6tte komme ti l at tale over sig,
hvis han havde drukket for meget palmevin elieocane juiceu.

NAr zo'en med sine klokker har lukket byen, kan ingen komme
ind. Dog siger loven, at medicinmand kun mA lukke byen nogle fA
minutter ad gangen. Og er en gudstjeneste meddelt ,borgmeste-
renn, kan man fra de hemmelige selskabers side ikke forhindre, at
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gudstjenesten afholdes som planlagt. Dersom loven da folges.
- At en, som er medlem a{ det hemmelige selskab, ikke vil robe,

hvorvidt ,den store ting< er en ,han/hun/den eller detn er vel
forstAeligt. Men at de, som stAr udenfor - kvinderne f. eks. - ikke

engang har trang ti l  at udforske det, som er s& nert, kan godt undre.
Er det {rygt, eller er det igen et eksempel pi det karakteristiske
forhold, at man i dette sam{und lkke sti l ler sporgsmAl, sporger mis-
sionererne.

Foruden poro ogsande er der andre hemmeiige selskaber, som er
en slag ,underselskabern herti l . I Wozi er f. eks. nogle kvinder
medlemmer af et ,Hekse-selskabu. Det er dem, som igennem en
uge har forstyrret nattessvnen ved deres stojende hekse-banken. PA
stemmerne kan man hore, at det er kvinder, men heller ikke her, fAr
man noget svar, nir man neeste morgen sporger familiens hushjelp,
hvad der egentlig foregik. Dog er det klart, at det ikke er en person,
der bankes, men at det er en symbolsk handling. Man er sAledes
mere human end i kristne omgivelser op gennem tiderne, hvor man
ikke nojedes med symbolsk at banke heksen, men brandte dem,
levende mennesker. Efter sigende mellem 200.000 og en mill ion.
Inden heksebankningen pAbegyndes, annonceres det i byen. SA ved
folk, at nu er det t id at tende et lys i huset, for at heksen ikke skal gA
ind. Den kristne leder af Leseprogramcenteret ryster pi hovedet, da
vi sporger ham, om han ogsA tander lys.

Missionererne havde af andre Arsager et lys tendt en af de a{te-
ner, hvor heksebankningen stod p&. Men ali igevel styrtede skorste-
nen ned.

Hekse ved man dog, hvad er, og hvordan man skal forholde sig

ti l dem, ved danskerne i Wozi ogs6. Verre er det straks med krist-
nes forhold ti l  bush-skolen og de hemmelige seiskaber.

- En enkel losning vil le det vare at melde sig ind i Pinsekirken

eller sti l le sig under nogle af de uafhengige afrikanske kirkers faner,

hvor man skarpt tager afstand fra bAde bush-skolen og hemmelige

selskaber og alt, hvad der har at gore med ,zo-business<. Men det

loser jo ikke problemet inden for Den'lutherske Kirke. Hvad er

varst: at blive truet p& sin kristne identitet eller at blive truet pi sin
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stammeidentitet, hvis det er alternativet, siger Bodil Skjott.
Under alle omstendigheder vil de fortsette med at forkynde, at

en virkelig ny identitet fAr et menneske ikke i bush-skolen, men i

tro pA Jesus. Her bliver et gammelt menneske nyt. Det nye navn,

man fir i bush-skolen, gor det ikke.
Born her berer navne, som man studser over. Blandt disse er

,Old Mann og,Old Ladyo. At de ved fodslen l ignede en gammel
mand eller en gammel dame, kan muligvis forklare disse navne,

men navnene kan ogsi vere givet i h&b om, at de mi blive gamle.
Eller de har m6ske fiet disse navne, for at de onde inder skal holde
sig fra dem, idet man kunne regne med, at onde Ander hellere vil

tage l ivet fra l ivskraftige unge mennesker end fra gamle.
,Gammel Mando og ,Gammel Dame<.
Hvad enten de fortsatter med at vare kendt under de na'"ne, de

har fAet ved fsdslen, eller de benytter deres bush-skole-navne, on-

sker de danske missionarer, at evangeliet m& gore det klart, at en

Guds skabning bliver fodt pi ny eller genfodt i d&ben. Derfor er der

ogsi nok at snakke om, nir de gennemgAr Luthers forklaring ti l  den

anden trosartikel i dAbsklassen:

Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, fsdt af Faderen i evighed,
og ti l l ige sandt menneske, fsdt af jomfru Maria, er min Her-
re, som har geniost mig fortabte og fordomte menneske, er-
hvervet og vundet mig fra alle synder, {ra doden og {ra Dje-
velens magt, ikke med guld eller solv, men med sit hell ige og
dyrebare blod og med sin uskyldige l idelse og dod, for at jeg

skal vere hans egen og i hans rige leve under ham og tjene
ham i evig retferdighed, uskyldighed og salighed, l igesom
han er opstanden fra de dode, lever og regerer i evighed. Det
er vist og sandt.

Ikke blot fordi det er Luther-Ar i 1983, men fordi det er lutter

evangeliske sandheder, som her kommer til udtryk, gleder missio-

nererne sig over, at Luthers lille Katekismus foreligger oversat til
loma. OgsA selv om der er meget, der skal forklares. Men det skal
den ogs&, nir den bruges i et sAkaldt kristent Danmark.
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72 Synd og straf og tilgivelse

OgsA en sondag i juli blev bsrnetimen forud for gudstjenesten af-

brudt. Denne Sang var det ikke ,den dansende djeveln, der var

&rsagen. Men folk fra landsbyen trak rundt med et par unge mand,
der kun var ifsrt underbenkleder og med handerne bundet p& ryg-

gen. Det var et par tyve, som efter en rundtur i landsbyen skulle
have en offentl ig afstraffelse i palaver-hytten. For et ojeblik ud-
gjorde de en bedre underholdning end missionarernes flonellograf,
som ellers nok kan fange bornenes opmarksomhed i kirken. Og for
den sags skyld ogsA de voksnes.

Mellem kirken og palaver-hytten er der bare en huslengde. Begge

steder soger man at f inde svar pA forhold, som er kommet i uorden.

Uden synd og ondskab vil le der hverken vaere behov for en kirke

eller en palaver-hytte. I kirken taler man om synd og om en hell ig

Gud. Men ogsA om ti lgivelse for synd og om syndens overmand:

fesus. I palaver-hytten giver man gode r6d, fastsetter straffen over

den ondskab, som har fremkaidt en disharmoni. Eller ogsi er det,

som netop pi denne sandag, stedet, hvor stra{fen eksekveres.
Skont lederen a{ Laeseprogramcenteret talte imod selvtagt og an-

befalede at sende tyvene ti l  polit iet i den nermeste by, hvilket loven
i Liberia da ogsA foreskriver, vandt dette forslag ikke genklang.
Tyven, der aftenen Isr var ankommet til Wozi ifsrt det toj, han
havde stj i let i en nabolandsby, f ik 50 slag med en kep, mens han
kammerat kunne ,nojesn med 25. Men 25 slag er ogsA ti lstrekkeligt
ti l  at en ryg kan komme ti l at blsde. Herefter mitte de et par timer
stA bundet i palaver-hytten ti l  almindelig underholdning for iser
byens unge, hvorefter de blev smidt ud af landsbyen. De fremmede
tyve var ikke kommet tomhendet ti l  Wozi, men gik tomhendet

der{ra - og med flaensede rygge. Synd havde de gjort og mitte tage
straffen herfor. At nogle skulle mene, det var serlig synd for dem,

var svert at fh oje pA. Og at man straffede, som man gjorde, var ikke
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udtryk for ondskab, men at retfaerdigheden sejrede.
Bortset fra at danskerne i Wozi godt kan vere en sAdan afstraffel-

sesmetode foruden, var der all l igevel noget i denne sag, som kaldte
smilet frem. Aftenen forud var de 2 velkledte unge mand kommet
pA besog hos missionererne. De havde presenteret sig som kristne
fra en af de landsbyer, som Jens-Arne Skjott med jevne mellemrum
besoger. I begejstrede vendinger havde de fortalt, at der var en stor
flok kristne, som vil le i gang med at leere loma i deres landsby. De
havde bedt missionarerne om at fA en skrivelse med ti lbage ti l  deres
lerer som bevis for, at de havde besogt missionererne. Om det nu
var den syvende sans - eller hvad - si f ik de besked om, at de kunne
fA skrivelsen naste dag efter sondagens gudstjeneste. De lovede at
komme ti l gudstjenesten og spil lede spil let perfekt t i l  ende: Hvis-
kede,Jesus t i lg iv  mign,  da v i  bad for  dem og deres arbejde og
spurgte ti l  sidst, da de skulle ti l  at gA, om de mAtte lAne et par
hefter. Det f ik de, og selv om det nasten lyder for godt t i l  at vere
sandt, var t it len pi det ene hefte, som man ti l{aldigvis havde lig-
gende i huset: Hvad er synd?

I kirke kom de ikke om sondagen. Og da praesten i Wozi pi sin vej
ti lbage fra kirken forsogte at tale ti l  dem i palaverhytten, var de
veltalende tyve blevet mundlamme. Kun talte deres blsdende rygge
om, hvad synd medforer i dette samfund.

- Vi kan ikke direkte blande os i afstraffelsesmetoden. Men m6ske
alligevel lidt pA en indirekte mAde i kirken. For et stykke tid siden
havde 2 drenge rapset et par boger fra vores l i l le bibliotek, Det blev
opdaget og gerningsmandene blev trukket rundt i landsbyen med
bogerne om halsen, sA alle kunne se, hvem det var og ti l  skrek og
advarsel. Og det sluttede med, at de fik 25 slag i bagen i palaver-hyt-
ten. Det skete ogsA en sondag. Da vi skulle have sondagsskole bage{-
ter, og de 2 drenge ogs6 var med siddende pA den del af deres bagdel,
som var mindst om, blandede jeg mig nu pi den m6de, at jeg snak-
kede om Zakeus, som nok gjorde ondt, men som dog fik tilgivelse,
s iger  Bodi l  Skjot t .

- Historien bliver ikke d&rligere af, at den ene a{ de 2 drenge, som
havde rapset bogerne, er ham, som senere onskede at komme i en
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dibsklasse og vel nok er den mest interesserede af alle dem, der nu
kommer i d6bsklassen.

- ,Syndn er et ord, som pA loma benyttes om alt det, der er ondt,
slemt, dirligt og {ordervet. Bryder man den uskrevne morallov og
bliver opdaget, kommer der i almindelighed en offentl ig palaver-sag
ud af dette. Sagen behandles i fuld offentl ighed, de implicerede
parter fAr lov at forklare sig, de eldste vender og drejer t ingene, og
ti l sidst traf{es der en afgorelse. Nogle sager klares med, at den
forurettede part far en undskyldning a{ den, der har pi'fort ved-
kommende noget ondt. Andre gange mA man betale en bode. Er
man bosat i Wozi uden dog at have nere slegtninge, og har man
gjort noget ondt, kan sagen a{siuttes med, at man bliver bortvist.
Men ellers mA man tage sin straf, og nAr man har gjort det, er man
atter genoptaget i landsbyens fallesskab.

Hvad der er ondt, kommer bl. a. t i l  udtryk i de sAkaldte ,Syv
ondero, som loma-{olket opregner: dod., sult, nogenhed, ned{aldne
traer (som draber), slangebid, lynnedslag og vAdeskud. Disse onder
phlores en a{ Gud eller at {or{eedrenes Ander, dersom man selv er
ond eller ikke har overholdt sine forpligtelser mod forfedrene. Imod
at andre mennesker skal {sle sig foranlediget t i l  at sende en forban-
delse over en, synes parolen at lyde: Jeg mi have en opforsel, si
andre ikke skal fsle sig fristet t i l  at onske mig noget ondt.

N&r man ser bort fra det specielle onde i at rsbe hemmeligheder
om de uhemmelige selskabero, er ondskab og synd for loma-folket pA
mange mAder identisk med andre folks foresril l inger herom - ogsi
den bibelske. Synd er {. eks. drab, manglende respekt for foreldre
og eldre mennesker i almindelighed, tyveri, lagn, selviskhed, selv-
ti lstrekkelighed, manglende gaestfrihed, uvenlighed osv. OgsA eg-
teskabsbrud kan nevnes i denne forbindelse, selv om nogle seerlige
mekanismer synes at gore sig geldende her.

Overtradelse af visse a{ disse synder kan klares med en repri-
mande og en undskyldning, som da vi glemte at hilse pA den fore-
skrevne mAde, da vi gik ind i en lille butik i Zorzor og dermed
tilsidesatte venligheden. Der kunne {orst blive tale om at handle, da
vi havde ,betalto med en undskyldning. Hvilket vi naturligvis havde
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godt a{. BAde fordi vi er hvide, men ogsA fordi vi havde godt a{ at

lere, at man kan vere sA optaget af at tale om synd, at man synder.
- Naturligvis er der i Wozi forskel pA {olk. Men bild ingen ind, at

folk i almindelighed er storre tyveknegte end andre steder. Hvor

eilers i verden ville du kunne have levet med sA mange ,Abne< dsre

og sA meget, der frister, i sA lang tid, uden at nogen har rort dine

sager? Men selvfolgelig trives selviskhed og selvtilstrakkelighed
ogsA her. Gastfriheden i landsbyen er stor, men den har ogsA sine
grenser. Man skynder sig i hvert faid at f jerne risen fra i ldstedet, nir
en af landsbyens mend, der er kendt for at nasse pA andre, mere
eller mindre ti l{eldigt kommer forbi ved ris-tid.

- Feellesskabet blandt folk i landsbyen fordrer ellers, at man skal
hjelpe hinanden. Og det er der mange smukke eksempler pi. Hvis
man ikke vil gore en andens problem ti l sit problem, vil man ste
alene, n6r det samme rammer en. Selv om det er svert at se ti l
bunds i andres motiver for at hjelpe hinanden, er det her - som det
vel ogsA mange gange er for os som kristne - mere pligten, end det
er medlidenheden med et medmenneske, der er drivkra{ten, siger
Bodil Skjott.

For nogle sondage siden brugte hun i sin prediken en af de
mange {abler, som il lustrerer, at man mA gore andres problemer ti l  sit

eget. Den vandt gehor i Wozi-kirken og er sA god, at den ogsA har
noget at sige i en vestl ig sammenheng. Titlen er: Det kunne haae

aeret dig.
I en hel uge havde Kat ikke spist. Fordi han ikke kunne spise
gras som de andre husdyr, sultede han og sultede nasten ti l

dode. Han blev svag og udslidt. Da {olkene i huset vidste, at
Kats fode hovedsageligt bestod af rotter og firben, tankte de

aldrig pi at give ham ris. Grunden til Kats sult var, at en dum
knaegt havde sat en felde op, netop hvor Kat plejede at gA ind
i ris-huset for at jagte rotter og firben. Da Kat var ude a{ stand
til at komme ind i ris-huset, og ude af stand ti l  at f jerne
{elden, blev han tyndere og tyndere. En dag besluttede han
sig for at soge hjelp hos sine fraender, de andre husdyr.

Forst gik han ti l  Ko, der gressede i udkanten af byen.
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,Koo, sagde han, ,det er l ige for, jeg dorn. Ko blev nysger-
rig og sA undersogende pA ham.

,Hvad var det du sagden, spurgte Ko.
uEn dum knegt har sat en falde op i ibningen, hvor jeg

plejer at gA ind i ris-huset for at jagte rotter og firben. Derfor

kan jeg ikke {A noget at spise. Det er l ige {or 1eg dor af sult.
Hvad skal jeg gorenT

>Katn, sagde Ko, ,der er en ting, du mA forsti. Jeg har ikke
noget at gore med rotter og {irben. Jeg spiser gres. Si lad
vere med at forstyrre mig..

Kat gik skuffet bort og forelagde sin sag for Fir.
,Firn, sagde han, udet er l ige for, leg dsr af sult. En dum

knegt har sat en felde op i ibningen, hvor jeg plejer at gi ind
i ris-huset for at jagte rotter og firben. Som du ved, er jeg et
dyr, der lever inde i huset. Jeg kan ikke spise gras, som du
kan. Men hvis du kan hjalpe. . .o,

>Hor engang <, afbrod FAr, njeg spiser gras og cassava. Jeg
har ikke noget at gore med rotter og firben. S& lad mig i fredo.

Kat gjorde et sidste forsagpA at fA hjelp {ra en ven. Han gik
ti l  Ged.

oGedn sagde han, odu mi hjalpe mig. En dum knagt har
sat en falde op i ibningen, hvor jeg plejer at gi ind i r is-huset
{or at jagte rotter og firben. Som du ved, tror folk i huset, at
jeg blot spiser rotter og firben, sA de giver mig ikke noget af
deres mad. Det er l ige lor, jeg dor af sultn.

,Jeg hAber, at det er sidste gang, du nogensinde bringer
dine problemer ti l  mig<, sagde Ged. ,Har du nogen gange set
mig inde i huset? Og for ovrigt: Hvad rager det mig, om du
spiser eller ej . Skrub af., og los dine egne problemer, Kat.
Forsvind fra mit Asynn.

Kat havde ikke laengere lyst t i l  at bede om hjelp. I f lere
dage vandrede han rundt i byen og provede at indsti l le sig pi
sin forestAende dod. Ind imellem blev han s& svag og trat, at
han troede, han kunne do nir som helst. Han lagde sig lige
uden for huset i lang tid blot for at f i dagen ti l  at gA.
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Pi den tredje dag skete der noget i byen. En slange blev
fanget i felden, og da hovdingens datter gik forbi ris-huset,
bed slangen hende. Og biddet var skebnesvanSert. Fsr man
kunne gore noget ved blddet, var pigen dsd. Der opstod et
storre postyr i byen, og endelig blev pigen begravet. Da hsv-
dingen holdt meget af pigen befalede han, at Ko, FAr og Ged
skulle drebes. Straks {angede byens mend dem, bandt dem og

tojrede dem ti l pele i udkanten a{ byen, sA de kunne blive
drebt naste dag.

Om aftenen gik Kat ud ti l  stedet og sA Ged, FAr og Ko st&
tojret t i l  paelene. Han s& ulykkeligt pi dem et oyeblik og sagde

si med hoj rost: >Der ser I, hvordan det kan gA. Den enes
problem er alles problem. Hvis I havde hjulpet mig med at
fjerne {elden, ville I ikke denne aften have haft reb om hal-
sen. Hovdingen har forbudt, at der settes flere falder op i
hans by. Si jeg kan komme og gA i ris-huset, som jeg vil. Jeg
forudsA dette problem for lenge siden. Det var derfor, jeg

kom ti l jer. Det var for jeres eget bedste. Jeg ved, at nAr sAdan
noget som dette sker, sporger de ikke efter Kat, men Ko, FAr
og Ged. Jeg er ked af, at jeg ikke kan hjelpe. Men jeg er
faktisk udksrt og sulten. Jeg mi pA jagt efter rotter og firben.
Farvel, og held og lykken.

Og sA gik Kat hurtigt sin vej. (W. Sankawulo, The Marri-
age ot' Wisdom and other tales t 'rom Liberia, London 7974, s.
32-34\.

- Pointen er jo klar nok og har bud ti l  os alle. Men i predikenen

betonede jeg, at der er et problem, som ikke kan lsses, selv om vi
hleelper hinanden. Og det er vort odelagte gudsforhold. Her er det
kun Jesus, der kan hjelpe. Det er ikke sA vanskeligt at f i folk t i l  at le
i kirken. Det gor de, nAr de genkender sig selv i situationen. Og det
gjorde de her. Alle kender den uskrevne lov, at {ellesskabet krever,

at man hlaeiper hinanden,
- Men selvfolgelig er folk heller ikke her bedre, end at man f. eks.

har fundet visse smutveje for at undgA at skulle l ine penge ud. Det
hender, vi fungerer som ,banko for nogle. Og det kan ikke kun
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forklares med, at de er bange {or at spendere for mange af deres
penge pi palmevin eller "cane juice", gin, men de har en mistanke
om, at andre vil soge hjelp hos dem, og det, ved de, er sveert at
af  s16.

- Der kan siges meget godt om indbyrdes hjelp og fellesskab i et
afrikansk landsbysamfund som Wozi. Alligevel er der hos nogle i
Vesten en romantik herom, som ikke svarer ril virkeligheden. Pi en
eller anden mAde har de krammet pi hinanden. Vel ikke sidan, at de
har det mere, end vi har i Vesten, men de har det ogsfr. Det at give
hinanden gaver, er jo en smuk skik. Vi har vist endnu ikke lart at
administrere det pA en god mAde. Men fordi vi er hvide, tolereres
det dog, at vi her skil ler os ud og ,overtrader( den uskrevne lov.
Men man har krammet pi hinanden, nAr man har pligt til at give,
pligt til at modtage og pligt til at betale igen. PA en eller anden mide
har giveren stadig andel i gaven, nir den er modtaget af den anden

og har derfor krav pA at blive hjulpet en anden gang, siger missio-
neererne.

For loma-folket er der s&ledes b&de tale om undladelsessynder
over for forfaedrenes 6nder og over for medmennesket samt direkte
onde gerninger, der pAfores nesten eller samfundet. Forfadrenes
Ander betaler t i lbage med ondt og straffer her og nu. Samfundet
st raf fer  ogsi  her  og nu.

Lederen af Laseprogramcenteret siger herti l :
- Folk her mener ikke, at deres l iv pA jorden har betydning for,

hvordan de bliver modtaget i ,Andebyenn, nAr de dor. MAske findes
der en svag fornemmelse af, at forfedrenes Ander vil skelde ud,

dersom man har handlet ondt, men man frygter ikke en dom. At gA
til Andebyen gor alle, og pA loma kaldes det ogsA ,at gi til Sandhe-
deno. Der har man sit blivende sted.

Den dominerende tanke er altsA, at man f&r straffen for en ond

handling her og nu, ikke i et senere liv. Man kan gore onde gernin-

ger, men det er ikke en ti lstand af synd, man befinder sig i. Og man

kan handle ondt mod forfadrenes inder og nasten, men det er ikke

Gud, man synder imod. En egentlig forstielse af, at man har behov
for Guds ti lgivelse, kommer derfor ikke ti l  udtryk. Tilgivelse er



forst og fremmest at blive accepteret igen af - og i - samfundet, efter

at man har {Aet den foreskrevne straf . Loma-folkets ,Himmelgudo

straffer og belonner, men ti lgiver ikke.
- oGud er tet ved os( er en af dagliglivets talemider pA loma. Har

en person fremgang og succes, vil man sige: ,Gud er tet ved os(.

Det angiver, at Gud belonner den gode, han er tet ved, sA han kan

se den godes godhed. Lober en person ind i den ene vanskelighed

efter den anden, eller har man at gore med en person, der handler

ondt, vil man ogsA sige det samme. Men nu underforstAet: Han skal
nok fA sin straf engang, for Gud er teet ved. Sandheden skal nok

komme frem. Man kan ikke skjule sandheden for alt id. Sandheden er
nemlig som et tree. Det kan nok bojes ti l  jorden for en tid. Men pA et

tidspunkt mA man give slip pi det, og sA rejser det sig igen.
De danske missionerer holder imidlertid ikke af den grund op

med at  ta le om, at  rGud er  tet  ved osn,  e l ler  at  ,Gud er  med osu.

Det er himmelens og jordens skaber gennem Jesus Immanuel. Men

de er opmerksomme p6, at en faelles talemAde ikke altid dakker

over det samme indhold. De er ikke kommet for at sige, at lo-
ma-{olkets syndsforstAelse er direkte forkert. Men den er ufuld-
kommen, da Jesus har lert, at synd ikke blot er synd og onde
handlinger mod medmennesket, men synd har frem for alt p6virket
menneskets forhold ti l  Gud. At man gooondtn og ,syndn er lo-

ma-{olket fuldt ud klar over. Men at mennesket i bund og grund er

en synder over for Gud, er noget nyt for dem. Missionererne fun-
derer ogsi over, hvordan det skal biive hort, at himmelens Gud for

Jesu skyld er den himmelske far, som lider med mennesker, der
falder, og gerne ti lgiver, fordi han har ladet straffen falde pA sin

elskede Son.
- Jeg kunne ikke lade vere med at tage trAden op med a{straffel-

sen af tyvene, da vi sondag aften havde dAbsklasse, siger Bodil

Skjott. - Forst snakkede vi om, hvordan det ogsA havde veret et

ti l lobsstykke, da Jesus blev straffet. SA spurgte jeg dem, hvad de

vil le sige, hvis jeg havde sti l let mig i tyvens sted og f&et 50 slag.

Eller i begge tyves sted og fAet 75 slag. De stirrede med forbloffede

blikke pA mig og sagde: ,Jamen, du har da ikke stjAlet. Det havde de,
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og de har fortjent den stra{, de fik.. Si fortalte jeg om Jesus, som
tog vor straf pA sig og gik i vort sted. Det er jo dei som giver mig
selv l ivsmod og hAb. Og sA kan jeg bare h&be pi, 

"t 
und...1 mi ske]

sa de fsres fra deres forblsffede forundring over i en af Helliginden
givet undren over, at den straffende Gud for Jesu skyld ei vores
ti lgivende far.

- Man skulle tro, at det, at fork her kender tir at ofre hons elrer
far, gjorde det lettere at snakke om Gud, som ofrede sin son for vore
synder. Men man skal all igevel passe p6, nir man forkynder Jesu
dod som et offer, ar mar ikke trykker pe nogl. forkerte kn"pp"r. O.
ofre, man foretager i dette samfund, ., fo. it fA held og fremgang i
l ivet, men ikke for at I

som s re s k vi s do m i l'[t il: ]' ffi ,::, ,* :H:':'i.'j'j,.T 1f *,..
ikke afrikanske paralleller gore det i wozl. Missionererne ved, at
der skal Hell igAnd ti l  for at trenge ind ti l  ,korsets dArskabn.
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13 )Det me I bare lere at leve medu

- Vore ojne er i sig selv ikke bedre end landsbybefolkningens ojne.
Men som nye i dette samfund har vi nye ojne. Og med nye ojne
folger et ansvar, selv om det godt kan vere svarr at finde ud af,
hvordan man skal handle, nir man fAr ojnene op for nogle forhold,
der skriger. Der er visse forhold i dette sam{und, som en fremmed
ikke uden videre kan blande sig i. Under alle omstandigheder kan
hvide ikke forandre jungleioven i et snuptag. Pi tilsvarende mide er
der visse forhold, der angir kirkens indre liv, hvor ogsi vi har et
ansvar, selv om vi er kirkens g€ster. Vi kan selvfolgelig velge at
skyde problememe fra os og bedyre over for os selv, at det jo er
,deresn kirke. Eller vi kan stampe i jorden, men gor vi det, blokerer
vi vel egentlig for det, vi gerne vil fremme. Eller findes der en tredje
mulighed, hvor vi sarnmen med liberianske kristne kan pApege og
fastholde et problem, og sA som med-arbejdere - for det er jo det,
kirken har kaldet os ti l  at vere - arbejde med pA at lase problemet,
sporger Wozi-mission€rerne.

NAr de i den forste tid i landet kunne sti l le sporgsmil ved visse
forhold eller misbillige den mAde, tingene blev grebet an pA, fik de
ofte rAdet: >Det mi I bare lere at leve medu. De er vil l ige ti l  at
indromme, at det er et godt r&d pi en rekke omrtider. Men de kan
ikke komme uden om, at det har sine granser.

Vel kan de stadigvek irriteres over smiting, som ikke fungerer i
deres dagligdag. De er ogsi mennesker. Og vel fuler de det som
tidsspilde, nir en af dem md tage den lange tur ned ti l  Monrovia,
hvis en l i l le t ingest i jeep'ens motor skal udskiftes, og sAledes bruge
3 dage pA det, som i Danmark kunne ordnes pi mindre end en halv
time. Og vel skal de tage sig selv i nakken for ikke at give udtryk for
deres irritation, nir en aftale ikke holdes. Men disse forhold horer
dog sm6tingsafdelingen ti l . Med en vis resignation har de ogsi lert
at leve med, at det brondprojekt, som de var med tii at fA sat i gang,

92



ligner en fiasko. Der stAr ellers 2 fine og nye vandpumper i landsby-
en. Men de fungerer ikke efter hensigten. De liberianske borespeci-
alister {oretog boringerne, satte pumperne op, men vand kommer
der ikke mere, fordi de har gjort et dArligt srykke arbejde. Gor man i
landsbyen ikke noget ved sagen, mA kvinderne fortsette med at gA
forbi de fine pumper og ned til floden for at hente vand, sidan som
de altid har gjort.

- Jeg ved, der er meget, vi skal lere. feg tror ogsi, at der er
meget, vi skal lere at leve med. PA den anden side tror jeg stadig-
vaek, at der er en fsrste og umiddelbar reaktion, som ogsi skal
fastholdes. Indimellem kan man godt undre sig over, hvor hurtigt
det fremmedanede bliver det almindelige for en. At vi kan placere
ansvaret hos andre, betyder vel ikke, at det er rigtigt at gore os selv
ansvarslose, siger Bodil Skjott.

Et lille stenkast fra Wozi-kirken og i den modsatte retning af
paiaver-hytten ster i disse tider en ung kvinde fastbundet til en stor
tr€stamme. Mens hendes pirorende er pA farmarbejde, mi denne
sindslidende passe sig selv. I sommeren 1982 var der pi tilsvarende
mAde en ung skizofren mand, som li fastlenket t i l  en trestamme.

En af de fA udfoldelsesmuligheder for denne unge mand, som lige
var pAbegyndt en hojere uddannelse i Monrovia, fsr det gik galt, var
at lave et nyt lD-kort. Med et som pA en skal fra en kokosnod. Selv
om mission€reme dengang havde en fornemmelse af, at man
langsomt var ved at sulte ham ihjel, er hans ti lstand nu sAdan, at
han 96r frit omkring i landsbyen. Et det kapslen med omedicinn,

som han nu berer omkring sin hals, som har hjulpet ham?
- Det er grotesk, hvorledes sidanne medmenneskelige skebner

Iet glider over til at blive en del af landsbybilledet, som vi viser {rem
for jer, som andre se-verdige ting, som er fremmedartede for ge-
ster. Vi kan ikke acceptere behandlingsmetoden: at sidanne med-
mennesker skal sidde lenket t i l  en trestamme. Men hvad er alternati-
vet, nAr man ikke kan valte det system, som de er en del af?
,Landsbytossern blev jo heller ikke behandlet, som de syge menne-
sker, de var, i t idligere tiders kristne Europa. Men den iagttagelse er
jo en ringe hjalp {or disse stakler. Men det kan altsi godt angste en
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lidt, at sAdanne mennesker alt for let bliver en del af landsbybilledet.
Noget tilsvarende kan mAske blive resultatet af vort forhold til kir-
kens indre liv, dersom vi ikke kan {astholde en fsrste og umiddelbar
reaktion. Og det tor vi godt hevde, selv om nogle vil kalde det en
forfejlet bedrevidenhed

Som i enhver anden kirke er der personlige brydninger og vanske-
ligheder, der opstAr, fordi folk er kommet p& den forkerte hylde. Det
gelder bAde hvlde missionerer og liberianske kirkemedarbejdere.
Og i lighed med andre unge kirker, er der problemer med pengesa-
ger og forskellige okonomiske transaktioner i kirkens regie. Men alt
for ofte nojes man ifolge de danske missionerer med at konstatere,
at nu gAr den ikke lengere, hvorefter man gir videre til neste
dagsordenspunkt, uden at nogen tager affere.

- Det krever megen tAlmodighed og overberenhed, nAr man ser,
at gode projekter er blevet vedtaget i princippet, men alligevel ikke
fores ud i livet, fordi den person, der har ansvaret, ikke magter sin
opgave. Og fordi den hvide mand sA ofte har trAdt pi den sorte
medkristne, er det nu gjort vanskeligt for os at tage et afgarende
initiativ, da det fsles krenkende. Men det ville vare at lyve, hvis
man ikke sagde, at det lammer kirkens aktiutet. Vi har ikke planer
om at oprette frie kirkelige organisationer, som dem, men kender til
i Danmark, men vi vil ikke n€gte, at vi under tiden godt kan sar.ne
sidanne her.

- Ingen kirke har veeret {uldkommen, og det er Den lutherske
Kirke i Liberia heller ikke. Enhver kirke har gjort sine {ejltagelser.
Der er vel visse {ejitagelser, som nesten hsrer med til livet, og som
man si mA tage ved lare af . Men ogsA her er der vel nogle grenser,
selv om det godt kan vere svert at finde dem. Nogle vil havde:
>Det er bedre med et afrikansk katteri end en vestl ig ortodoksio.
Men det er nu et forkert alternativ. Det er jo ikke et sporgsmil om at
skulle velge mellem kolera og pest. Er det ikke fra et kristent syns-
punkt udtryk {or en grusom ubarmhjertighed, hvis man af bare
venlighed holder sin mund, dersom man ser, at der er nogle forhold,
der burde rettes op? Og hvis de ikke bliver rettet op, lider kirkens
arbejde under det. I det lange lob kommer man nok lengst, ikke ved
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hojrostede demonstrationer, men ved at arbejde tingene igennem

sammen med de iiberianske kirkeledere, som viser os og alle de

andre danske missionerer en overordentllg tillid. Men det bliver en

langstrakt proces, hvilket dog ikke burde tage modet fra os, nir vi
kender de folkekirkelige ti lstande i Danmark.

- Men tag nu et si forholdsvis lille problem som f. eks. gudstjene-
stetidspunktet. Der er ingen kirkeminister at tage hensyn til, og der
er ingen kirkelig instans, der krever, at sondagsgudstjenesten skal
afholdes om formiddagen ki. 10 eller 11. Sondag formiddag er i det
mindste et dArligt gudstjenestetidspunkt i Wozi. De fleste arbejds-

dygtige folk er pA farmarbejde. Kun smi bom og eldre mennesker

er i landsbyen, og de eldre koner, skal se efter de mindste bsm. For
at give flere mulighed for at komme i kirke, ventilerede vi tanken

om at holde aftengudstjeneste i stedet for. Den fungerende leder af
kirken lod os forstA, at det kunne vr da godt, men han gjorde os ogsA
klart, at han ikke ville komme om aftenen. Og de aeldre i menighe-

den sagde, at de ikke kunne lide tanken, for de gik ikke ud om

aftenen. Og det er ikke lykkedes for os at trenger igennem med, at

vi godt kunne ledsage dem til kirke. Hvad gor man sA?
- I de sidste par mineder har vi holdt 2 gudstjenester om sonda-

gen: en om formiddagen og en om aftenen. Om formiddagen kom-

mer nogle enkelte voksne og mange bsm. Om aftenen kommer
endnu flere born, en gruppe unge og ogsd enkelte arbejdsdygtige
folk, som ellers ikke ville vere kommet. Der gAr intet af os ved at

skulle holde 2 gudstjenester pa en dag. Men nAr man tanker pA de

omkringliggende landsbyer, hvoraf nogle ikke engang har en evan-
gelist eller diakon, og ingen a{ dem har en pr€st, mi man vel nok

spsrge, om det er en fomuftig brug a{ ressourceme. NAr vi holder

aftengudstjeneste kommer ogsA den lille debsklasseflok i kirke, fordi
vi holder dabsklasse umiddelbart forud for gudstjenesten. Men disse

unge, som snart skal dobes, kommer ti i  en gudstjeneste, hvor ingen

af dem, der udgor menigheden i Wozi, er t i l  stede. Og si har man
lige siddet og indprentet dem, hvor vigtigt det er at deltage i menig-
hedens fellesskab, dersom Kristustroen skal nares. . .
- Hvad angir gudstjenestetidspunktet har vi altsA fundet en losning,
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som ikke frastoder nogen i menigheden, men hvor vi altsi ikke var

villige til at laere at leve med tingenes tilstand. Men si let finder
man nok ikke en losning pA alle sporgsmAl. Uden at vi snsker at
jorde nogen, kan man nu all igevel godt undre sig over, at den li l le
gudstjenestefejrende menighed sondag formiddag i Wozi ikke selv
har spurgt, hvordan man kan {i flere med i fellesskabet, og at man
ikke ser det som et problem, at folk er pA markarbejde, nir man
holder gudstjeneste. Og indrommet: Det havde gjort godt, hvis de,
der kommer i kirke sondag formiddag, bare havde spurgt til, hvor-
dan det egentlig gAr ved aftengudstjenesteme. Men efter at vi har
holdt aftengudstjeneste om sondagen i snart 2 mineder, har vi det
endnu til gode, at nogle fra menigheden sporger, hvordan det egent-

lig gAr.
- Og sA holder vi ellers andagt og bedemode hver dag kl. 9.50 i

,Leseprogramcenterets( bygning, konstaterer Bodil og Jens-Ame
Skjott med et lille indestengt suk.

Og de fortsatter:
- Problemet med at fA arbejdsdygtige folk i kirke - og ikke mindst

de dobte iblandt dem - er ikke lsst bare ved at sige, at de da mA holde
sondagen fri. I Wozi har man ganske vist en fridag, hvor man ikke
gAr pi farmen, og det er onsdagen. Men det er, fordi det er mar-
kedsdag. Men farmarbejde eller markarbejde er ikke noget, men gor
alene. I si stor udstraeknrng som muligt arbejder man pi hinandens
farme.

I sAdanne arbejdshold indgAr naturligvis ogsA Wozi-kirkens fA

arbejdsdygtige dsbte. De er under ingen omstandigheder si mange,
at de selv kunne danne et arbejdssjak. Og kunne de, er det et sporgs-
mAI, om de skulle gore det. Det er vel ikke pA den mAde, man bedst
skiller sig ud ,fra verdenn. I givet fald ville de bryde livsrytmen i
landsbyens fellesskab og let komme til at give indtryk af, at en
kristen er en dirlig arbejdsfelle. For selvfolgelig er der i et landsby-
samfund ogs& folk, der har ry for at nasse pA andres arbejdskraft, og
som forsoger at slippe sA billigt om ved at hjelpe andre som muligt.

Hvis man vil have en ekstra stor farm, mA en initiativrig person
og hans husstand dog gore et ekstra stort og personligt arbejde.
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Desuden er der pligtarbejde pA landsbyens felles {arm, hvor ind-

komsten fra afgrodeme gAr til dekning af landsbyens felles udgif-
ter. Forhenverende soldater har ogsA deres farm i tilleg til deres
private. PA en sAdan soldaterfarm har foik ogsA pligt til at gore
arbejdet. NAr hertil lagges arbejde med at stampe risen, som udgor
befolkningens daglige hovedmAltid, tilberede maden, baere brende
hjem fra skoven, hente vand ved floden, tage pA fisketur og ordne
nettet, gA pi jagt om natten og andre ting, fAr man ikke indtryk af,
at folk ligger pA den lade side. I kirkens opgangstid i 60'erne havde
man dog alligevel overskud i mange af loma-omridets kristne me-
nigheder ti l  at oprette og holde specielle kirkefarme, hvor pengene,

man fik ind for afgrodeme, gik ind i kirkens kasse. Men de danske
missionerer har intet kendskab til, at der i loma-omridet i dag er
sAdanne kirke{arme i g*8. Jord er der ellers nok af. Men en kirke,
der er doende, har ikke kre{ter til at oprette en kirkefarm, hvilket
ellers er en udmaerket id6, og er noget, Den lutherske Kirkes ledelse
da ogsi til stadighed opfordrer menighedeme til at danne, dersom de
har okonomiske vanskeligheder. Hvilket de allerfleste menigheder i
loma-omrAdet har i dag.

- Selv om bAde regeringen og kirken ofte sender et SOS til USA

om skonomisk bistand, kan kirken ikke i det lange lob leve med at
vere sA afhengig af skonomisk bistand udefra, som det nu er tilfel-

det, siger Wozi-missionereme.
Hvis pengesager udgor et problem for kirken og Liberia som sA-

dan, gor samkvemsformer meliem mend og kvinder det ogsA. OgsA
pA dette punkt er det et sporgsmAl for missionareme, i hvor stor
udstrekning de bare skal lare at leve med tingenes tilstand.

I en stsrre afrikansk sammenheng har Den lutherske Kirke i

Liberia gjort sig geldende ved sit syn pA polygami. Den er kendt
herfor og er selv ikke tilbageholdene med at trakke sit syn herpA
frem, n&r der gives muiighed for det. Samtidig med at det mono-
game agteskab betragtes som den ideelle rarrune for det kristne
familieliv, og kristne, som indgAr i polygame egteskaber efter deres
dAb, skal ekskommuniseres, slAs der i en erklaring fra 1951 fast, at
hvor vidnesbyrd om en sand tro {oreligger, kan parterne i et poly-
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gamt €gteskab blive dobt og konfirmeret. Samtidig hevdes det med
henvisning til Paulus' forste brev til Trmoteus (3,2-72), at sAdanne
personer dog ikke kan opnA en lederstilling i menigheden.

Denne nyvurdering af synet pi polygami har imidlertid ikke be-
virket, at folk i massevis har ladet sig dobe. I en undersogelse fra
1955 konstateres det, at kun >2"/o af kirkens dsbte medlemmer var
mend fra polygame egteskaber og4o/" kvindero, understreger Olav
Vibe Smidt i sin bog Junglekirken i Liberia (Christiansfeld 1980, s.
61).

En storre vanskelighed udgor de sAkaldte )proveagteskaberu samt
lsse forbindelser mellem mend og kvinder.

I det traditionelle egteskab er de to parters respektive familier
involverede, og en brudepris skal betales. I et ,proveegteskabo flyt-
ter to unge bare sammen, lever som mand og kone, men der er
ingen ceremoni, ingen forpligtelser, og famiiieme er ikke involve-
ret. Alligevel kan der godt blive agteskabs-palaver i fuld offentlig-
hed i sidanne proveegteskaber.

- De sAkaldte prove€gteskaber kan godt fungere som stabile for-
bindelser, og der er tilfaelde her i Wozi, hvor manden fsrst eker 20
5r har bragt orden i sagen, fordi kvindens slegtninge nu mente, at
det var pA tide, de indkasserede brudeprisen. Manden har ingen
rettigheder over de bom, han er far til, for et >ngtigtn egteskab er
indgAet. Dog kan han ,ksbe bsrnene udn mod en mindre betaling til
moderens familie. Manden kan ikke indkassere en utroskabsbsde,
dersom hans ,kvinden - hvilket pA loma er det samme som ,koneu -

har forbindelser med andre mend. Men manden kan sende sin
,kvindeo bort uden at fA storre problemer med hendes slegtninge,
dersom de kun lever i et proveegteskab. At s€unme kvinde har bom
med bAde 2 og 3 forskellige mend, er der ingen, der tager anstsd af.

- Vi har varet involveret i en sag fra et proveagteskab, og vr ved
ikke, om vi har handlet rigtigt. Selv om kirken stadig havder, at
personer, der lever i et proveegteskab, ikke kan dobes, hAndhaeves
dette princip ikke i stor udstrekning. Et er, om vi handlede rigtigt,
ved at dobe en person, der lever i et proveegteskab. Legitimerede vi
hans forhoid ved at dsbe ham? Og hvis vi havde negtet, havde vi si
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dermed givet udtryk for, at man skal leve dibens liv, t'or man f&r
dibens kraft hertil?

- At han er blevet dsbt, stAr ikke til at andre, selv om vi ikke er
fardige med at 'uurdere, om vi gjorde ret. Men nAr han s& pi et
tidspunkt ville bringe orden pA sit forhold, ikke ved at lade sig gifte
med hende, som vi ellers havde opmuntret ham til, men ved at kaste
hende pi porten, hvad skal man sA rAde ham til? Der blev da ogsi en
offentlig palaver-sag herom. Hans ,kvrnden har ingen ret til at
krave erstatnrng for, at han ville bortvise hende. I stedet for fsrte
hun offentl ig sag pA, at hun folte sig nedzterdiget ved at blive sendt
bort. Og en nedverdigelse i venners pAsyn er grund nok til en
offentlig palaver-sag i dette samfund. Enden pA det hele blev, at de
forsonede sig, og begge erkendte egne fejl i deres forhold. SA de
fortsetter deres agteskabelige samliv i deres proveegteskab.

- Under de givne forhold, havde vi svert ved at stille os bag den
dobte mand, nAr han ville sende sin ,kvinde< bort. Det ville jo ellers
vaere en enkel losning pA det sporgsmAl. Men som kristen ridede vi
ham til at forsone sig. Men endnu har han ikke bragt orden pA sit
forhold. Skal man bare laere at leve med det, sporger de danske
missionerer i Wozi.

Selv om de ikke vil sette kristendom lig med moral, ligger der en
enorrn udfordring for kirken i Liberia til at undervise og give en
kristen vejledning i sAdanne {orhold. ,Det store romerske imperium
brsd sammen pA grund a{ dets store forssmmelse af hjem og moralu
lsd det ved en konference i Liberia i 1969 i et af foredragene. Men i
et andet foredrag {ra samme konference lod det modsat:

Polygami og proveegteskab er bide en almindelig og accepte-
ret praksis i bAde Liberia og det meste af Airika. Disse (egte-
skabsformer) har intet at gwe med en persons tro pi Gud.

Selv om de danske missionerer erkender, at man meget let kom-
mer ti l  at >kreeve(, at folk skal leve, som om de var kristne, for dei
diben bliver kristne, nAr man haevder, at folk fra proveagteskaber
ikke kan blive dsbt, foler de det alligevel svert at skulle leve med, at
egteskabsformer >intet har at gore med en persons tro pA Gud<. I
navnte foredrag mere end anrydes det, at fremmede kirkeretninger
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eller uafhengige a{rikanske kirker, som folger en ,strikt< moral,
ikke skal vente, at deres kristendomsforkyndelse vil kunne sige
stammebefolkningen i Liberia noget. Selv om foredragsholderen

ikke ser kirkens nylurdering af synet pA polygame aegteskaber som

den eneste irsag til, at folk i 50'eme tager imod evangeliet ,med

entusiasme(, og seiv om han mener, at ogsA folk, der lever i prove-

agteskaber, bor kunne dabes, er kirken efter hans mening pi ret vej,

nir man ikke folger en ,striktn moralkodeks.
Over for dette syn kan det imidlertid gores geldende, at flere

uafhengige afril<anske kirker - som altsA ikke har nogen organisato-
risk forbindelse til Vestens kirker eller kirkeretninger - i de seneste
irtier har haft en ikke ubetydelig fremgang, selv om man i flere af

disse folger en ,striktn moralkodeks. En af hemmelighedeme bag
sidanne selvstendige, afrikanske kirkers fremgang synes at v€re

det sterke fallesskab, som rAder her. At fellesskabet mellem
kristne i Wozi ikke skulle kunne blive bedre, og at et indbyrdes
fellesskab ogsi kunne fA betydning for dobtes forhold ti l  samlivs-
former, ser danskeme som nogle af de udfordringer, de gerne vil
arbejde med pi.

De ved, at det vil koste krefter og en god portion med-leven og
med-lidenhed.

- Men derfor kan det nu godt v€re svart at leve med, at nir en
ugift mand, der ganske vist ikke er dsbt, men aiiigevel er pi kirkens
lonningsliste, er indblandet i en ,kvinde-palavero, at det sA lyder fra

de kristne: ,Hvorfor kan han ikke holde sig borte fra de gifte kvin-
dern? Underforst6et: Der er nok ugifte at tage af.

- Og lettere er det ikke over {or dAbsklassen, nAr de under gen-

nemgang af det sjette bud kikker p& en med undrende blikke og
siger: ,Du vil da vel ikke have, at vi skal gifte os, for vi har elsket.

SA kender man jo ikke hinandenn. Og hvis man sA gik fra hinanden,

nir man havde {Aet bom, hvad sA, spurgte jeg. ,Det er ikke noget
problemn, svarede de. ,Du kan da bare give dem tii din mor eller
den naste kvinde, du elskero.

Sksnt Den lutherske Kirke i Liberia ikke har Folkekirkens admini-
strationsapparat, er danskeme blevet belert om, at en ung afrikansk
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kirke har tilsvarende problemer som Den danske Folkekirke. At
dsbte fsrer retssager mod hinanden i Danmark, er der jo ingen, der
synes, er forkert. Men i en lille kirke som i Wozi gor det nu ondt,
nAr kristne er involveret i palaver-sager mod hinanden.

SAdan som det ogsA gjorde Paulus ondt, at en skrobelig menighed
i Korint {orte indbyrdes retssager {or hedenske domstole. Alligevel
er det ,Guds menighedn og dem, ,der er helligede i Kristus |esusn,
han skriver til. Mon ikke Paulus ogsA ville begynde sit brev til
menigheden i Wozi pA denne mAde? Og s& fortsette med at retlede
en menighed, der er p& kollisionskurs i stedet for at lade den sejle sin
egen so i en mis{orstAet venlighed.

- Hvis vi hvide, nAr vi iever her, er bedre til at skjule personlige
synder end landsbyens dsbte, er der al mulig grund til at {ortelle
hojt og tydeligt, at Jesus har stemplet enhver ond tanke og ethvert
begarende blik som mord og egteskabsbrud. I modet med ham, der
er synderes ven, er vi alle ens. Bare det ogsi kunne blive hort, nir vi
pApeger forhold i kirken, som det er sv€rt at leve med, siger Bodil
og Jens-Ame Skjott.
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14 Gardering imod overdreven begejstring

Det volder ingen besvaer at f i missionererne i Wozi t i l  at tale om
deres missionar-frustrationer. Det kommer af sig selv, nir de taler
om deres omgivelser. Derimod er det vanskeligere at fA dem ti l at
udtale sig i begejstrede vendinger og uden omsvob om de positive
sider af deres aktiviteter. Hvis det ikke var fordi. de var ens venner.
kunne man forledes ti l  at tro, at det var udtryk for en forloren snak
under fromhedens maske, Rigigere er det nok at se deres fremha-
velse af de problemer, de stir i, som udtryk for en slags gardering
imod en overdreven begejstring. Uden en sAdan gardering vil le de
alt for let give op, nir de hen langs ad vejen vurderer deres eget
arbejde. Og uden en gardering ville de ikke blot skabe et forkert
indtryk af deres egen personlige situation,.men ogsi af hvordan
kirkens egentlige ti lstand er i loma-omridet.

Det er ikke forkert, dersom de bare havde sagt, at de er travlt
optaget med kirkelige aktiviteter. En gang om ugen holder de bibel-
kreds. En gang om ugen er der dAbsklasse. Om ssndagen er der 2
gudstjenester. I 4-5 omkringliggende landsbyer holder de en gang om
mAneden gudstjeneste. Der er serisse bestraebelser pA at fA gang i
kirkebyggeri 2-3 steder. NAr de holder gudstjenester i andre lands-
byer, strommer folk ti l , og som regel er der nogle, der onsker at
komme i en dibsklasse. Altsammen er det noget, de pi en eller
anden mide har en finger med i.

- Det er rigtigt, at vi nogle gange, nir vi ksrer hjem fra en af de
omkringliggende landsbyer, hvor vi har fAet en overstrommende
modtagelse, siger ti l  hinanden: ,Hvorfor bor vi egentlig i Wozi og
ikke hero ? Bortset fra at det selvfolgelig er et tosser sporgsmil, fordi
vi nu engang ikke selv har bestemt, hvor vi skal bo, er en begejstret
modtagelse i en by et for spinkelt grundlag {or en ansogning om at
blive for{lyttet, siger de.

- Vel er vi opmuntrede over den positive modtagelse, vi fAr, nAr
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vi kommer og holder gudstjeneste i andre landsbyer. Og vi skulle da
skamme os, dersom vi ikke kunne glede os over, at folk i massevis
kommer og horer evangeliet, nAr vi kommer pi vore mAnedlige
besog. Men vi narrer dem, os selv og missionens venner, hvis vi
efter sidanne besog bare lagde os ud i hengekojen og skrev begej-
strede breve hjem ti l Danmark om den store Abenhed for evangeliet,
vi her har modt. Alt er ikke gjort med en mAnedlig gudstjeneste eller
at kore et dAbsklasseprogram igennem eller at fA en klrkebygning op
at sti. Vokser der ikke et levende menighedsliv (rem, og er der ikke
krefter t i l  at folge dette op, vil den nye kirke kun blive ti lholdssted
for geder, som vi har set det andre steder.

I Wozi har det ikke pi samme mide som i de omkringliggende
landsbyer nyhedens interesse, at der kommer hvide missionaerer og
holder gudstjeneste. Hvide er her en del af landsbybil ledet. I det
hele taget er der stor ibenhed for hvides aktivitet i Liberia, hvad
enten det galder okonomiske investeringer eller en indsats fra
hvide udviklingshjelpere eller missionaerer. Taler statistikkerne
sandt, er Liberia det land i Afrika, som har flest udenlandske missio-
narer i forhold ti l  indbyggerantallet pi smi 2 mill ioner menne-
sker.

- Selv om det kan synes paradoksalt, er der noget attraktiw over
missioneerer i dette land. Ikke mindst n6r man tenker pA hvide
,kristnesn handel med sorte slaver, kan dette godt undre. Og selv
om kirken her ogsi har vaeret igennem en selvstendighedsproces og
ikke lengere styres af Vestens missionsselskaber, har parolen aldrig
i Den lutherske Kirke Iydt: ,Missionerer, gA hjem< I

Den store Abenhed for hvide missionerer i Liberia er for dan-
skerne i Wozi ikke ensbetydende med, at de uden videre tor tale om
,stor Abenhed for evangelietn. Dette kan nemlig let misforst&s og
skabe indtryk af, at folk hungrer og torster efter evangeliets oprej-
sende kraft. Og sidan har de ikke oplevet det. De kan naerme ek-
sempler pA, at den ene iandsby efter den anden henvender sig ti l
forskell ige kirkeretninger med snsket om, at der mi etableres et
missionsarbejde. Drivkraften bag et sAdant onske er ikke sA meget
en hunger efter evangeiiet, men mere forventningen om, at der
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folger andre goder med i kslvandet pA den hvide missioners frem-
march: skole, hospital, bedre sanitere forhold og andre goder.

Selv om Abenheden for missionarer og den manglende ibenhed
for evangeliet af nogle mAske vil kunne bruges som argument for
ikke at sende missioneerer ti l  Liberia, ser Wozi-missionarerne an-
derledes pA denne sag:

- Det vil le da vaere tibeligt at vare ked af, ar vort forste mode
med en landsby ikke er en mur af mistanksomhed. Man undlader
da ikke i Danmark at sende en praest t i l  en landsby, selv om det er sA
som sA med ibenheden over for evangeliet, men hvor man alligevel
vil have en prast pA stedet. Det ville da vere at vende tingene pA
hovedet. Hvad folks egentlige motiv end er {or at byde os velkom-
men, er det ikke det, som her skal vare udslaggivende. Kirken her i
landet har onsket os. Det kan ikke vere rigtigt at gore en dyd af, at
kristendommen i modet med en fremmed kultur helst skal mode sterk
ydre modstand for at vare >rigtig< mission. Heraf vil vi ikke drage
den negative slutning, at man skal lade vere med at sende missio-
nerer ti l  {. eks. joder og muslimer, hvor den umiddelbare ibenhed
for missionerer mangler.

Missionarerne ser det som en udfordring at udnytte den positive
nysgerrighed, de msder i landsbyer uden for Wozi. Og skont det
overvejende er store drenge, som enten stir for at skulle rejse fra
Wozi for at tage en videreg6ende uddannelse eller unge, som kom-
mer hjem pA weekend ophold og i ferierne, de har bedst kontakt med
i deres egen landsby, hiber de, at dette kan smitte af pi menigheds-
livet i Wozi. Men hvad enten det gelder folk i Wozi eller i de
omkringliggende landsbyer er arbejdet ikke gjort med at f i s& mange
som muligt dobt. En af de storste udfordringer, ser de i de dobte,
som mere eller mindre tydeligt rober, at de sti l ler sig bag den unge
mand, som forleden dag sagde:> feg tror nu jeg vil valge begge dele
- det gamle og kristendommen(. Denne opfattelse har et sterkere
tag i mange dobte, end missionererne fsrst troede. Selv om de godt
ved, at de ikke af egen kraft kan fi has pi en sidan dobbelt garde-
ring, vil de ikke lsbe fra deres ansvar:

- Kristendommen er farl ie, {ordi den mi fi konsekvenser. Tor vi
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ikke sige det a{ bare venlighed, tager vi brodden a{ evangeliet.
De understreger, at en bevidst og mAlrettet uddannelse af leg{ol-

ket er en stor udfordring for Den lutherske Kirke i Liberia. Et aktivt
legfolk er der en skrigende mangel pA. Prestemangelen er stor, og
evangelisterne er f i. Fsrst efter omkring 40 irs arbejde i loma-om-
rAdet fik man i midten af 1950'erne den forste loma-mand uddannet
og ordineret t i l  prest. Og alt for f i er fulgt efter siden. At vestl ige
missionsorganisationer ikke i t i lstrekkelig grad har opfostret lokale
ledere for kirken blev selvstandig, lider kirken nu under. Ved en
konference i 7969 sagde Roland J. Payne, kirkens forste president
og fra 7977 og til i dag dens fsrste liberianske biskop:

Fra 1850 og ti l  kirkens reorganisering i 1955 havde vi i det
store og hele intet at sige vedrorende arbejdet her. Vi blev
aldrig rAd{ort, og aldrig var vi med i nogen beslutningsproces.

Fra 1850 og ti l  1969 - efter 109 irs missionsarbejde - burde
der vare flere nationale prester end de 10, som vi nu har.

I samme foredrag krit iserede Payne den hurtighed, hvormed den
amerikanske lutherske kirke trekker sin akonomiske stotte ti l  kir-
ken i Liberia bort. Han er ikke imod, at kirken i Liberia skal vere
selvunderstottende. Men han finder det uretfardigt, at den ameri-
kanske kirke, som tidligere har veret den okonomiske hovedgarant
for den liberianske lutherske kirke, anlegger samme principper for
kirken i Liberia som for kirken i f . eks. Japan. Hvem tor sammen-
ligne den okonomiske situation i Japan med den i Liberia, sporger
han.

Samme biskop har ved flere lejligheder udtrykt anerkendelse
over, at f lere af de danske missionerer, som nu gor tjeneste i Libe-
ria, er giet i gang med at lare stammesprog for at gsre en pioner-
indsats og lever ude i bushen.

- Det er i hvert fald lkke fra kirkens ledelses side, at man gor
geldende, at pionermissionaerernes tid er forbi. Og den vestl ige
missions chefideologer er vel ogsA i dag mere forsigtige med at
hevde, at missionens tid er forbi, end de var for blot nogle ir siden.
Som situationen er nu, tager vi ikke arbejdet fra nogen liberianer
ved at leve og virke i bushen. Og hvis arbejdet skal folges op, er der
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en tid endnu brug for endnu flere hvide missionerer i loma-omrA-
det.

Har de vestl ige missionsorganisationer deres del af skylden i, at
manSe menigheder i loma-omrAdet er sygnet hen og nasten er dsde
uden at blive begravede, fordi man for hurtigt {orlod arbejdet, er der
al mulig grund ti l  at rette op pA dette misforhold ved at intensivere
missionsindsatsen.

Selv om der er f lere unge under uddannelse ti l  praster, vil der i
lang tid fremover vere behov for evangeliserende og menighedsop-
byggende missionarer i Liberia. Kirken har i dag 25 l iberianske
prester. Det mi sA vere op ti l  missionarerne, ikke at tage ansvaret
fra de lokale krafter, men opmuntre og vejlede ti l  ansvar: et inde-
ligt sAvel som et okonomisk.

Den skonomiske side af sagen udgor et problem for sig. At nogle
menigheder hellere vil have en hvid missionaer som prest, kan
hange sammen med, at de ved, at de sA ikke skal betale preestens
lon. Den betales af den pAgeldendes missionsselskab. Begrundelsen
kan ogsi v€re, at man er klar over, at en hvid missionaer kan bruge
hele sin tid pA kirkens arbejde i modsetning ti l  en dArligt betalt
l iberiansk prast, som mA have sin egen farm og bruge tid pi den for
at klare skonomien.

- Vel klinger det hult, nAr vi kunne onske os, at f lere l iberianske
pr€ster vil le soge ud i bushen i stedet for at velge de storre byme-
nigheder og dermed en storre indtegt, end de kan fi i  en landsby-
menighed. Vi hvide missionerer {ir jo mere i lan end selv den bedst
betalte l iberianske storbyprast. Men hvis der ikke pE en eller anden
mide kan rettes op pi den vaklende lonpolitik, som hrken forer, sA
man kan garantere en prast en rimelig mindstelan, er der nok ikke
meget hab om, at nogle af de mange praste-huller i loma-omridet
vil blive fyldt op. Men under alle omstendigheder virker det bedst,
hvis l iberianske kristne kan sige ti l  deres egne, at der folger et
skonomisk ansvar med, nir man vil have en kirke og en prast eller
evangelist, siger de.

OgsA pA anden mAde kan pengesporgsmAlet udgore et problem.
- Vi hvide missionerer har midler, som liberianske medarbeidere
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i  kirken ikke har. Vi kan gennem udenlandske kanaler skaffe bil l ige
Bibler eller skrift l igt gratismateriale, som vi kan uddele. De mulig-
heder har en l iberiansk prast eller evangelist ikke pi samme mAde.
Vi har en bil og kan satte et lysbil ledapparat t i l  bilens batteri. Det
kan de andre ikke. Selv om vi vel skal udnytte de muligheder, mA vi
ogsi vere opmerksomme pA faren ved at score bil l ige point ved en
rundh&ndet uddeling af gratismateriale. Bedre vil le det vel vere,
dersom gratismateriale i stsrre udstrekning kunne formidles gen-
nem liberianere. Alt for ofte har hvides gavmildhed gjort det svart
for en l iberiansk evangelist eiler prest at komme bagefter - tom-
handet og ukunu med evangeliet.

Selv om danskerne i Wozi under tiden kan fsle sig frustrerede
over, at ,Abenhed for missionerern ikke er l igefrem proportional
med ,ibenhed for evangeliet", f inder de ikke, at der er grund ti l  at

ryste stovet af deres fodder og begive sig ti l  et andet land. De har
ikke mistet troen p6, at dagen vil komme, hvor flere dabte i Wozi og
loma-omridet ikke blot betragter kristendommen som et supple-
ment ti l  det, de allerede har, men som det nye, der gennemsyrer alt.
Og er alle tings fortegn. En vakkelse, hvor mennesker kommer ti l
syndserkendelse og ser betydningen a{ Jesu soningsdod, er de ikke
herre over. Men mistet troen pA en s6dan vekkelse, har de ikke.

- Der kan nemlig godt gi i ld i tsrre buske, siger Jens-Arne Skjott.
- Ja, hvis i lden bare er varm nok, fojer Bodil Skjott tsrt t i l .
Seiv i en regnskov kan der gA ild i torre kviste. Og er der ti lstrek-

keligt mange sma torre kviste, der finder satnmen, kan de godt
satte brand i et stort tra.
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15 Spor af danskere

For dansk ydremission inden for Folkekirkens rammer er Liberia et

forholdsvis nyt arbejdsomrAde. I 1980 pAbegyndte Dansk Ethioper

Mission sit arbejde her. I sommeren 1983 arbejder 13 voksne missio-

nrrer i landet. Og med sig har de deres i alt 16 bsrn. Af de 13
voksne er de 4 teologer. Disse 4 har alle gennem deres studietid haft

en nar ti lknytning ti l  Menighedsfakultetet i Arhus. Gad vide, om

der {indes et andet land med danske missionarer, hvor sA mange

danske teologer er med i kirkens arbeyde? Under alle omstandighe-

der udgor de 4 danske teologer i Liberia over en tredjedel a{ alle

danske teolog-missionerer, der er udsendt af danske missionssel-

skaber i dag. Det er l idt beskammende, at der ikke er f lere. Hvad

grunden ti l  dette si end kan vere.
Hvilke spor de nye danske missionerer vil satte i Den lutherske

Kirke i Liberia, er det {or t idligt at udtale sig om. Men allerede for de
kom ti l landet, var der spor af danskhed i kirken.

Hurtigt trak jeg mig ud af samtalen, da fensens navn blev nevnt i
forbindelse med Den lutherske Kirkes arbejde i Liberia. Hjemmefra

mente jeg da at have sat mig grundigt ind i den danske missionar-

{loks navne. Blandt dem var der ingen Jensen. Efter at have sundet
mig l idt vover jeg mig igen ind i samtalen og sporger forsigtigt,

hvem Jensen er. Man smiler og fortaller mig, at Jensen egentlig
hedder Daniel Jensen Seyenkolo. Men fensen er det narm, han er
kendt under og da ogsi selv kalder sig. Han er l iberianer, sidst i
2O'erne og ordineret som prest her i sommeren 1983. Han er en af
de unge liberianere, kirken venter sig meget af . En danskfsdt ameri-
kansk missionar, som fra 1930'erne og en menneskealder frem,
virkede i Liberia, havde taget ham ti l sig som dreng. Og hun hed

Jensen ti l  efternavn.
SA er det min tur t i l  at smile over, at jeg havde ladet mig narre af

det gode danske navn, det efternavn, der beres af f lest danskere i
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dag. Og selv om det er sA peredansk, som noget kan vare, betyder
det jo egentlig, dersom man trakker Iinjen fra Jens over Johannes og
ti lbage ti l  det hebraiske Jochanan: >Herren er nAdign.

Den ordinerede Jensen er imidlertid ikke den eneste Jensen inden
for Den lutherske Kirke i Liberia. Der er f lere af dem. At de berer
dette navn, kan man selv{olgelig vende og dreje pA forskell ig m&de.
Hvis man vil, kan man tage det som udtryk for en vestl ig navneim-
perialisme. Selv op{atter de, der barer dette navn, ikke sagen sidan.
For havde der ikke veeret en Kirsten Marie Jensen ti l  at tage sig af
dem, havde de nappe levet i dag. Hende skylder de deres l iv.

En af de andre Jensen'er har fortalt:

Jeg blev {odt den 25. juni 1953, Kort efter dode min mor. Jeg
blev derfor bragt 8-9 timers gang ti l  Ma fensen i Sanoyea. En
af grundene ti l , at jeg blev bragt derti l , var, at mine sleegt-
ninge sagde, at jeg skulle begraves sammen med min mor. feg
var sA lille og tynd, at jeg alligevel ikke ville vere i stand til at
over leve.  (H.  J .  Krarup,  i  >Eth iopieno Nr '  1 ,  ianuar 7982,  s .

1 0 ) .
Men Ma Jensen, ,Mor Jensen(, som nu selv l igger begravet i

Liberia, vidste og viste, at ,Herren er nidigo og tog drengen ti l  sig,
s&dan som hun ogsi gjorde med andre born.

Hun har sat sig spor, kvinden med de danske rodder. Hun ikke
blot bar Kristi navn - Kirsten - men levede i overensstemmelse
hermed. Hun ikke blot hed Jensen. Men som en, der selv havde
erfaret, at ))Herren er nAdign, viste hun selv barmhjertighed og
svarede dermed ti l  sit navn.

Vi sidder og snakker om de liberianske Jensen'er, de konkrete
spor efter Kirsten Marie Jensen.

- At hun har danske rodder, skal vi ikke score point pi. Og det er
ikke som dansker, hun er kendt, men som kristen. Hun tog sig af
mange, men glemte ikke den enkelte. Og hun tog sig ikke af s&
mange, at der ikke var krefter og overskud ti l  de fA. Og det har sat
sig spor. Vi begynder vel at sige ti l  hinanden, at hvis der bare er
nogle ganske {4, som gennem - eller miske pi trods af - os fir
ferten af, hvad Kristustro er for noget, vil det pA langt sigt fe storre
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betydning for kirken i Liberia, end hvis vi (arer rundt og bilder os
selv ind, at vi skal ni alle. Med det resultat, at vi ikke rigtigt nir
nogen.

- Der er sikkert noget, der hedder ,dansk kristendomu, og noget,
der heddeoafrikansk kristendomo, og noget grund-dansk og noget
grund-afrikansk, der ikke eliminerer det grund-kristelige. Men
,Mor Jensen< viser os, at hvide og sorte har noget grund-menneske-
ligt t i l{aelles , oB at det setter spor, nir man taler og handler i

overensstemmelse med den nide, som Herren har vist en. Uanset
om man nu hedder Jensen eller ej.

- Selv om vi hvide pA mange mAder er attraktive og kan og har
alle de ting, som folk her i Wozi onsker at kunne eller eje, mi det pi
en eller anden mAde komme frem, at den hvide missionaer ikke blot
er den, der kan forkynde ti lgivelse ti l  andre eller lofte pegefingeren
mod med-dobte. Lykkes det os ikke at vise, at vi t i l  stadighed selv
trenger ti l  t i lgivelse og ti l  at hsre, at ,Herren er nAdign og ogsi
vores gode far for Jesu skyld, kludrer vi ikke blot i det, men for-
kludrer ogsA, hvad Kristustro er for andre mennesker.

>Sorto synd er for Gud ikke varre end ,hvidn synd.
At hvide missionerer ikke legger et rogslff i over, at de ogsA har

deres synder at bekende og sammen med de sorte mi gA ti l  ham, der
ti lgiver syndere, er miske, nir alt kommer ti l  alt, det vanskeligste
for en hvid at indromme over for en sort. NAr det alts& ikke bare skal
siges med en flot hAndbevagelse, men leves ud.

Sker det ikke, er det en blokering for, at evangeliet bliver hsrt
som gode nyheder for alle syndere. Sker det, vil det satte spor. Da
har man lov at vente, at folk pA loma-tungemil opvigner >ti l pris
for menneskets forsonern. For nu at slutte af med Grundtvig og med
,l al sin glans nu strAler soleno, en saime, som er blevet karakterise-
ret som den mest danske af alle danske saimer. Derfor skal den da
ogs6 helt omskrives og have er andet billedsprog, Cersom den skulle
oversettes ti l  loma. Og det vil nok blive sverere for de danske
missionarer at gare det, end det har veeret at gengive borneversene
,Hvem skabte stjernerne?u og ,Bygge Guds rigeo, som de fleste
bsrn i Wozi nu synger pA loma.
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Efter sidste sondags gudstjeneste tog vi nu gamle Grundtvig ned
fra hylden og sang oI al sin glans nu stri ler solenu - mens trope-
regnen valtede ned. Et par unge fra Wozi var l ige kommet hjem fra
en kristen lejr. En af dem stod frem i kirken og onskede ordet. Han
bad en bsn, fortalte om lejren og op{ordrede de mange gymna-
siedrenge, som nu er hjemme pA regntidsferie i Wozi, t i l  at tage
mere aktivt del i kirkens i iv. ,Jesus er Frelser og Herre, og Gud er
almagts Gud; ham skylder vi vore l ivo, sagde han.

Og selv om vi nu denne sidste sondag i juli sad og sang en Grundt-
vig-salme for os selv i missionarernes hus, var det med det i bag-
hovedet, at vi l ige havde hsrt en loma-stemme )ti l  pris {or menne-
skets forsoner<. I ovrigt har danske missionerer ogsi brug for en
personlig opbyggelse, ikke for at s€tte spor af danskhed i en afri-
kansk sammenhang, men for selv at hore det grund-kristelige igen,
og sA arbejde pA at omplante evangeliet t i l  loma-forhold.

Wozi-missionererne hverken kan eller skal lobe bort fra deres
danskhed. Heller ikke der, hvor de slanke palmer stir.

Og ,l al sin glans nu stri ler solenu kan ogsi synges p& dage, hvor
der er grAvejr i Wozi-kirken. For som de, der dannede oGuds me-
nighed i Korintu, ,dem, der er hell igede i Kristus Jesuso, skal synge
med pA >det evige hallelujao, skal ogsa folk fra Wozi-kirken og
loma-omridet  gore det .

Opvigner, alle dybe toner,
ti l  pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemil,
i takkesangens offerskAl !
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde korl

I Jesu navn da tungen gloder
hos hedninger sAvel som joder;

i Jesus-navnets offerskAl
hensmelter alle modersmil ;
i |esu navn udbryder da
det  ev ige hal le lu ja.
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I selskab med Grundtvig tog vi m&ske ogsA lidt forskud pi den

folgende sondags fest. Oppe i kirken havde Wozi-prasten l ige sagt:

- P& naste sondag skal 7 unge dobes.
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