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Kære venner og forbedere

   Udenfor kvækker frøerne om kap med de syngende 
cikader – dagen har budt på et par kraftige regnskyl. 
Jorden er efterhånden godt mættet, så der skal ikke 
så  meget  vand  til,  før  alt  virker  pløret  og  fedtet. 
Overalt står markerne grønne, så det er en fryd for 
øjet – majsen og hirsen er godt på vej. De sidste dage 
har jeg tilbragt i Metser med opfølgning af graviditets 
undersøgelser på et par helseposter og lidt supervise-
ring af  aktiviteterne på helsecenteret.  Det går  ikke 
helt så hurtigt, som jeg kunne ønske – jeg tror der skal 
et  langt  og  sejt  træk  til,  om  vi  skal  forbedre 
sundhedstilbuddet til kvinderne ude i primærområdet – 
det  tager  også  tid for  kvinderne  at  ændre  vaner  – 
mange har aldrig i deres tidligere graviditeter været 
til  undersøgelse  –  de  håber  bare  på  det  bedste  og 
sætter deres lid til,  at fødslen er i Guds hånd. Men 
det går ikke altid uden problemer.

   Nogle af helseposterne ligger et par timers gang fra 
bilvejen, så jeg har været på et par vandreture ud i 
fjeldene omkring Metser. Lad mig tage jer med på en 
sådan tur:

   Normalt kommer der måske 2-3 stykker til gravidi-
tetsundersøgelse  i  Arfes  –  jeg  havde  sagt  til  sund-
hedsarbejderen, at jeg ikke ville gå til Arfes bare for 
2-3 kvinder,  så  hun måtte  sørge  for  at  kalde  flere 
kvinder til. Hun ville lade ”trombaen” lyde – det er en 
form for  horn blæseinstrument,  som bruges,  når  de 
skal kalde sammen til møde. Jeg startede fra Metser 
kl 8.15. Jeg vidste det ville blive en anstrengende tur 
op  ad  fjeldet  –  en  to  timers  gåtur,  men  jeg  var 
indstillet på det. Det var lidt overskyet, men det var 
bare godt, at solen ikke ligefrem bagte.  Klokken var 
omkring 10, da jeg godt svedt var fremme. Det var en 
fin tur – der er noget fascinerende ved at komme op i 
højden og have udsigten over området så langt øjet 
rækker – den ene bjergkæde efter den anden rejser 
sig. Nogle steder gik det rimelig stejlt op og nogle små 
vandløb  måtte  passeres.  Beplantningen  ændrede  sig 
lidt  –  der  var  mere fugtigt  deroppe,  hvilket  vist  er 
godt for bambusbeplantning. 

   Da jeg nåede frem, var der endnu ikke kommet nogen 
kvinder – nogle havde været der, men var gået igen. 
Jeg pustede ud. Der var fortsat noget overskyet. Der 
er endnu ikke bygget helsepost på stedet – men de hol-
der til i et lille rum i kebele (kommune) bygningen. Et 

usselt rum i et utæt thicca (mudderklinet) hus – ingen 
undersøgelsesseng – der var lavet en ca 20 cm jord-
forhøjning, hvorpå der lå en græsstråmåtte – det var 
undersøgelsesbænken  –  så  det  blev  til  nogle 
knæbøjninger den dag!

   Efterhånden dukkede der lidt kvinder op – jeg be-
gyndte med undervisning – jeg underviste om hvad de 
skal forberede, når de går en fødsel i møde – det ene-
ste kvinderne svarer på det spørgsmål er: mad til sig 
selv før og efter!! Ingen er forberedt på, at en fødsel 
ikke altid går godt. Hvad skal der til før kvinderne selv 
begynder at tage ansvar for sit eget og sit barns liv?? 
Mange hengiver sig ligesom bare til skæbnen. Efter un-
dervisningen gik vi i gang – det er lidt tungt – mange af 
disse  sundhedsarbejdere  på  helseposterne  har  bare 
lidt viden og er meget usikre, men de er positivt inter-
esserede og vældig åbne for undervisning og feedback. 
Vi registrerede de første 14 kvinder og så gik vi i gang. 
Efterhånden dukkede der flere og flere op – og jeg 
blev mere og mere klar over, at det ville være umuligt 
at se dem alle sammen – jeg satte en begrænset tid til 
kl 16, hvor jeg måtte begynde at gå tilbage. Der dukke-
de vel omkring 60 kvinder op alt i alt.

   Da klokken var godt 2 begyndte det at styrtregne og 
det regnede ned i stænger. Jeg tænkte på vejen – det 
var stort set ikke andet end thicca (mudder) vej. Vi 
måtte  stoppe  undersøgelserne  –  det  var  umuligt  at 
høre noget,  for  regnen bare trommede på bølgeblik-
taget, og kvinderne stod proppede i det lille rum. Jeg 
gik  med  helsearbejderen  hjem  og  hun  serverede  en 
gang injera for mig – det var godt med noget at spise – 
jeg havde bare fået lidt tørre kiks og vand siden i mor-
ges. Da klokken var omkring 4 begyndte jeg nedstignin-
gen – det småregnede fortsat lidt.  Det blev en for-
færdelig tur – jeg troede aldrig jeg var kommet ned. 
Jeg havde sanddaler på – de er gode i tørvejr. Men når 
det bliver vådt og underlaget er mudder er de absolut 
uanvendelige. Halvvejs nede måtte jeg bare opgive – og 
så gik jeg i bare tæer resten af vejen – paraplyen op-
gav jeg – jeg måtte bruge begge hænder til at holde 
mig til den gode bambusstok jeg havde fået med mig - 
det var som brun sæbe at gå i. Det var godt, jeg havde 
en med mig, som jeg kunne støtte mig til, ellers var jeg 
vist aldrig kommet ned. Jeg var gennemblødt – og jeg 
ved ikke hvad jeg lignede, da jeg kom ned. Egentlig var 
det også lidt komisk. Ind imellem følte jeg mig temme-



lig dum – hvorfor havde jeg begivet mig ud på dette – 
hvorfor ikke bare være blevet der - er det den pris 
der skal betales for at styrke helseposterne??? Er det 
det hele værd. Samtidig var det en flot tur – i al fald 
opover  –  og  at  opleve  at  se  kvinderne,  der  kom  til 
graviditetsundersøgelse – jeg havde det skidt med at 
vi bare nåede at se halvdelen af dem – mange af dem 
havde  måske  gået  en  time  for  at  komme  til 
undersøgelse.

   Planen var  egentlig,  at  jeg  skulle  køre tilbage  til 
Jinka – bilen var pakket – jeg manglede bare at pakke 
teltet  ned,  men  jeg  lod  fornuften  råde  –  jeg  var 
gennemtræt.  Jeg  fik  vasket  det  værste  mudder  af 
benene og hænderne. Jeg lagde mig hurtig og tænkte, 
at det ville være godt med en god nattesøvn, men jeg 
nåede aldrig at falde i søvn – jeg kunne høre, at der 
kom nogen og nærmede sig teltet. Det viste sig, at de 
kom for at kalde mig til en fødende kvinde. Jeg blev 
faktisk  lidt  irriteret,  for  de  havde  ikke  været  på 
helsecenteret  først  –  ”der  var  ingen  som  kunne 
hjælpe!” sagde de. Og jeg var bare så træt og orkede 
ikke tanken om at skulle ud at gå i mudderet igen. Men 
de  blev  bare  ved  –  jeg  bad  dem  om  at  gå  til 
helsecenteret,  men  det  ville  de  ikke  –  eller  også 
forstod jeg ikke, hvad det var de sagde. Til sidst stod 
jeg op og lidt irriteret gik jeg med. Det viste sig at de 
stort set boede nabo til helsecenteret – undervejs fik 
jeg  lidt  mere  at  vide  –  det  drejede  sig  om en  ung 
førstegangsfødende  pige,  som  var  gået  i  fødsel  om 
eftermiddagen, men nu var hun begyndt at blive lidt 
underlig – altså havde hun ikke ligget i fødsel i flere 
dage. Det er mørkt – der er ingen elektricitet i byen – i 
lommelygtens skær finder vi frem. Da jeg kommer ind i 
rummet, ser jeg i skæret af stearinlyset, at den unge 
pige står der støttet af to lidt ældre kvinder – hun 
stønner rytmisk. Jeg beder om, at hun kommer til at 
ligge ned. OG da de er ved at hjælpe hende, går hun i  
krampe – da er jeg klar over at dette er en alvorlig 
svangerskabsforgiftning – hun bliver bevidstløs – men 
vågner gradvist op efter 5-10 minutter. Rundt omkring 
bliver der råbt til Gud: ”I Jesu navn – det er Satan – 
Herre hjælp os”. Når nogen kramper og bliver bevidst-
løse tror mange, at vedkommende dør og de begynder 
nærmest at holde dødsklage – jo kvinder dør af svan-
gerskabsforgiftning, men ofte ikke efter et enkelt an-
fald. Jeg fik hende undersøgt – der ville fortsat være 
ganske mange timer til at hun ville føde. Jeg bad dem 
om at gå og kalde en fra helsecenteret – jeg måtte 
have et blodtryksapparat. Efter et kvarter kom en sy-
geplejerske – i ventetiden kunne jeg ikke gøre noget – 
jeg bare bad i det stille til, at hun måtte overleve. Jeg 

bad ham, der var tilstede fra kirken om at bede for 
kvinden.

   På helsecenteret er der meget lidt hjælp at få – de 
har ikke den nødvendige medicin.  Jeg havde intet at 
stille op og sagde, at de måtte tage hende til  Jinka. 
Selv havde jeg ikke lyst til at køre – med al den regn 
der var kommet, vidste jeg, at vejen ville være meget 
fedtet – det var jo bl.a. derfor jeg havde besluttet at 
blive.  De måtte  prøve,  om de kunne  finde en  lastbil 
(der  er  ingen private biler  i  byen og ingen offentlig 
transport) – nej, der var ingen. Jeg hørte en lastbil på 
et tidspunkt og bad dem om at finde ud af, om det var 
en som kunne tage hende – ”nej, den var læsset med 
majs” var det svar de gav.  Ingenting kunne de gøre, 
synes de at signalere – det var ligesom de bare lagde 
ansvaret fra sig over på mig. Jeg bliver lidt oprørt, når 
jeg oplever den form for laden stå til – havde jeg ikke 
været der – ville de formentlig ingenting have gjort og 
om  hun  ville  have  overlevet  ved  jeg  ikke.  Til  sidst 
måtte jeg bare give mig – jeg ville ikke have det på min 
samvittighed at høre næste dag, at hun var død – og at 
jeg  så  faktisk  havde  set  hende  og  diagnosticeret 
hende.  9%  af  mødre  dødelighed  er  relateret  til 
svangerskabsforgiftning. 

    De fik hende båret ned i bilen – jeg lagde turen i  
Guds hænder – jeg var træt, og jeg vidste det ville bli-
ve en anstrengende tur – heldigvis har jeg kørt vejen 
så tilpas mange gange, at jeg føler jeg kender den. Un-
dervejs nåede hun at krampe 2 gange. Efter 1½ timer 
er vi fremme. Med lidt besvær får vi hende op på en 
båre og ind på fødestuen – hun bliver medicineret og 
gøres klar til kejsersnit. Da hun er klar, går jeg hjem – 
min opgave er slut. Et varmt bad efter 4 dage ude og 
en god seng venter!

   Fødslen gik godt – og endda overlevede barnet – det 
havde jeg ikke bekymret mig om, da jeg stod derude – 
det vigtigste var at moderen overlevede. Forleden dag 
traf jeg hende faktisk i Metser – hun var glad og tak-
nemmelig for hjælpen, som hun fik – i sine arme holdt 
hun stolt den lille pige. 

   Jeg er netop blevet færdig med at læse Max Luka-
dos bog  om den næstsværeste dag i  Jesu liv  (først 
modtager  han  budskabet  om  Johannes  Døbers  død, 
hvorefter han ønsker  at  trække  sig  tilbage  sammen 
med sine disciple, så maset fra mange tusind menne-
sker og bespisningsunderet og om natten stormen på 
søen, hvor Jesus kommer vandrende ud – alt sammen 
sker det indenfor 24 timer!!).  Oven på den oplevelse 
jeg  havde  i  Metser  tænkte  jeg  flere  gange  på,  om 



Jesus aldrig kunne blive fysisk træt og irriteret over 
presset fra sine omgivelser – jeg må indrømme, at jeg 
blev irriteret – ikke mindst når folk ikke gør brug af 
det  sundhedstilbud,  der  er  der,  men  bare  tager 
direkte kontakt til udlændingen. Vi hører ikke om en 
sådan reaktion fra Jesus – alligevel ved vi at Jesus har 
været prøvet i alt og kender hvordan vi har det – men 
han overvandt og lod ikke det selviske råde.

   Med dette glimt herfra vil jeg slutte denne hilsen – 
det bliver uden billeder denne gang, da netværket her 
i Jinka er for langsomt! I øvrigt havde jeg også glemt 
kameraet på den tur!!
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