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Faktisk har Etiopia så mange 
hemmelige severdigheter at det 
er vanskelig å velge. Fjell og his-
toriske kulturskatter i nord, el-
ler safari og rasta i sør? Vi tok litt 
av begge deler. Og med bil som 
fremkomstmiddel fikk vi se alt 
imellom også. 

Et landskap som skiftet fra 
platåer og irrgrønne daler til 
savanner, sump og vidstrakte 
sletter. 70 mil nord for hovedsta-
den Addis Ababa, (2630 m.o.h.), 
ligger Etiopias største turistat-
traksjon: Steinkirkene i Lalibela. 
Hugget ut av fjellet for mer enn 
800 år siden, er deres opprinnel-
se myteomspunnet. Var det stor-
mannsgale kong Lalibela som 
ville bygge et nytt Jerusalem? Og 
tok det førti tusen mann, eller 
var det, som mange fortsatt tror, 
englene som bygde dem? 

I utkanten av landsbyen, ak-
kurat der dalen løper ned fjell-
siden, har et ungt tysk-etiopisk 
par, Habte Melesse og Daniela 
Auer, reist sin drøm: Gjestehuset 

Sora Lodge. Beliggenheten er be-
rusende. Et hav av rødbrune fjell 
bølger utover, og i dalen neden-
for svever digre ørner. 

– Kjøkken og restaurant er ikke 
helt ferdig ennå, unnskylder 
Habte, men mat skal det bli, lo-
ver han og ser på den lille geita 
som breker borte ved den uferdi-
ge restauranten. 

Snart ligger geita marinert på 
bålet, og idet den serveres, sklir 
solen ned i fjellhavet. Mørket si-
ver inn og akkompagneres av si-
kadesang og hunder som gjør.

Lalibelas steinkirker er alle 
unike i størrelse og form. Noen 
er katedralformet med søyler og 
buer, mens andre er mindre og 
enklere i arkitekturen. Formet 
som et 15 meter høyt kors, er St. 
George den vakreste av alle, og 
da den kommer til syne i bakken 
fremfor oss, undrer også vi om 
ikke overnaturlige krefter har 
hatt en finger med i spillet. 

Tåke på taket av Afrika 
Fra Lalibela går reisen nordover 
mot Simienfjellene. Regntiden 

er over, landet er på sitt frodigste 
og strutter som en norsk vest-
landsvår: Knallgule blomster og 
irrgrønne åkre. 40 mil, men det 
blir aldri kjedelig. 

Neste dag ignorerer vi regn-
skyene som truer i horisonten. 
Bilen er fullpakket med fjell- og 
campingutstyr, en kokk, guide 
og bevæpnet vakt. Turen går opp 
på Afrikas tak. Med platåer, juv 
og stup på flere hundre meter er 
Simien kjent som Afrikas Grand 
Canyon. På 3000 meter begyn-
ner tett tåke å sive inn mellom 
trærne, og vi aner at turen ikke 
skal bli helt som planlagt. Lynet 
flerrer, et torden gjaller. Him-
melen åpner seg, og hagl spru-
ter ned. Grusveien blir straks til 
dyp gjørme, og bilen, ja den står 
bom fast. 

Overnatting i telt frister lite 
nå. En time til fots ligger Simien 
Lodge, Afrikas høyest beliggen-
de hotell. 

– Peis og varme senger i vente, 
oppmuntrer guiden da følget – 
fullesset med bagasje, klissvåte 
og med surklende støvler – lab-

ber av sted.  Innhyllet i bomull 
senker natten seg over Simien. 

 Vel innkvartert på Simien 
Lodge, tørre og varme, fastslår vi 
likevel at dagens eventyr og de 
myke sengene slettes ikke var så 
verst. 

Wine, dine og rastafari
Siste etappe går sørover til Awas-
sa, en laidback by med palme-
avenyer og innsjø.  

– Welcome, you vikings! smi-
ler Ras Hailu Tefari da han åpner 
porten til sitt Banana Art Gallery. 

Vi har tatt et stopp i rastafari-
byen Shasemene. Sentralt i rasta-
faribevegelsen står troen på Etio-
pia som det forjettede land og 
Haile Selassie, Etiopias siste kei-
ser som deres profet. Da Selassie 
donerte Shasemene til verdens 
rastafarier, var det mange som 
repatrierte hit fra de karibis-
ke øyer. Blant dem bananblad-
kunstneren Tefari. 

– Jeg var bare ti år da jeg opp-
daget bananplantespråket, for-
teller Tefari og samler de lange 
grå dreadlokkene sine, et tegn 

på visdom og et langt liv som 
rastafari, i en strikk. Jeg bruker 
ingen kjemikalier, fortsetter 
han, likevel får jeg frem et spek-
ter av farger og nyanser. På veg-
gene henger portretter av pro-
feten og skildringer av etiopisk 
hverdagsliv, alt laget av banan-
blader. Tefari har hatt utstillin-
ger i en rekke europeiske byer, 
og Ronald Reagan var visstnok 
en fan. Men årene med banan-
bladforskning har tatt på.

– Jeg er blitt så lut i ryggen, 
stadfester han.

Tropisk hage
Etter den lange reisen er det 
godt å komme frem til Haile Re-
sort i Awassa. Hotellet ligger ved 
innsjøen, omringet av en tropisk 
hage full av lyder. Hver kveld dys-
ses hotellgjestene i søvn av sika-
desang, ispedd et og annet grynt 
fra flodhestene som har trukket 
opp fra sjøen for å gresse. Og 
idet solen stiger, setter fugleko-
ret i gang: gjess, ender, pelikaner 
og papegøyer kakler av full hals. 
Skulle tro det var en jungel! 

Uvær i Simienfjellene. Bilen vår står bom fast i gjørme, og alle må bli 
med ut og dytte.

For mange er Etiopia ensbetydende med nød og 
elendighet. Men tar du turen, kan du oppleve  
et land fullt av hemmeligheter. 

Roadtrip  
i Etiopia


