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Takk for oss!

Etter drøye tre år i sjefsstolen(e) takker vi, Arne Morten Rosnes og Hen-
rik Grydeland, av som redaktører for Madagaskarforum. Jeg, Henrik, 
bodde på Madagaskar i perioden 93 til 98 og 02 til 04, mens jeg Arne 
Morten bodde der i perioden fra 2006 til 2008 i tillegg til tre måneder i 
2011. Det har vært interessant og spennende å åpne opp igjen døren til-
bake til et land som har betydd mye for oss og våre familier. Det er kjekt 
å lese om nye ting som skjer i landet og samtidig frustrerende å se at 
noen ting ikke alltid blir til det bedre.

I det hele tatt er det fascinerende å se hvordan landet har en slags ma-
gisk tiltrekningskraft på de mange som har vært der. Møter vi andre 
med erfaring fra Madagaskar igjen har vi alltid masse å snakke om og vi 
sveiper alltid innom dette ene: lurer på hvordan det går der ute nå? Går 
det i riktig retning? Blir ting bedre? Får de fattige mer penger, osv. Vi ser 
det samme på våre barn. Når de møter andre som hatt sin oppvekst der, 
er det som et usynlig bånd som knytter dem sammen, selv om de ikke 
var der samtidig og kanskje aldri har møttes før. På en måte er Madagas-
kar nesten like mye en tilstand som et sted uansett alder.

I dette nummeret snakker den nye lederen Kåre Kristensen om at VNM 
har en utfordring i å aktivere alle de unge som har et forhold til øya. Det 
er et godt poeng for det er mange unge som drar som studenter, turis-
ter eller i andre sammenhenger, og mange av dem kommer tilbake svært 
begeistret. Det er definitivt marked for en organisasjon som som har sitt 
hovedfokus på «solskinnsøya» som har betydd så mye for så mange. Vi 
sender herved utfordringen videre til alle medlemmer. Jo større VNM 
blir som organisasjon, jo større påvirkningskraft kan vi få. Og det er 
mange ungdommer der ute, som er glad i landet.

Når det gjelder Madagaskarsforum sin fremtid, vet vi at det nye styret 
har svært spennende planer på gang som alle medlemmer kan se frem 
til. Hver gang vi har skiftet jobb i livet, har det ofte skuffet oss hvor er-
stattelig vi viste oss å være. Livet har alltid gått videre, kanskje til og 
med til det bedre... 

Vi tror at dette er tilfelle denne gangen og det er bare å glede seg. I mel-
lomtiden håper vi dere hygger dere med dette nummeret og verver 
mange nye medlemmer.

Henrik Seglem Grydeland og Arne Morten Rosnes
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i DETTE NuMMERET

REDAKSJONEN

HENRIK SEGLEM GRYDELAND 
bor i Stavanger der han jobber som lærer på 
Solborg Folkehøyskole på en solidaritet-,  
reise- og fotballinje. Han jobbet som lærer  
på Den Norske Skolen på Antsirabe i   
perioden 93 - 98 og 2002 - 2004.  Han er utdan-
net lærer og journalist.

E-post: grydeseg@hotmail.com
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HENRIK SEGLEM GRYDELAND (49) 
bor i Stavanger der han jobber som lærer på 
Solborg Folkehøyskole på en solidaritet-,  
reise- og fotballinje. Han jobbet som lærer  
på Den Norske Skolen på Antsirabe i   
perioden 93 - 98 og 2002 - 2004.  Han er utdan-
net lærer og journalist.

E-post: grydeseg@hotmail.com

 

stavanger

SOPHIE KÜSPERT-
RAKOTONDRAINY (25) 
har bodd på Madagaskar i ni år med avbrekk 
på to år i Norge siden 2002. Hun har gått på
både norsk og gassisk skole og har jobbet i 
Provert og grønne skoler, Bara. Hun tar nå 
en master i ”Comparative and International 
Education” ved Universitetet i Oslo. Hun og 
ektemannen Mparany driver et barnebok- 
forlag, ”Vakoka Vakiteny” på Madagaskar der
de gir ut bøker på morsmålet.
E-post: famrakotondrainy@gmail.com

madagaskar

ARNE MORTEN ROSNES (41) 
er fra Stavanger og er gift med tidligere VNM-
styremedlem Ellen Vea Rosnes. Han var på 
Madagaskar frem til juli 2008 og arbeidet litt  
frivillig for NMS i tillegg til stilling som in-
formasjonskonsulent i FNs matvareprogram 
(WFP) siden april 2007. Nå bor familien i Sta-
vanger. Han jobber i Blå som driver med opp-
læring og kommunikasjon.

E-post: arne.morten.rosnes@gmail.com
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LILLIANN RAZAFIMANDIMBY 
VÅJE (40) 
kommer fra og er oppvokst på Madagaskar, 
men hun er født i Norge og har bodd her i 
mange år. Hun studerte økonomi, organisa-
sjon og ledelse på Universitet for Miljø og 
Biovitenskap på Ås. Sammen med sin norske 
mann, har Lilliann jobbet som misjonær for 
Det Norske Misjonsselskap i to år i Etiopia og 
i syv år på Madagaskar. Nå jobber hun som 
organisasjonsrådgiver i Digni.

E-post: lilliann.vaje@gmail.com
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KARIANNE SKjævELAND 
er fra Stavanger, men bosatt i Berlin. Hun 
jobber blant annet med filmproduksjon, og er 
ofte på Antsirabe i forbindelse med ”senneps-
frøskolen” Voantsinapy. Hun er misjonærbarn 
har studert internasjonale relasjoner på 
Sussex Universitet i England, og har hatt opp-
drag på Madagaskar for det tyske forsknings- 
og rådgivningsinstituttet Endeva UG.
E-post: karianneskjaeveland@gmail.com
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 berlin

ØYvIND DAHL
er født og oppvokst på Madagaskar og reiste 
tilbake i voksen alder og var lektor og rektor 
på FLMs lærerskole i Fandriana i seks år.  
Siden jobbet han i Kirkens u-landsinforma-
sjon, og var knyttet til Misjonshøgskolen (VID) 
i Stavanger i 25 år der han ble professor i kul-
turkunnskap. Han har også vært generalsekre-
tær i Bistandsnemnda (Digni). Øyvind var med 
og startet VNM og var leder fra starten i 2002 til 
2013.
E-post: oyvind.dahl@lyse.net

sandnes
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FAKTA

Kåre Olav Kristensen
Født 01.08.1950
Gift, 3 barn og 7 barnebarn
Vokst opp i Jelsa i Ryfylke
Utdannet prest fra Misjonshøgskolen
Jobbet som misjonær i Kamerun 79-91.
Jobbet for NMS 91-99.
Daglig leder på Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Fra 1999 til 2014. 
For tiden pensjonist.

VNM fikk en ny leder på årsmøtet i april 

Har han hjertet på rett Madagaskar-plass mon tro?
Her er Kåre Olav Kristensen!

Som så mange andre av Vennskaps-
foreningens medlemmer, har den ny-
valgte leder en fortid i Det Norske Mi-
sjonsselskap. Også som mange andre 
har han en bakgrunn som misjonær. 
Men ulikt de fleste var ikke hans pe-
riode i misjonens tjeneste på solskinn-
søya. I perioden 1979-91 var Kamerun 
stedet han jobbet. 

Så hva skjedde egentlig? Finnes det ikke en 
vennskapsforening Norge – Kamerun?
- He he. Nei, det gjør det ikke. Det har 
det aldri vært noe snakk om.

- Men altså Madagaskar?
- Da jeg gikk på Misjonshøgskolen så 
jeg alltid for meg at det kunne bli Ma-
dagaskar jeg skulle dra til, og jeg var 
også med i team som reiste rundt i 
fylket og viste Madagaskar-filmer o.l. 
så jeg hadde interesse for landet. Et-
ter at vi kom hjem fra Kamerun, job-
bet jo min kone (Anne Karin Kristen-
sen) også for NMS som misjonssekre-
tær for Madagaskar. Hun var en av de 
første medlemmene som meldte seg 
inn i VNM. I mitt arbeid for SIK var jeg 
jo mye i kontakt med landet og har vel 
vært der ca. 15 ganger. VNM-vest har 
vært flinke til å lage interessante mø-

ter som jeg gikk på og da ble det na-
turlig å melde seg inn. Så ble jeg valgt 
inn i VNM Vest og da jeg fikk spørsmål 
om å være leder i hovedstyret, svarte 
jeg ja.

Hva er de største forskjellene på Madagas-
kar og Kamerun?
- Vanskelig spørsmål. For noen år si-
den var Kamerun nederst på listen 
over korrupte land, men har i de se-
nere år, klatret noe. De har nok også 
hatt en ganske stor økonomisk frem-
gang. Da vi reiste ut i 79, var Madagas-
kar veldig mye bedre stilt enn Kame-
run økonomisk. Siden den gang har 
Kamerun blitt et mellominntektsland, 
mens Madagaskar har gått noe tilba-
ke. Kameruns president har sittet si-
den 1983 og selv om det er mange inn-
tekter, for eksempel fra oljen, som er 
gått i hans lommer, så har også lan-
det hatt en fremgang. Madagaskar 
har opplevd større politisk ustabilitet i 
samme periode og har gått økonomisk 
tilbake.
En annen forskjell er det som folk på 
Madagaskar sier nå, at den oppvok-
sende generasjon har mindre utdan-
nelse enn sine foreldre. Det sier litt om 
at staten ikke fungerer.

Er det noen kulturelle forskjeller og likhe-
ter?
- Jeg har jo reist endel rundt i Afrika 
og det er veldig sjelden jeg støter på 
problemstillinger jeg ikke har møtt før. 
En ting som er litt spesielt for Mada-
gaskar kanskje, er at de er veldig indi-
rekte. Man sitter på et møte og alle blir 
enige, men så spør jeg kanskje hvem 
skal gjennomføre den delen og hvem 
skal gjøre det osv. og så viser det seg at 
ingen har tenkt på det. De har også en 
veldig underdanighet i forhold til for-
fedre, til europeere og andre. Denne 
tanken om ”ray aman-dreny” er veldig 
lite gunstig hvis man skal få til en ut-
vikling.

- Er det annerledes i Kamerun?
Ja litt. Det kommer an på hvor man er 
og hvilke stammer man tilhører. Folk 
er litt mer direkte. ”Hva kan vi gjøre 
sammen”-mentalitet. På Madagaskar 
så er det som de venter på at noen skal 
komme og hjelpe dem ut av situasjo-
nen. 

Hvordan vil man merke at det er en ny le-
der?
Det er jo en utfordring. Norge had-
de jo et nært samarbeid med Mada-

av:  Henrik Grydeland
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gaskar da Marc Ravalomana var pre-
sident. Etter at dette brøt sammen i 
2009 har vi vært i kontakt med UD, og 
selv om ingen helt sier det rett ut, kan 
det virke som at holdningen er at ”Vi 
hadde et samarbeid med Madagaskar. 
Det ble brutt fra Madagaskars side. 
Nå får Madagaskar selv definere hva 
de ønsker å så komme tilbake til oss 
hvis de vil det”. Som et resultat av det-
te var jeg med blant andre tidligere le-
der Alexander Krosby til Madagaskar 
i fjor høst, der vi snakket med 28 for-
skjellige representanter for regjering, 
senat mfl. for å høre deres ønsker for 
et samarbeid. Vi har jo i statuttene for 
VNM å drive lobby. Nå ser det ut som 
at Norge fjerner seg litt fra idéen om 
hovedsamarbeidsland og heller ser 
mot flere ”partnerland”. Vi vil jobbe 
for at Madagaskar skal være et av dis-
se. Ellers ønsker vi selvfølgelig å jobbe 
aktivt for å få nye medlemmer, svært 
gjerne ungdom.

Hva vil være ditt innsalgs-argument for å 
få nye medlemmer?
Alle som kommer tilbake fra Mada-
gaskar, kommer tilbake veldig inspi-
rerte. Nå for tiden er det mange elev-
er og studenter som reiser ut. Når dis-

se kommer tilbake vil mange av dem 
være med å bidra på en eller annen 
måte. Gjennom nettside, møter og 
Mad.forum kan de holde gløden ved-
like og kanskje vi og kan være med å 
hjelpe folk til å kanalisere sitt engasje-
ment. Særlig håper vi å få tak i yngre 
mennesker.

Hva ville du gjort hvis du var diktator på 
Madagaskar i ett år?
Når vi ser på presidentskapet til Marc 
Ravalomanana så gjorde han et par 
ting i starten som virket bra. Det før-
ste var å styrke vegnettet. Han fikk fik-
set veier blant annet ved å be folk som 
hadde utstyr langs ved veiene om å bi-
dra, ettersom han ikke hadde penger 
til å få dekket alle reparasjoner. Dette, 
kombinert med at han opprettet Ma-
gro, som kjøpte landbruksvarer dyre-
re og solgte dem billigere enn andre 
oppkjøpere, altså med en lavere profitt 
enn aktører som ville tjene mer. Det-
te igjen gjorde at bønder ville øke sine 
avlinger som igjen ga mer penger osv. 
Dette virker fornuftig på meg. I tillegg 
ville jeg nok forsøkt å styrke arbeidet 
til det statlige anti-korrupsjonsbyrå-
et Bianco. Et av de største probleme-
ne på Madagaskar for øyeblikket er at 

det er utrolig mye gruvedrift som en-
keltpersoner har startet, veldig mange 
kinesere, men også andre, og de har 
sine papirer fra sentralt hold, men in-
genting er sporbart. Hvem har de be-
talt til? Så drar de ut og starter og gra-
ve i rismarker og andre steder det dyr-
kes men ingenting blir lagt igjen hos 
lokalbefolkningen og dette skaper en 
stor frustrasjon. Det virker som det er 
lite kontroll på dette og ihvertfall så er 
det ikke transparency. Så det er nok av 
ting å gripe fatt i. 

Hva er det fineste med Madagaskar?
- Det er jo et fantastisk flott land. Å 
kjøre i skumringen og se solen sen-
ke seg over rismarkene er jo utrolig. 
Gasserne er jo også veldig vennlige og 
hyggelige, selv om jeg skulle ønske de 
var litt mindre underdanige. Jeg sav-
ner kanskje at de gjerne kunne sagt 
litt mer i mot, og hatt litt mer egne me-
ninger og litt færre forventinger til hva 
nordmenn og andre kan gjøre for dem, 
for hvis de ikke klarer det, da sliter de.

vi ønsker vår nye leder og resten 
av styret lykke til!
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Gasserne liker jubel og fest. Det jubileres for lang og tro tjeneste. Det markeres 
med stor festivitas når foreninger og institusjoner runder runde år. Ved større 
anledninger feires det over mange dager eller til og med et helt år. 

tekst:  arild Bakke
foto:  nms

Gassisk-norsk jubelår

Hvis en ikke har rukket å feire i tide, 
er det ikke noe problem å lage en ek-
stra stor fest ett eller to år senere.  Og 
hvis det er behov for et nytt bygg el-
ler nytt utstyr, kan en stor jubileums-
markering utløse uant giverglede og 
dugnadsinnsats. Av og til kan kanskje 
nordmenn føle at det blir vel mye mar-
keringer...

Grunn til jubel
Når Den gassisk-lutherske kirke 
(FLM) i år feirer 3 x 50 jubelår for de 
norske misjonærenes oppstart i Beta-
fo, så er det imidlertid god grunn til å 
slå på stortromma. En norsk gjest for 
hvert av disse 150 årene under den 
store feiringen i slutten av oktober, vil 
være en fin måte å markere deltakel-
se og felles glede. 150 tilstedeværen-
de nordmenn vil bli betraktet som et 
sterkt uttrykk for at de gassisk-nor-
ske båndene vedvarer, tross at antallet 
norske misjonærer er blitt redusert til 
det minimale. Det vil også være et ut-
vetydig signal om solidaritet i en pe-
riode som er svært krevende for land, 
folk og kirke.

Det har vært en eventyrlig utvikling og 
vekst, ikke minst de siste 50 årene. Sta-
tistisk materiale som jeg har fått an-
ledning til å samle inn i nært samar-
beid med synodepresidenter og andre 
gassiske medarbeidere i det siste, av-
dekker at FLM har vokst til å bli det 
største kirkesamfunnet på Madagas-
kar, i hvert fall når en legger til grunn 
antall menigheter. Det etableres fire til 
fem nye menigheter hver uke. I jubi-
leumsåret er det over 8.100 menighe-
ter i FLM, et antall som er langt høy-
ere enn det den reformerte kirke så 
vel som den katolske søsterkirke kan 
skilte med. Håpets kirke i 67 hektar i 
hovedstaden er blitt landets desidert 
største menighet, og den skal visstnok 

Når Den gassisk-lutherske kirke (FLM) i år feirer 
150 jubelår for de norske misjonærenes oppstart i 
Betafo, så er det god grunn til å slå på stortromma. 
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være den største lutherske menighet i 
verden når det gjelder aktiv deltakel-
se.

En unikt nettverk
Dette er på mange måter en suksess-
historie, som det er lov til å glede seg 
over dette jubelåret. Arven fra Pe-
der Eilert Nilsen-Lund, Madagaskars 
Livingstone, som formidler viktighe-
ten av å gjøre evangeliet kjent, trodd 
og etterfulgt også i randsoner og ut-
kanter, er blitt en del av FLMs egenart. 
Nå har FLM menigheter i alle landets 
114 småfylker, og den sprer seg raskt 
utenfor sine tradisjonelle kjerneområ-
der. De mange menighetene i sentra-
le bystrøk så vel som i landets avkro-
ker gir kirken et enestående og kraf-
tig nettverk. 

Dessuten skiller FLM seg ut ved sine 
mange omsorgsbyer (tobyer). Det reel-
le antallet er mye høyere enn det som 
det tidligere har vært rapportert om. 
Totalt er den per dags dato 144 om-
sorgsbyer, og kirken har nå over 42.000 
innvidde hyrder i sin vekkelsesbeve-
gelse. I et land som har et svært dår-
lig utbygd psykisk helsevern i regi av 
det offentlige, gir disse omsorgsbyene 
et enestående tilbud til vanskeligstil-
te og sårbare mennesker. I tillegg har 
kirkens mange skoler blitt mer bevis-
ste på å inkludere barn med nedsatt 
funksjonsevne og fattige mennesker 
de siste årene. På grasrota registre-
res det også et sterkt engasjement for 
å frigjøre lokale ressurser og talenter.

Erik Solheim, tidligere norsk bistands-
minister og nåværende visegeneralse-
kretær i FN, har ofte snakket positivt 
om slagkraften til de kirkelige nett-
verk, ikke minst i Afrika. Han vil ikke 

la muligheten til å delta på den spesi-
elle jubileumsfeiringen 27. - 29. okto-
ber, gå fra seg. I god tid har han meldt 
fra at han vil gjøre det han kan for å 
komme til Madagaskar i forbindel-
se med feiringen. Den samme beskje-
den har vi fått fra norsk ambassadør 
til Madagaskar, Trine Skymoen, som 
har bopel i Pretoria. Landets politis-
ke toppledelse, med statsoverhodet 
i spissen, vil ganske sikkert være til-
stede, sammen med over 30 000 med-
lemmer av FLM. Det blir stor folkefest 
i uteamfiet på Betafo, ikke minst søn-
dag 29. oktober.

Unik norsk-gassisk historie
Madagaskars utenriksminister Béatri-
ce Attalah hyllet norske misjonærers 
evne til å forholde seg til gassisk kul-
tur og egenart i sin i hilsen på en mot-
takelse i Antananarivo 17. mai 2017. 
Som eksempel trakk hun spesielt frem 
misjonærene Arne Valen og Lars Vig.

Hvis en ser bort fra det norske nærvæ-
ret i Midtvesten i USA, har det ikke fra 
norsk side utenfor Europa vært tette-
re relasjoner over tid, enn det som er 
tilfelle mellom Norge og Madagaskar. 
Totalt 852 misjonærer har vært utsendt 
av Det Norske Misjonsselskap (NMS). 
Foruten bidraget innen menighets-
byggende arbeid, diakonal omsorg og 
utviklingsprosjekter, har norske mis-
jonærer styrket forståelsen av gassisk 
kultur, språk, religion og historie. 

Videre har det i kjølvannet av norsk 
misjon, kommet på plass bilatera-
le samarbeidsprosjekter mellom nor-
ske og gassiske myndigheter. Det var 
imidlertid ikke gitt at norske misjonæ-
rer skulle klare å holde stand på Ma-
dagaskar over tid. Pionermisjonære-

ne måtte navigere mellom misjonæ-
rer fra stormaktene England og Frank-
rike. Reformerte misjonærer fra Eng-
land, som startet arbeid på Madagas-
kar allerede i 1818, definerte Anta-
nanarivo og en stor sirkel rundt ho-
vedstaden som sitt eneområde. Ka-
tolske misjonærer fra Frankrike prøv-
de å utmanøvrere norsk misjon etter 
at landet ble kolonialisert i perioden 
fra 1896. Men takket være at NMS tok 
franske misjonærer inn i organisasjo-
nens tjeneste, fant en gode strategier 
for å møte den katolske offensiven i en 
krevende overgangsperiode.

jubelturer
Det er lagt opp til ulike tematurer i for-
bindelse med jubileet. Her er det noe 
for enhver smak. Det er også planlagt 
turer i forskjellige geografiske om-
råder av landet. På programmet står 
også en tur i norsk-amerikanernes fot-
spor på Sør-Madagaskar, i helt unike 
og fantastiske naturområder. For man-
ge nordmenn som har et forhold til 
Madagaskar, er dette en ny og ukjent 
del av landet. 

Alle reisegruppene samles i Antsira-
be jubeldagene 27. – 29. oktober. En 
vil delta i offisielle jubileumsarrange-
menter i Betafo, foruten at det er lagt 
opp til et spennende program på Ant-
sirabe spesielt for de norske. Per Odd-
var Hildre og Anders Rønningen vil 
arrangere en gassisk-norsk konsert. 
Videre blir det stor misjons- og kultur-
fest på Lovasoa, det tidligere norske 
senteret på Antsirabe. Det blir mange 
spennende programposter og sang av 
militærkoret Lova og SALT Gospel.

SALT Gospel, en gruppe sangglade prester, leder an i 
nye og gamle sanger og salmer på et av jubileumsar-
rangementene på Madagaskar i oktober.

Søndag 29. oktober blir det en jubelkonsert 
i katedralen på Antsirabe. Konserten 
ledes av Per Oddvar Hildre og Anders  
Rønningen. Militærkoret Lova, et lokalt 
ungdomskor og korsangere fra Norge del-
tar.

Interessert i å bli med på en jubeltur?
Sjekk ut: http://plussreiser.no/
reisetyper/madagaskar-jubel-
turer
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Enten Madagaskar er en del av deg el-
ler du ønsker å bli kjent med landet, 
folket og kirken, er dette boken for 
deg. Allerede møtet med de mange og 
vakre fargebildene vekker leselysten. 
Det er den kjente fotografen Pierrot 
Men som har skildret folkeliv og ar-
beidsgrener, dyreliv, naturlandskap og 
enkeltmennesker på en nær, respekt-
full og varm måte. Det har også de 
to andre i teamet som har skapt den-
ne boken gjort – journalisten Corne-
lius Munkvik og misjonæren Arild M. 
Bakke. 

Boken gir et møte med mennesker og 
menigheter på Madagaskar etter 150 
år med norsk misjon. Fotografen, jour-
nalisten og misjonæren tar leseren 
med til alle landets regioner. Det gjør 
boken til en god kombinasjon av reise-
guide og misjonsinformasjon. 
Den gassisk lutherske kirke har mer 
enn 3 millioner medlemmer og feirer 
sitt 150 års jubileum i år. Kirken har 
en mangfoldig virksomhet som spen-
ner fra menighetsplanting og menig-
hetsarbeid til utdanningsinstitusjo-
ner og jordbruksprosjekter, 44 syke-
hus og helsestasjoner til 140 omsorgs-
landsbyer og andre former for diakoni 
og evangelisering. Ved inngangen til år 
2017 hadde den gassisk-lutherske kir-
ke i alt 8.110 menigheter; 244 av disse 
ble grunnlagt i fjor. 
Den omfattende reisen foregår dels 
med bil, dels med helikopter, fra byer 
til uveisomme utkantstrøk. Over alt er 
det de gassiske kristne hverdagshel-
tene og arbeidet de driver som står i 
fokus. Med sine informerte spørsmål 
skaper Cornelius Munkvik gode for-
utsetninger for dialogen med mennes-

kene han intervjuer. Han kombinerer 
kritisk journalistikk med empati og re-
spekt for enkeltmenneskers livserfa-
ring og tro. Dette er interessant doku-
mentar på sitt beste. Derfor er det van-
skelig å legge boken fra seg.

Journalisten har fått svært god hjelp 
av guiden, tolken, bilføreren, koordi-
natoren og misjonæren Arild M. Bak-
ke. Det er også han som har sørget for 
interessant historisk informasjon om 
norske misjonærer som la grunnen 
til arbeidet mange steder. Slik får le-
seren være med på en historisk reise 
til de områdene der norske pionermi-
sjonærer la grunnlaget for noe som si-
den har utviklet seg til et fruktbart og 
mangfoldig arbeid, til glede og velsig-
nelse for svært mange.

Syv av de åtte kapitlene er forsynt 
med oppdaterte statistiske opplysnin-
ger, også om menigheter i andre kir-
kesamfunn (side 9). Disse og flere kart 
gir leseren nærkontakt med dagens 
Madagaskar. Hele tiden knyttes skild-
ringen av arbeidet opp mot ildsjeler i 
kirken – hverdagens mange helter og 
heltinner.

Vi får innblikk i kampen mot korrup-
sjon og andre problemer som har ført 
til at Madagaskar fortsatt er et av ver-
dens fattige land. Den kvinnelige kir-
kelederen Toromare Mananato uttryk-
ker det slik: «Det er en sykdom i sam-
funnet som nå beviselig også finnes i 
kirken. Sykdommen heter korrupsjon. 
Om vi skal få fremgang i dette landet, 
må denne sykdommen kureres» (side 
242). 

Men midt i håpløsheten møter vi men-
nesker som er håps-bærere, enten det 
dreier seg om en lokal Petter Smart, 
en birøkter eller kvinner som hjelper 
unge kvinner som har havnet på skrå-
planet. 

Boken tar oss med til noen av de 430 
skolene som drives for barn og unge 
og noen av de 28 bibelskolene og teo-
logiske lærestedene som har utdannet 
de i alt 5.693 leke menighetslederne og 
1.253 prestene i kirken. 

Vi blir også bedre kjent med hyrde-
bevegelsen og noen av de 42.216 hyr-
dene i kirken. Et eget kapittel er viet 
Shalom-arbeidet, det vil si kirkens 
evangeliserings- og dialogarbeid blant 
muslimer på Madagaskar. 25 av kir-
kens menigheter er etablert i områ-
der der det bor mange muslimer. En 
kjempegod jubileumsbok på norsk til 
et gassisk jubileum!

Madagaskar: 
Mennesker og 
menigheter etter 
150 år med norsk misjon

BOKOMTALE

tekst: THor sTrandenes, Professor emeriTus (Vid-mHs)

OM BOKEN

Boken kan bestilles fra Mosaikk 
Forlag v/Eirik Moe
Pris er 350,-. ved henting på NMS 
sin generalforsamling i Stavanger
Tilsendt i posten er prisen 398,-.
Send din bestilling til 
post@mokleiv.no 
Oppgi antall bøker du ønsker, 
navn, adresse og e-post og om du 
vil ha den tilsendt eller hentet på 
NMS sin generalforsamling i 
Stavanger.
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«Skylden er både tung og lett, dersom du bærer den på hodet, blir du skallet. 
dersom du bærer den på ryggen, brekker du ryggen, bærer du den på armen, vil 
den knuse brystet. Derfor må jeg be så meget om unnskyldning. Men et dyr uten 
hode kan ikke gå, og vannet har sin kilde, derfor må også ordene ha noen som 
bærer dem frem!»

Ordene som står ovenfor er et eksem-
pel på gassisk talekunst «kabary» – re-
torikk. Dette er en tradisjon vi finner 
over hele øya, i alle folkegrupper. Ved 
alle familiesammenkomster skal det 
holdes tale: omskjæring, bryllup, be-
gravelse og likvendingsfester. Gassisk 
retorikk settes høyt, og enkelte talere 
er rene ordkunstnere som krydrer ta-
lene med klassiske ordspråk «ohabo-
lana», blomstrende vendinger «hain-
teny» og kunsten å gjenta en tanke 
med parallelle uttrykk som utfyller 
hverandre. Eksemplene hentes gjerne 
inn fra dagliglivet, hønsegården, ris-
gryta, livet ute på rismarkene, og ikke 
minst forholdet mellom eldre og yn-
gre, barn og slektninger.

Unnskyld at jeg tar ordet
Alle taler starter med å be om unn-
skyldning for at en i det hele tatt har 
tatt ordet. For det er de eldre som skal 
tale, og det finnes alltid noen som er 
eldre og mer ærverdige enn deg selv. 
Ordtaket sier «Dersom du har en 
som er eldre enn deg, trenger du ikke 
tale, og dersom du har en som er yn-
gre, trenger du ikke å bære». Etter alle 
unnskyldningene, som kan ta lang tid, 
kommer taleren til poenget, det han 
ønsker å formidle. Det gjøres også 
med ordbilder og indirekte hentyd-
ninger som vekker munterhet hos til-
hørerne. Til slutt kommer æresbevis-
ninger og takksigelser, ikke minst til 
vertskapet som ønskes alt godt, Guds 
velsignelse, rikdom og gode dager.

I 1963 ble det stiftet en forening på 
Madagaskar for å ta vare på og utvi-
kle denne talekunsten ytterligere: «Fi-
kambanana Mpikabary Malagasy» 
(Foreningen for gassiske talere) for-
kortet Fi.Mpi.Ma. Foreningen har nå 
5000 medlemmer på Madagaskar og 
500 i utlandet. Ikke minst er det gasse-
re i utlandet som slutter opp om gam-
mel gassisk kultur og språk og øn-
sker å uttrykke sin gassiske identitet 
gjennom å holde kabary-tradisjonen 
i hevd. Foreningen har flere hundre 
medlemmer i Frankrike, og har avde-
linger og grener også i Canada, Belgia, 
Sveits og Mauritius og nå altså en gren 
i Norge.

Gassisk talekunst på Klepp

tekst og foto: ØyVind daHl

Her skal kaken kuttes. Fra venstre:  Vatosoa Andrianaivoravelona «Vy Kinga», Internasjonal leder for Fi.Mpi.Ma Hanitra Andriamboa-
vonjy, Hery Andrianaivoravelona  leder  for Fi.Mpi.Ma Norge, Filohamboninahitra Andrianaina Rakotojaona fra Madagaskar, Ndriana 
Andrianaivoravelona  «Andriamby»,  Ndrema Andrianjafintrimo «Kintana».
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Kurs i talekunst på Klepp
For å ivareta tradisjonen og lære opp 
de kommende generasjoner gir foren-
ingen opplæring. Den starter gjerne i 
september- oktober og avsluttes med 
en stor eksamensfest der kandidatene 
får overrakt diplom og bekles med sil-
kesjal i vakre gassiske farger. Sjalene 
henges over høyre skulder og er tegn 
på verdighet og ære.

Det var en slik eksamensfest som fant 
sted på Klepp i Rogaland lørdag 29. 
april. Til festen kom det 40 deltakere 
fra Frankrike, det var også deltakere 
fra Belgia og Canada, og ledelsen for 
Fi.Mpi.Ma. var kommet helt fra Ma-
dagaskar for å feire begivenheten. Fra 
norsk side kom det til sammen 70-80 
gassere fra Oslo, Bergen, Stavanger og 
flere andre steder. Sammen med de 
tilreisende fra utlandet var 120 men-
nesker samlet i Turnhallen i Klepp der 
også varaordfører Torbjørn Hovland 
kom med velkomsthilsen og oriente-
ring om kommunen. 

At festen fant sted på Klepp skyldes 
at Fi.Mpi.Ma Norge hadde bestemt at 
festen skulle foregå i Stavanger områ-
det. Det var da naturlig at festen ble 
arrangert i regionen fordi Fara Andri-
anjafintrimo og Ndrema Andrianja-
fintrimo (søskenpar) bor her.  Entusi-
astene har gitt undervisning til et kull 

«Kintana» som i løpet av det siste året 
(2016-17) fikk sine hedersbevisninger. 
I Bergen har de hatt en gruppe «Vy 
Kinga» (2014-15) og en gruppe «An-
driamby» (2015-16). Disse måtte av-
legge ed til foreningen før de også fikk 
diplomer og ble dekorert med pins og 
vakre sjal. Etter den formelle delen av 
festen ble det servert en lekker kal-
kunmiddag ”Varanga” til alle. Kaken 
ble skåret opp etter gassisk skikk og 
festen ble rundet av med musikk, sang 
og tradisjonell dans ut i de små timer.

Morsmål og fedreland
Flere av deltakerne uttrykte begeist-
ring for det de hadde sett i Misjonsar-
kivet. Der finnes dokumenter på gas-
sisk fra 1800-tallet. Dette er viktig ma-
teriale for å studere språkhistorien. 
Arkivbesøket ble guidet av Nils Kr. 
Høimyr, som er en entusiastisk fortel-
ler om misjonshistorien. Foreningen 
vil nå også opprette et eget arkiv for 

Fi.Mpi.Ma i utlandet. Fara Andrianja-
fintrimo fra Klepp ble oppnevnt som 
leder av dette arbeidet.  
Siden starten i 1963 har foreningen 
hatt åtte presidenter. For første gang 
er lederen en kvinne, Hanitra Andri-
amboavonjy Ravaomalala, som er in-
ternasjonal president. Hun kunne for-
telle at foreningen har medlemmer i 
sju avdelinger, en for hver provins på 
Madagaskar og en for gassere i utlan-
det. Ca to tredeler av medlemmene er 
menn og en tredel kvinner. Flere og 
flere kvinner er aktive talere «mpika-
bary». Lederen for den norske grenen 
er Hery Andrianaivoravelona, som er 
bosatt i Bergen.  Foreningen betyr mye 
for å ivareta og utvikle gassisk språk 
i en tid hvor utenlandsk innflytelse, 
ikke minst fra fransk, er veldig sterk. 
Foreningens motto er «Den som er 
glad i morsmålet, er glad i fedrelan-
det!» 

Her er det gruppen fra Bergen «Vy Kinga» 
og «Andriamby» som må avlegge ed før de 
blir dekorert med et staselig sjal.

Fra venstre: Fara Andrianja-
fintrimo, Ndrema Andrianja-
fintrimo, de var tredje kull fra 
Stavanger, andiany 
«Kintana», Øyvind Dahl (*), 
Rondro Rajaona, Ndriana 
Andrianaivoravelona, de var 
andre kull fra Bergen 
andiany «Andriamby» .  (*) 
For  første gang i Fi.Mpi.Ma.s 
historie ble en «hvit gasser» tatt 
opp som medlem.
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De første politiske partiene på Madagaskar ble startet i kolonitiden. 
I mellomkrigstiden fikk det gassiske folk sine første frivillige organisasjoner, 
takket være et voksende ønske etter frihet likhet og brorskap i tråd med franske 
idealer. Det var da den første moderne politiske organisasjonen ble skapt på 
Madagaskar - Vy-Vato-Sakelika, ordrett Jern-Stein-Nettverk. 
Det var  også i samme kontekst som MDRM ble opprettet - Den demokratiske bevegel-
sen for gassisk fornyelse. . I ettertid har antall politiske partier økt i stort antall, for å bli så 
mange som 180 partier idag, hvorav 140 var lovlig registrert i 2015.

Politiske partier på Madagaskar 

tekst: Hery rason, medem
oversatt fra fransk: alexander krosBy
foto: TriBune

Tidslinje over de viktigste gassiske partiene.
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Hvilke svakheter har politiske 
partier på Madagaskar?

Mange praktiske spørsmål gjenstår 
for å forstå gassiske politiske partier: 
Hvor får de pengene sine fra? Hvor-
dan fungerer de? Hvordan blir folk re-
kruttert inn i partiene? Hvordan vel-
ger de sine ledere og representanter? 
For å svare på disse spørsmålene gjen-
nomførte den tyske forskningsstiftel-
sen Friedrich Ebert Stiftung en under-
søkelse på Madagaskar, som gir oss et 
innblikk:

For det første, så er fremveksten av 
politiske partier på Madagaskar nært 
knyttet til personene som har grunn-
lagt dem. Når partiene er så personfo-
kuserte, er risikoen for splittelse stor. 
Det er ofte omfattende korrupsjon, 
og vedtak som fattes i partiet er svært 
knyttet til ideene og oppfatningene til 
grunnleggeren.

For det andre, så får de ingen støtte 
fra staten. Derfor er det kun de partie-
ne som har mektige støttespillere som 
klarer å finansiere kostnadene ved en 
valgkamp. For eksempel, så klarte den 
vinnende presidentkandidaten i val-
get i 2013, å samle inn 43 millioner 
dollar, og samlet med dette 2 millioner 
stemmer.
Deretter er det ofte kun partigrunn-
leggerne som har rett til å bestemme 
i partiet, og denne makten er ofte ar-
vet av familiemedlemmer. Og endatil, 
det er aldri et nominasjonsvalg internt 
i partiene. Denne situasjonen skaper 
frustrasjon og fører deretter til makt-
kamp mellom partimedlemmer.

Og til sist finner man sjelden kandi-
dater som har forberedt seg på å innta 
president-embedet. Disse har ofte lyn-
hurtig klatret i makthierarkiet, og har 
sjeldent en klar visjon for hvordan de 
ønsker å utøve makten som president, 
ei heller et tilsvarende støtteapparat 
med rådgivere og eksperter. Dette fø-
rer ofte til en intens konkurranse for 
å kapre seg høye stillinger i maktap-
paratet etter at presidenten har inn-
tatt embedet, ofte med mye utilbørlig 
press.

Politiske partiers svake påvirk-
ning på Madagaskars utvikling

Regjeringer kommer og går, men lan-
det er fortsatt preget av dyp fattigdom. 
For tiden er Madagaskar klassifisert 
som et av de fattigste landene i verden 
ifølge den siste Human Development 
Report for 2016 (158 plass av 188). Poli-
tikerne har så langt feilet i sitt oppdrag 
for å utvikle landet, og har etterlatt en 
dårlig arv og en vanskelig oppgave for 
den nåværende generasjonen. Sta-
ten preges av systemisk korrupsjon, 
og med en poengsum på 26 av 100 po-
eng, har Madagaskar gått ned to po-
eng fra fjoråret i den årlige Corrupti-
on Perception Index, og den store øya 
er nå på 145 plass av 176 land, altså 
22 plasser lavere enn i 2015. Et annet 
mål er den lave sysselsettingen blant 
unge, og at nærmere 500 000 unge går 
årlig inn i arbeidsmarkedet uten noen 
kvalifikasjoner. Ettersom folk har mis-
tet tiltroen til rettssystemet, politiet og 
militæret, så øker antallet tilfeller av 
selvjustis hvor lokalbefolkningen tar 
loven i egne hender. Til sist så mister 
etterhvert også bistandspartnere, tilli-

ten. Og donorer, slik som Verdensban-
ken og FN, blir mer og mer tilbake-
holdne med midler.

Dette er noen av utfordringene som 
venter den som vil gå seirende ut av 
neste presidentvalgkamp i 2018. Den-
ne listen er ikke uttømmende, men re-
flekterer et minimum av utfordrin-
ger som en gassisk politiker og presi-
dent står overfor. Valget i 2018 er uten 
tvil den eneste veien for å få landet ut 
av fattigdom og den totale lammelsen 
som preger den nåværende situasjo-
nen. 

Folkets svar - den lave valgdelta-
gelsen

Valgdeltagelse kan sies å reflektere det 
folkelige engasjementet i et land. I de 
seks siste presidentvalgene, har denne 
deltakelsen bare gått nedover, selv om 
befolkningstallet har doblet seg siden 
1992, som vist i tabellen under:

Presidentvalget i 1992 6 130 016,00         4 532 035,00         12 081 083,00     37,5%
Presidentvalget i 1996 6 453 612,00         3 769 623,00         13 667 586,00     27,6%
Presidentvalget i  2001 6 367 610,00         4 256 508,00         15 990 289,00     26,6%
Presidentvalget i  2006 7 317 790,00         4 531 946,00         18 558 262,00     24,4%
Presidentvalget i  2013 7 969 119,00         3 851 460,00         22 609 139,00     17,0%

Kilde: Étude comparative des pratiques en espace francophone, Manuel Wally, p. 10, Décembre 2016

valgår   Antall    Antall   Befolkningsantall valgdeltagelse i
   registrerte velgere avgitte stemmer     forhold til 
            befolkningstallet

Oversikt over valgdeltakelse i gassiske presidentvalg fra 1992 - 2013

Valgkø ved presidentvalget i desember 
2013.
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Årsakene som fører til denne passi-
ve holdningen til politikk forblir de 
samme: Velgerne har ikke et egentlig 
valg mellom forskjellige kandidater; 
ofte er det sånn at den minst dårlige 
av to onder vinner. Myndigheten med 
ansvar for gjennomføring av valg blir 
ofte ikke oppfattet som uavhengig. Og 
kanskje det viktigste, velgerne under-
vurderer viktigheten av valg ettersom 
de tenker at deres stemme ikke vil en-
dre noe i forhold til sine livsvilkår. 

Hva kan vi vente oss av valget i 
2018?
Med bare ett år frem mot valget i 2018, 
så er legitimiteten til institusjonene i 
republikken mer noen gang trukket i 
tvil. Dette komme r blant annet av må-
ten grunnloven i landet ble endret på 
i 2010, og hvordan de politiske lederne 
kom til makten i 2014. 

De unge i landet vårt, hvor over 60% er 
under 25 år, har mistet interessen for 
hvordan landet styres. Valgdeltagel-
sen  har gått ned 20% i perioden 1992 
til 2013, og ifølge en analyse gjort  av 
blant andre organisasjonen Tolontsoa, 

så er det faktisk unge mellom 18-34 
år som står for flesteparten av de som 
ikke stemmer. 

De unge stoler ikke på valgsystemet 
på Madagaskar, og i det øyemed er 
vår organisasjon MEDEM deltager i 
det partipolitisk uavhengige prosjek-
tet MIEL for å endre unges holdnin-
ger til politikk og demokrati, fremme 
et valgsystem med integritet, og moti-
vere gode kandidater til å stille til valg. 

Det er åpenbart at det er de unge som 
veldig snart vil måtte ta ansvar for 
Madagaskars politiske fremtid hvis 
det skal skje en endring. Det var også 
unge mennesker som var i flertall når 
det første politiske partiet VVS ble 
opprettet i 1913. Og vi oppfatter gjen-
nom vårt arbeid ser vi at det er flere og 
flere unge nå som ønsker et etisk godt 
lederskap på Madagaskar.

FAKTA

MEDEM - Mouvement de 
Déontologie et Ethique de 
Madagascar - Bevegelsen for 
Etikk og Deontologi på Madagas-
kar, er en ikke-statlig organisa-
sjon som arbeider med å fremme 
etisk godt lederskap på, gjennom 
blant annet workshops med ny-
utdannede embedsmenn. De ut-
gir et tidsskrift - og organisasjo-
nen ledes av Patrick Rafolisy, som 
VNMs delegasjon møtte på Mada-
gaskar i fjor sommer. 

Oversikt over valgdeltakelse i gassiske presidentvalg fra 1992 - 2013

Presidentkandidat Hery Rajaonarimampianina avlegger stemme i 2013. Han ble valgt for fem år.  
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tekst: ØyVind daHl
foto: Janne m. knuTrud 

Det er Janne Marit Knutrud, som nå 
har tilbrakt seks år på Madagaskar, 
som forteller dette. Hun var først am-
bassadesekretær ved den norske am-
bassaden i Antananarivo fra 2009 til 
2011. Da ambassaden ble lagt ned og 
erstattet av en ambassadeseksjon un-
derlagt den norske ambassaden i Pre-
toria, Sør Afrika, kom Janne tilbake 
som ambassaderåd og leder av sek-
sjonen fra 2013. Nå flagger hun ut og 
overlater roret til Johan Kr. Meyer som 
begynner 23. august i denne stillingen.

Politisk krise
Janne kom ut i en turbulent periode 
midt under den politiske krisen som 
oppsto da Andry Rajoelina tok makten 
ved et statskupp 17. mars 2009. Mada-
gaskarforum (MF) spør hvordan kri-
sen påvirket arbeidet ved ambassade-
kontoret.

- I perioden 2009 til 2011 fulgte jeg, i 
samarbeid med ambassadør Dag Nis-
sen, den politiske utviklingen tett. 
Mye arbeid ble nedlagt i å bidra til 
en fredelig løsning på krisen sammen 
med de andre internasjonale partner-
ne gjennom et veikart som til slutt ble 
signert i september 2011.  Krisen med-
førte at vi måtte fryse alle prosjekter 
der vi hadde avtale med myndighe-
tene. Men det ble besluttet av politisk 

ledelse å videreføre samarbeidet med 
FN-organisasjonene om utdanning for 
ikke å skade de mest sårbare gruppe-
ne, barna.  Av strukturelle årsaker, ble 
ambassaden nedlagt i 2011 og stat-til-
stat prosjektene ble avsluttet. 

- Da jeg kom tilbake i 2013 som leder 
av ambassadeseksjonen var partnerne 
i full gang med å støtte opp om pre-
sident- og parlamentsvalg, med uli-
ke utfordringer underveis.  Det var en 
spennende, men skjør periode. Norge 
bidro med 12,5 mill. kroner i prosjek-
tet PACEM og var den viktigste bila-
terale giveren. EU bidro med 15 mill. 
kr.  Da valgene ble avholdt i henholds-
vis oktober og desember på en frede-
lig og, ifølge de internasjonale obser-
vatørene, transparent og demokratisk 
måte, var det en følelse av at grunnen 
nå var lagt for en positiv utvikling.  

Antikorrupsjon trenger norsk 
bistand
MF: Hvordan har de gassiske partner-
ne som du har hatt kontakt med, rea-
gert på krisen og på konsekvensene av 
den for internasjonalt og norsk samar-
beid? (Frysing av bistand, kutt av inn-
gåtte avtaler, osv.) Er det aktuelt med 
gjenopptagelse av samarbeid?  

z- Partnerne var veldig forståelsesfulle 

da det ble bestemt å nedlegge ambas-
saden.  Jeg har fått mange positive til-
bakemeldinger på vår bistand og det 
er ønskelig fra forskjellige hold, når 
jeg møter dem, om at vi gjenopptar 
samarbeidet. Eksempelvis har sam-
arbeidet med anti-korrupsjonsbyrået 
Bianco vært høyaktuelt i en nylig kor-
rupsjonssak. Norge var en viktig sam-
arbeidspartner i ambassadens tid og 
vært satt stor pris på. Bianco kan kun 
utføre ca 40% av aktivitetene pga man-
glende midler. 

Bistand til utvikling og utdanning
MF: Hvilke samarbeidspartnere er 
det ambassadekontoret har? Hvordan 
er kontakten med andre lands repre-
sentasjoner? Og hvordan er kontakten 
med gassiske myndigheter?

- Pr i dag har ambassadeseksjonen et 
tett samarbeid med FN-organisasjo-
nene (UNICEF; WFP, ILO) i forhold til 
vårt grunnutdanningsprogram. Sam-
arbeidet administreres gjennom en 
tre-årig avtale med UNICEF på 120 
millioner kroner som går ut i 2018. Vi 
er jevnlig i dialog med utdannings-
myndighetene bl.a. om utarbeidel-
se av den nye sektorplanen sammen 
med sektorgruppen for utdanning. 
Vi har et nært samarbeid med andre 
lands representasjoner. De internasjo-

Norges representant 
på Madagaskar 
flagger ut
Mitt første møte med Madagaskar var gjennom min grandtante Karin Brudal som var mis-
jonær i Betela, Morondava fra 1947 til -67 og som tjenestegjorde som lærer på hele vest-
kysten. Jeg møtte henne da hun ble pensjonist. Jeg var i Betela i påsken og fikk sett hvor 
hun bodde. Huset er nå bolig for sykehusdirektøren. Det var en spesiell opplevelse. 
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nale partnerne møtes ofte for å ta opp 
spørsmål av felles interesse og det av-
holdes jevnlige møter med gassiske 
myndigheter.  President Hery Rajao-
narimampianina inviterer i blant til 
oppdateringer om situasjonen. 

Annen norsk bistand
MF: Hvilke andre tiltak blir støttet fra 
norsk side?

- Det pågår et samarbeid med UNI-
DO på totalt 10,5 millioner kroner 
for å bidra til økt inntektsgivende ar-
beid for landsbykvinner, utvikling av 
et masterprogram i design og pensum 
i entreprenørskap i yrkesskoler. Den 
anerkjente jazzfestivalen «Madajazz-
car» har vært støttet i mange år. 

- Det planlegges å innvilge 2 mill. kro-
ner i år som støtte til valgsyklusen 
2018-2019 (president-, parlaments- 
og lokalvalg) som administreres via 
UNDP. Norge og mange andre givere 
støttet valgprosessen PACEM i 2013.  
Jeg går ut fra at det samme vil skje 
med nåværende prosjekt, SACEM. 
Riktignok med vesentlige lavere støt-
tebeløp.  Forrige gang var spesiell på 
grunn av den politiske krisen og øn-
sket om å bistå Madagaskar til å kom-

me frem til en varig løsning på krisen. 

Samarbeidet med NMS/FLM om støt-
te til skolearbeidet administreres av 
Norad gjennom paraplyorganisasjo-
nen for misjonsbistand, Digni, som 
NMS er med i.  

Norsk politikk overfor 
Madagaskar
MF: Hva er norsk politikk overfor Ma-
dagaskar nå? Har du noen utfordrin-
ger til Vennskapsforeningen? 

-  Det strategiske mål for samarbei-
det med Madagaskar er å bidra til en 
inkluderende og bærekraftig utvik-
ling i landet.  Hovedfokus for den bi-
laterale innsatsen er å styrke kvalite-
ten i utdanningen gjennom program-
met «Education for all».  Det forelig-
ger ingen planer pr. i dag om å en-
dre, evt. øke samarbeidet med Mada-
gaskar. Men jeg ser personlig ingen 
grunn til at det norsk-gassiske samar-
beid ikke vil fortsette.  Norges samar-
beid med Madagaskar bygger på lan-
ge tradisjoner. Vennskapsforeningen 
gjør en viktig «lobby»-innsats for Ma-
dagaskar og bidrar til å sette fokus på 
landet. Det skal feires 150 års jubile-
um i år for de første norske misjonæ-

rene i landet. Dette vil nok vekke opp-
merksomhet i Norge og er en god an-
ledning for Vennskapsforeningen til 
å formidle bredt det norske engasje-
ment på Madagaskar.

Gleder og skuffelser
MF: Hvilke tanker gjør du deg ved 
slutten av tjenesten? Hva har du lært? 
Hva skal du gjøre når du kommer til-
bake til Norge?  

- Jeg har hatt totalt seks år på Mada-
gaskar.  Jeg reiser herfra med man-
ge gode minner, nye venner og opp-
levelser, mye interessant å kunne in-
volvere seg i, men også skuffelse over 
at det er lite å spore av synlig bedring 
for det frustrerte og meget fattige gas-
siske folk etter at de demokratiske val-
gene ble gjennomført i 2013.  Jeg skal 
nok følge med på utviklingen videre 
og særlig i forbindelse med de kom-
mende valgene i 2018 som jeg håper 
vil gå fredelig og demokratisk for seg. 
Jeg skal ikke tilbake til Norge, men til 
ny stasjonering, denne gangen i Eu-
ropa. Der blir det andre utfordringer 
enn korrupsjon og svakt styresett. Jeg 
ser frem til nok en spennende periode 
fremover!

Hageselskap hos Janne Knutrud I anledning 17. mai Alle har 17.mai sløyfer! Fra venstre visepresident i nasjonalforsamlingen 
Hary Andrianarivo, senator Roger Kolo representant for senatet og tidligere statsminister, president for Grunnlovsdomstolen  
Jean Eric Rakotoarisoa, utenriksminister Béatrice Attalah. Til høyre generalkonsul Arild M. Bakke og leder for det diplomatiske korps, 
britisk ambassadør Timothy Smart. Janne Knutrud holder festtalen.
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Hva er motivasjonen for at et norsk selskap 
velger å starte opp på Madagaskar, et land 
som rangeres av Verdensbanken som det 167. 
vanskeligste landet å drive forretning i? 
Øivind F. Eftestøl er Polybos prosjektleder 
og deler i denne artikkelen sine og selskapets 
erfaringer fra etableringen av PolyConcrete 
Madagascar Ltd i 2015. 

Polybetong gjør Madagaskar 
lettere og sterkere

Innsamling av isopor.

Lett vekt gir lett transport.
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tekst og foto: ØiVind f. efTesTØl

Polybetong gjør Madagaskar 
lettere og sterkere

Polybo AS er et 100% eid norsk sel-
skap med adresse i Sandnes. Grün-
derne Arne Olsen, Kjell Inge Sæland 
og Per Steinar Lothe etablerte selska-
pet i 2008. Grunnlaget for etablerin-
gen var forståelsen av at Polybetong 
som byggemateriale ville være svært 
velegnet til husbygging, spesielt i ut-
viklingsland.  Etableringene baseres 
utelukkende på lokale råmaterialer og 
arbeidskraft, tilpasset lokale byggetra-
disjoner. 

Hva er polybetong?
Polybetong består av 80% resirkulert 
isopor (Polystyren), vann, sement. Det-
te er lokale råvarer. I tillegg er det be-
hov for et tilsetningsstoff, som utgjør 1 
liter pr kubikk og som må fremskaffes 
ved import.
Polybetong kan benyttes i vegger, gulv 
og tak, og har mange positive egenska-
per. Egenskapene for polybetong som 
byggemateriale er vel testet og doku-
mentert. Noen av fordelene med poly-
betong kontra tradisjonell husbygging 
er svært lav vekt som gir enkel trans-
port samt sikker og rask bygging. Iso-

lasjonsegenskapene er svært gode, 
som gir fordeler både i varme og kalde 
strøk. Det er enkelt å bearbeide. Pro-
duksjonen gir minimalt med avfall un-
der produksjon eller under bygging. 
Enkel konstruksjon, uten at det er be-
hov for høy-kvalifisert arbeidskraft. 
Materialet har lav vannabsorpsjon og 
god vanntetting og har god motstand 
mot deformering. Det kan enkelt ar-
meres til å motstå syklon vindstyr-
ke samt jordskjelv. Miljøgevinsten er 
imidlertid en av de viktigste argumen-
tene. Murstein av brent leire er i dag 
en av de viktigste byggematerialene 
mange steder. God jordbruksjord er 
foretrukket som råstoff for å lage mur-
stein. Avskoging for å brenne murstei-
nen samt selve brenningen resulterer 
i utslipp av stor konsentrasjon luftfor-
urensning. I vårt materiale benytter vi 
i hovedsak resirkulert isopor, og det er 
ingen brenneprosess.

I 2011 foretok Polybo sin første eta-
blering utenfor Norges grenser. Ban-
gladesh ble valgt, og sammen med 
noen lokale aktører ble PolyConCre-

te Bangladesh etablert. I tillegg til bo-
liger har denne bedriften også et stort 
marked mot bedriftsmarkedet, som 
ved f.eks. etterisolering av tak i eksis-
terende fabrikker for tekstil og farma-
si. Dette er med å senke innetempera-
turen i de store fabrikkene og bedrer 
dermed arbeidsforholdene for mange 
tusen tekstilarbeiderne drastisk.

Hvorfor ble Madagaskar valgt?
Vår første introduksjon til eventuell 
etablering på Madagaskar kom gjen-
nom en henvendelse fra Stavanger 
kommune ved Olav Stav og Bjørg Tys-
dal Moe sommeren 2012. Februar 2013 
deltok undertegnede sammen med 
Stav og Tysdal Moe på en tur til Ma-
dagaskar for en første sondering av 
mulighetene for etablering. Resultatet 
var såpass interessant, at Polybo knyt-
tet til seg ressurser som Arne Drag-
sund samt Carl Andriamparany, tidli-
gere student ved UiS, nå bosatt i An-
tananarivo. Etter mye arbeid ble det 
foretatt en ny tur januar 2013 hvor vi 
forsøkte å konkretisere planene våre.
Basert på forundersøkelser ble det 

Toalettanlegg på Tombontsoa.
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søkt om støtte fra ulike instanser i 
Norge i forhold til etablering av sel-
skap, opplæring ved etablering mm, 
men uten positiv respons.

Polybo ønsket allikevel å starte opp, 
og baserte hele etableringen på egne 
midler. PolyConCrete Madagascar, 
PCCM, ble etablert, med Arne Drag-
sund som styreleder. Nøkkelpersoner 
ble ansatt, maskiner bestilt og 7. okto-
ber 2015 ble produksjonslokalene åp-
net i leide, nyoppussede lokaler i den 
gamle møllen på Tombontsoa jord-
bruksskole. 

Ved introduksjon av nye byggemate-
rialer møter man skepsis, og for dere 
som kjenner Madagaskar godt vil det 
alltid være møte med noen tunge by-
råkratier. Etter noen ukers drift måt-
te materialet gjennom testing ved det 
sentrale laboratoriet for materialgod-
kjenning, enda dette var avklart vel-
dig tidlig. Dette stanset produksjon og 
salg noen måneder, og kostet selvsagt 
noen kroner.

Nå, etter 18 måneders drift, har vi le-
vert lærerboliger i Manakara, bygget 
nye toalettanlegg på Tombontsoa, hatt 

noen byggeprosjekter i Antananari-
vo, mindre prosjekter rundt Antsirabe 
samt har avtaler om flere prosjekter 
som er under planlegging og oppstart.

Hvordan har interessen vært?
Vi har gjennom reisen fra første ide til 
oppstart og drift av selskapet møtt me-
get stor interesse for produktet, både 
blant politikere, ingeniører, arkitek-
ter samt potensielle kunder. Gjennom 
henvendelse og engasjement fra Arne 
Dragsund og Arild Bakke fikk vi i 
stand et møte med President Hery Ra-
jaonarimampianana. Møtet fant sted i 
Iavoloha Palasset, 15. mars. Fra Poly-
bo møtte undertegnede samt Arne Ol-
sen. Med oss hadde vi Dragsund samt 
Samuela Georges, som er en av våre 
styrerepresentanter i PCCM. Vi møtte 
en President som så mange andre vis-
te stor interesse og hadde mange re-
levante og gode spørsmål til produk-
tet og potensialet. Presidenten lovet 
oss tilgang til en offentlig tomt i ho-
vedstaden, gjerne i tilknytning til uni-
versitetet, hvor vi kan få bygget et en-
kelt bygg i polybetong. Dette er noe vi 
svært gjerne har ønsket, for å få en re-
feranse og hvor vi kan invitere poten-
sielle kunder til. Han fokuserte sær-

lig på potensialet og behovet for byg-
ging av skoler og klasserom, og uttal-
te at han ville være en bidragsyter for 
å fronte dette miljøvennlige byggema-
terialet fremover. Vi var alle fire svært 
tilfredse med det timelange møtet 
med en engasjert President.

Polybo er i en fase hvor vi ønsker å 
knytte til oss en eller flere lokale ak-
tører på eiersiden i PCCM. Vi ser at 
for å få den ønskede utviklingen, og 
for å ta ut dagens potensiale samt eta-
bleringer flere steder i landet, er ti-
den nå inne for å knytte til oss en lo-
kal forretningspartner. Det har vært 
vår intensjon hele tiden, at lokale ei-
ere skal komme inn, men at Polybo 
fortsatt skal sitte med majoriteten for å 
ha kontroll med videre utvikling i for-
hold til våre visjoner samt kvalitets-
krav både i forhold til produkt, samt i 
forhold til å ivareta de ansatte i med 
hensyn til HMS og arbeidsforhold ge-
nerelt. Denne fasen er allerede godt i 
gang, og vi er svært optimistiske for 
fremtiden.

President Hery Rajaonarimampianina og Øivind 
F. Eftestøl.

President Hery Rajaonarimampianina, Arild 
Bakke, Arne Dragsund, Øivind F. Eftestøl og 
Samuela George.
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FAKTA

Polybo AS sin visjon er å etablere bærekraftige bedrifter 
for produksjon av bygningsmaterialer til bruk i bolighus, 
sykestuer, skoler samt andre bygninger basert på miljø-
vennlige lokale råmaterialer. Selskapets filosofi er viktig-
heten av lokal forankring, kompetanse og lokal arbeids-
kraft. 

Byggeprosjekt i Antananarivo.
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Mange har undret seg over hvorfor Madagaskar i likhet med mange andre 
øystater i Det indiske hav og østafrikanske land ikke har klart å utvikle en vid og 
bærekraftig turismenæring. Med sine rike ressurser og særpreg både i forhold til 
natur og kultur burde Madagaskar egne seg ypperlig for utvikling av ulike 
former for økoturisme på internasjonalt nivå. 

Statistikker over utviklingen av uten-
landske ankomster til landet de siste 
tiårene viser en vekst opp mot topp-
året 2008 med om lag 380.000 ankom-
ster, men også en voldsom fluktua-
sjon hvor nedgangene underveis i 
første rekke sammenfaller med lan-
dets politiske kriser (se grafen fra 
World Tourism Organization). Turis-
men som utgjør hoveddelen av inter-
nasjonale besøk, fordeler seg på flere 
former som gjerne kombineres: Re-
sort turisme (for eksempel på Nosy 
Be), rundreise (for eksempel langs Ro-
ute Nationale 7), økoturisme (miljø/
nasjonalparker), kulturbasert turis-
me, «special interests» (inkludert fag-
lige interesser og hobbyaktiviteter), 
«adventure»/»trekking» (for eksem-
pel med kano nedover Tsiribihina el-
ler vandring i Tsingy eller i Isalo el-
ler Ankarana nasjonalpark), solidari-
tetsturisme, samt å besøke venner og 
bekjente (for eksempel gjennom mis-
jonsnettverk). I tillegg kommer yrkes-
baserte reiser. Rundreise og resort-fe-
rie og tilhører de mest typiske organi-
sert turismeformene.

Muligheter for turismen
I mange sammenlignbare land med 
vesentlig større turismebesøk, ikke 
minst øystater i Det indiske hav, har 
en over tid utviklet turisme-enklaver 
og resorts med høyt servicenivå hvor 
besøkende får opplevelse av både 
trygghet, luksus og eksotisk atmosfæ-
re, slik som på Mauritius og Seychelle-
ne. Noen fellestrekk ved disse landene 
er at de er relativt små, har en klar sty-

ringsstruktur , er styringsmessig lett 
å kontrollere, er forutsigbare og «in-
vesteringsvennlig» for utenlandsk tu-
rismeindustri, har opparbeidet rela-
tivt god servicemessig infrastruktur 
og servicekompetanse over tid og har i 
tillegg kunnet utviklet relativt entydi-
ge merkevarer som destinasjoner. Ma-
dagaskar kommer forholdsvis dårlig 
ut på de fleste av disse kjennetegnene 
med unntak av den «eksotiske» delen.

Muligheter og barrierer for 
videreutviklingen av turisme 

på Madagaskar 

tekst: ØysTein Jensen 
foto: arne morTen rosnes

Statistikker over utviklingen av utenlandske ankomster til landet de siste tiårene 
viser en vekst opp mot toppåret 2008 med om lag 380.000 ankomster, men også en 
voldsom fluktuasjon hvor nedgangene underveis i første rekke sammenfaller med 
landets politiske kriser (Kilde: fra World Tourism Organization).
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Barrierer for turismen
Det er ingen tvil om at den politiske 
ustabiliteten og manglende effektiv 
styringsevne over flere år har bidratt 
til å begrense investeringslysten og 
langsiktig satsing på turismen blant 
næringsaktører og dette har heller 
ikke gitt stimulans for å utvikle profe-
sjonalitet, serviceevne og kompetan-
se blant egen befolkning som i tillegg 
preges av generelt lavt utdanningsni-
vå og kulturelle normer som ikke all-
tid er forenelig med dannelsen av en 
forretningsmessig kultur.

I denne situasjonen med begrenset of-
fentlig nasjonal og regional styrings- 
og koordineringskapasitet har flere 
internasjonale organer, slik som Ver-
densbanken, utenlandske myndig-
heter med utviklingsprogrammer og 
NGO’er (Non-Governmental Organi-
sations) kommet inn og prøvd å «hjel-
pe til».  Dette har også skjedd på turis-
mefronten. Eksterne og profesjonelle 
aktører har over tid igangsatt flere ut-
viklingsprosjekter som også inklude-
rer treningsprogrammer for guider og 
for lokalbefolkningen for å være vert-
skap for utenlandske gjester. World 
Wildlife Foundation er et eksempel på 
en spesiell aktiv NGO med særlig fo-
kus på beskyttelse av truede plante-
og dyrearter, ikke minst ut fra nega-
tiv påvirkning av menneskelige akti-
viteter på gjenværende skogområder, 
habitater og nasjonalparker. En viktig 
problemstilling er imidlertid at inn-
satsen til ulike aktører styres av ulike 
typer av interesser og filosofier, er ofte 
fragmentert i sine innsatsområder og 
lider av mangel på en overordnet, ko-
ordinert styring mellom de ulike in-
volverte aktørene. Selv om flere av 
disse gjør en svært prisverdig innsats 
kan en, satt på spissen, noen ganger få 
inntrykk av at det blir «mange kokker 
og mye søl». Eksterne aktørers over-
takelsen av det vakuumet som man-

glende offentlig styringskapasitet har 
skapt gir med andre ord nye typer ut-
fordringer.  Et tilleggsproblem, ifølge 
turismeforskere, er en ofte manglende 
forståelse av lokale betingelser og lo-
kal mentalitet blant «utviklerne».

Natur, kultur og arbeidsplasser
Det burde ikke være et mål i seg selv 
at Madagaskar skal utvikles til en mas-
seturismedestinasjon og heller ikke at 
en skal ofre prinsippene for en bære-
kraftig og ansvarlig turisme. Som de-
stinasjon har imidlertid landets stør-
relse med sitt mangfold og diversitet 
med hensyn til natur, kultur, etnisitet 
og sosialt levesett en kapasitet for opp-
levelsesbasert turisme som langt over-
stiger sammenlignbare øystater. Det-
te muliggjør utvikling av flere og ulike 
former for turisme på øya på samme 
tid samtidig som en kan holde en vid 
økoturismeorientering som hovedret-
ning. Med det skrikende behov for ar-
beidsplasser for befolkningen kan en 
her ikke ignorere turismens potensi-
elle bidrag til reduksjon av fattigdom. 
 
Noen av de konkrete anbefalingene 
for en bedre utvikling av lokal turis-
menæring ut fra artikkelforfatterens 
egen forskning er en sterkere satsing 
på de mange unge entreprenørene 
som ivrer etter å komme i gang med 
egne foretak og etter å delta i orga-
nisert turisme. I dette ligger det både 
målrettede treningsprogrammer, slik 
som innenfor guiding og grunnleg-
gende servicefunksjoner, støtte til an-
skaffelse av nødvendig utstyr og stør-
re vilje blant utenlandske operatører 
til å involvere de unge entreprenøre-
ne i næringsvirksomheten. Dette inne-
bærer også at myndighetene utformer 
en mer målrettet politikk med øko-
nomiske incitamenter til utenlandske 
turoperatører og andre aktører som 
er villig til å inngå langsiktig samar-
beid med og involvering av lokale en-

treprenører for å utvikle næringen på 
lokalt nivå.  Det burde også være en 
bedre balanse og samarbeid mellom 
NGO’er og den profesjonelle nærin-
gen som kjenner markedene i utvi-
klingsprosjekter slik at tiltakene re-
sulterer i en sterkere økonomisk bæ-
rekraft og ikke blir avhengig av konti-
nuerlig støtte fra NGO’ene.  Et spesi-
elt punkt som knytter seg til den glo-
bale trenden i kommunikasjonsfor-
mer, er å støtte opp om mulighetene 
som sosiale medier gir til direkte kon-
takt mellom turismeprodusentene på 
lokalt nivå og de reisende på den må-
ten at lokale entreprenørene kan utvi-
kle kunnskap, erfaring og gjennomfø-
ringsevne vedrørende gode produkt-
tilbud og opplevelser i interaksjon 
med markedene.

En attraktiv destinasjon
Oppsummert kan en si at Madagaskar 
på internasjonale markeder åpenbart 
betraktes som en reell og potensiell 
meget attraktiv destinasjon, men en 
med store uløste strukturelle og sty-
ringsmessige problemer. Uten politisk 
stabilitet kan en ikke oppnå en lang-
siktig bærekraftig turismeutvikling. 
Kapasitetsbygging på flere nivåer, for-
bedring av fysisk og institusjonell in-
frastruktur, utdanningsmessige tiltak, 
en forutsigbar næringspolitikk med 
klar retning hvor blant annet støtte til 
unge entreprenører og krav om lang-
siktighet i samarbeidet med utenland-
ske næringsaktører, samt bedre koor-
dinering mellom alle organene som 
bidrar med sine delprosjekter, er blant 
betingelsene som bør oppfylles for å 
kunne oppnå en mer effektiv nærings-
utvikling for internasjonal turisme. 
Med gassernes ukuelige optimisme 
og ønske om å forenes om løsninger 
er dette likevel mulig, selv om en må 
være forberedt på at utviklingen fort-
satt vil kunne gå i bølger. 

Øystein er professor i reiselivsmarkedsføring ved Norsk Hotellhøgskole (NHS) på Universitetet 
i Stavanger. Han har forsket på og undervist i flere områder innenfor norsk og internasjonalt 
reiseliv i 30 år og har publisert en rekke forskningsbaserte artikler, bokkapitler og faglige 
konferansebidrag. Han ledet fra 2005 til 2010 et samarbeidsprosjektet mellom NHS og 
Universitetet i Fianarantsoa i regi av Fredskorpset for utvikling av et økoturismestudie og har 
opprettholdt sin forskningsmessige interesse for turismeutvikling i østafrikanske land.
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I januar reiste 25 VID studenter til Madagaskar på studietur. Studentene har  
våresemesteret 2017 afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier som en 
del av sin bachelorgrad i samfunnsfag, eller som en del av et årsstudium i  
interkulturell kommunikasjon og globale studier.

Studentene var på Madagaskar i fire 
uker, hovedsakelig på kultur- og kom-
petansesenteret Lovasoa i byen Ant-
sirabe. Den første uka fikk studente-
ne undervisning sammen med gas-
siske studenter i gassisk kultur, poli-
tikk og historie på universitetet Ecole 
Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra 
(ESSVA) i Antsirabe. Andre uka inter-
vjuet de familier og institusjoner som 
skoler, helsestasjon, kirker og organi-
sasjoner om livet i landsbyen Antso-
atany. Hovedspørsmålet gikk på hvil-
ke ressurser og utfordringer mennes-
kene i landsbyen møter. Tredje uka var 
det selvstudium med essayskriving og 
fjerde uka fikk studentene et inntrykk 
av Madagaskars mangfold både når 
det gjelder natur og kultur gjennom 
en tur til regnskogen og til østkysten.

Opplever unik kultur og natur
Noen av studentene hadde vært i Afri-

ka før, for andre var dette første tu-
ren til denne del av verden. Studente-
ne hadde store forventninger først og 
fremst til å lære mer om en annen kul-
tur. Noen forventet kultursjokk. Stu-
dentene hadde også forventninger til 
å oppleve den unike naturen. Gjen-
nom de fire ukene fikk de en mulighet 
til å oppleve en annen kultur, og se og 
erfare det de har blitt undervist i gjen-
nom høstsemesteret på VID. 

Om studiene på ESSvA
Vår første forelesning på ESSVA var 
den 6. januar 2017. Alle var veldig 
spente på dette universitetet, fordi vi 
ble fortalt at dette er en av de beste og 
det er kun de fra velstående familier 
som har råd til å studere på ESSVA. 
Dette er veldig annerledes enn hva vi 
er vant med i Norge, der alle kan ta seg 
råd til høyere utdannelse. Det ærver-
dige universitetet er svært godt vedli-

keholdt, både bygningene, klasserom-
mene og uteområdene.
Vi ble tatt vel imot av Mr. Jeannot Ja-
ofetra RANAIVO som er utdannings-
direktør på universitetet. Den røde 
tråden i forelesningen vi deltok på var 
en god innføring i øyas historie, reli-
gion, kultur, sosiale og økonomiske 
forhold. En solid pakke av informa-
sjon som gjorde oss bedre rustet til vi-
dere feltarbeid i landsbyen Antsoata-
ny. Foreleserne var meget dyktige og 
svært engasjerte i materien vi ble ser-
vert. Vi hadde forelesninger med loka-
le studenter som studerte kommuni-
kasjon og journalistikk, økoturisme og 
hotell. Noen ganger ble noen av fore-
lesningene svært lange for oss norske 
studenter, da foreleserne glemte ut 
at vi er privilegert med 45 minutters 
undervisning og 15 minutters pause. 
Det må vel ha vært luksus for de loka-
le studentene å ha undervisning med 

Variert studieerfaring på 
Madagaskar

tekst: ellen Vea rosnes, krisTina Hilleren, saima naHeed oG sunniVa ueland
foto: sunniVa ueland

Bungalowene vi bodde i den siste uken. 
Manda Beach, fullpoint.

Les mer på reisebloggen 
(https://linnib.wordpress.com/) til 
Linn Therese Bjørnstad som skrev 
om hvordan studentene opplevde 
sitt studieopphold på Madagaskar.
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bortskjemte norske studenter. Dette 
gjorde at vi ble veldig godt kjent med 
disse studentene og tilbrakte mye tid 
sammen utenom skolen også.

Om feltarbeid i Antsoatany
Den andre uken på Madagaskar 
hadde vi feltarbeid i en lokal lands-
by, Antsoatany, som ligger i distrik-
tet Antsirabe 2, Vakinankaratra. Vi ble 
delt inn i grupper på ca. 5 studenter i 
hver gruppe, og vi hadde med oss stu-
dentene fra ESSVA universitetet som 
fungerte som tolker for oss norske stu-
denter. Det fungerte veldig greit, et-
tersom de på landsbygda ikke har så 
mye engelskkunnskaper. De gassiske 
studentene fikk også øve seg på sine 
engelskkunnskaper. Den første dagen 
ble vi tatt godt imot av presten og vise-
ordføreren i landsbyen, og etter at de 
fikk høre om formålet vårt med besø-
ket, tok de oss imot med begge hender.

Vi intervjuet lokalbefolkningen, både 
i hushold og folk som vi møtte på, vi 
fikk også intervjue blant annet ord-
føreren, presten, rektor og lærere ved 
skolene. Noen tok godt imot oss og in-
viterte oss inn i husene sine, og viste 
stolt frem hva de dyrker på jordene. 
De fleste i landsbyen var bønder, og 
noen hadde ekstra jobber utenom for 
å få økonomien til å gå rundt. Vi hadde 
forberedt noen spørsmål på forhånd 
sammen med de gassiske studentene, 
men ofte gikk det naturlig etter at vi 
hadde snakket litt med de vi intervju-
et. Spørsmål vi hadde var alt fra hva 
de dyrker på jordene, til hva drømme-
ne deres for fremtiden er. De fleste øn-
sket at barna skulle fullføre skolen og 
at de fikk nok penger til å mette fami-
lien.

Vi satt igjen med mange tanker etter 
at vi ble ferdige med feltarbeidet, og 
begynte å reflektere over hva vi hadde 
sett og hørt. Det var samtidig en utro-
lig spennende og lærerik opplevelse, 
og vi er svært takknemlig for at vi ble 
invitert inn i ulike hushold. Vi ble tatt 
godt imot, og det var utrolig spennen-
de å få høre ulike historier fra livene til 
de vi intervjuet.

Om reisen og ferien
Reisen til Madagaskar startet på Sta-
vanger flyplass, vi var en gira gjeng på 
25 stk som skulle tilbringe 1 måned på 
Madagaskar. Ingen av oss hadde vært 

der før, og vi visste lite om øya, kanskje 
bortsett fra å ha sett filmen Madagas-
kar av Dreamworks.
 
Vi landet i Antananarivo den 4. janu-
ar, og sov en natt før vi reiste vide-
re til Antsirabe og Lovasoa som ble 
vårt hjem de neste 3 ukene. Fra Lo-
vasoa hadde vi flere utflukter, vi be-
søkte Lake Tritriva, en vulkansk inn-
sjø. Vi besøkte også en Toby, en skole 
for døve, og fengselet i Antsirabe for 
å nevne noe. Studentene vi ble kjent 
med fra ESSVA tok oss med til det sto-
re lørdagsmarkedet, gikk med oss og 
oversatte for oss.

Etter endte 3 uker reiste vi fra Antsira-
be, først en 8 timers kjøretur til en Na-
sjonalpark og reservat, for å se på de 
mange dyre- og plantearter som fin-
nes på Madagaskar, før vi reiste vide-
re til kysten.
 
Ved kysten var vi 3 dager, og det var 
3 dager i paradis. Med palmer og var-
me, men ikke mange turister på stran-
da, var det rolig og avslappende av-
slutning på 1 fantastisk måned på Ma-
dagaskar.

Andreas med to jenter fra Toby i Antsirabe.

Studentene fra VID på guidet tur på jordbruksskolen i Antsirabe.

Her er vi på vei inn i landsbyen Antsoatany 
hvor vi gjorde feltarbeid.
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«En moderne misjonsbok og fengslende
reiseguide. Vakre fargebilder og spennende
tekst tar oss med til alle regioner på
Madagaskar. Her inviteres vi til gripende
møter med optimistiske enkeltpersoner,
kreative menigheter, omsorgsbyer og
utviklings prosjekter. Velegnet til så vel
høytlesning som selvstudium». 

or Strandenæs, professor emeritus 
VID-MHS

«En virkelighetsnær skildring av Den gassisk-lutherske
kirkes mangfold og ressurser, kombinert med verdi fulle
innblikk i misjonshistorie og forholdene på Madagaskar. Trioen
bak boken har fått fram enkelt mennesker, menighetsliv og
lokalsamfunn på en vakker og verdig måte». 

Lilliann E. Razafimandimby Våje, 
seniorrådgiver i Digni

«Boken er en roadmovie i et land og kulturer som er så
forskjellige fra vår norske at de nesten er umulige å forstå. Men
med stor fortellerglede født av enda større nysgjerrighet gir
reporter Cornelius Munkvik oss noe av mangfoldet; møter med
gassiske fotfolk og ledere som frimodig tar med seg arven når de
skal skape en framtid for seg og sitt land – selv om motbakkene
kan synes bratte».

Tarald Aano, redaktør i Stavanger Aftenblad

Ny Madagaskar-bok!

Vandreutstilling til ditt nærmiljø?
En helt ny vandreutstilling om Madagaskar, som til dels bygger på boka, er tilgjengelig. Den består av totalt 25 roll-ups. Dersom du vil at
utstillingen skal vises i ditt nærmiljø, kontakt Else Storås Vatne (elsesv@nms.no) eller Bjarte orsen (bjartet@nms.no) i NMS.

Boka er en rikt illustrert med fantastiske bilder av
den anerkjente fotografen Pierrot Men, i tillegg til
historiske bilder og kart. Formatet er 22,5 x 30,3
cm. Boka er på 256 sider og er trykket i farger. 
Pris: 350,- (+ postens porto).
Boka bestilles fra Mosaikk Forlag
Suldalsvegen 3229, 4237 Suldalsosen
post@mokleiv.no  Tlf 928 13 079
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