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Har verden glemt Madagaskar?
I vennskapsforeningen Norge-Madagaskar har de fleste av oss et relativt 
nært forhold til Madagaskar. Mange av oss har bodd der, og de fleste av 
oss har iallefall vært der og har en eller flere kjente i landet. Vi ønsker det 
beste for land og folk, og vi tenker ofte på hvordan det går med landet. 
Dette ser ikke ut til å være tilfelle for resten av verdens befolkning. 

I en artikkel publisert den 6. november i Vårt Land skriver journalist Geir 
Ove Fonn:
Nesten glemt av verden, synker befolkningen på Madagaskar ned i ødeleggende 
fattigdom, sult og sosial nød. Nå rangeres landet som verdens femte fattigste av 
det internasjonale pengefondet. Og sist uke slo FN alarm: En økende matvarekri-
se rammer nesten halvparten av befolkningen.

Hva er det egentlig som skjer på Madagaskar? 
Denne utgaven av Madagaskarforum gir ikke mange svar på dette, men 
som en vennskapsforening er det vårt ansvar å gjøre den negative utvik-
lingen på Madagaskar kjent. I foreningens statutter står det at vi har føl-
gende målsetninger:
●  å støtte arbeidet for en fredelig, demokratisk og samfunnsnyttig utvik-
ling på Madagaskar
●  å bidra til vennskap, utveksling og samarbeid mellom de to land på 
bredest mulig basis innenfor områder som kultur, bistand, turisme, mil-
jø og næring
●  å informere i Norge om gassiske forhold

Dette betyr blant annet at vi må gi beskjed når gassiske forhold blir ver-
re. Madagaskar har heldigvis ingen blodig borgerkrig eller ekstremister 
som tar livsgrunnlaget i fra menneskene. Men kanskje det er fraværet av 
dette som ikke gir overskrifter i media som får Norge og andre stater til 
å reagere. 

Som forening må vi tale Madagaskars sak, både i forhold til bistand og 
økonomisk samarbeid. Og har du ikke allerede anbefalt en venn å legge 
neste feritur til Madagaskar kan du gjøre det. I denne utgaven av Mada-
gaskarforum kan du lese om enda et nytt reiseselskap som tilbyr turer til 
Madagaskar, og du kan lese om de gassiske studentene som tar Master-
grad i reiseliv ved universitetet i Stavanger. I tillegg treffer du mennes-
ker som gjør sitt for at situasjonen på Madagaskar skal bli kjent for flere. 

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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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
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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.
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Den nye sjefen
Alexander Krosby er VNMs nye leder og 
Madagaskar-forum finner det naturlig å 
gratulere ham med det, men også stille 
noen spørsmål. Det hele foregikk ved 
hjelp av miljøvennlig e-post.

Hvem er du og hva har du gjort så langt i livet?
Jeg heter Alexander François Borello Krosby og er 29 år 
gammel. Min far er fransk og min mor er norsk. Men jeg 
har vokst opp i Norge og anser meg kanskje for å være mer 
norsk en fransk, selv om jeg snakker flytende fransk og har 
hatt tett kontakt med familien i Frankrike hele oppveksten. 
Jeg har vokst opp på en gård i Vestfold, hvor jeg gikk på Det 
Evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) sine barne- og 
ungdomsskoler. 

Sommeren 2000 ble livet snudd på hodet da gården brant 
ned og mine foreldre skilte seg. Da bar det fram og tilbake 
mellom Norge og Frankrike i noen år, før jeg flyttet til Sta-
vanger med min mor og fullførte videregående på Interna-
tional Baccalaureate ved St. Olav VGS. Etter verneplikt og 
befalsskole var jeg kanskje litt desillusjonert og ville hel-
ler begynne på universitetet. Da falt valget på sammenlik-
nende politikk ved Universitetet i Bergen. Da jeg nærmet 
meg fullføringen av en bachelor våren 2010, kom jeg i prat 
med en på lesesalen som fortalte meg at hun hadde vært 
på Hald Internasjonale Senter i Mandal. Jeg syntes det hør-
tes perfekt ut. 

Ettersom jeg hadde vært i skytteltrafikk mellom Frankrike 
og Norge hele oppveksten følte jeg at jeg ikke hadde sett så 
mye av verden enda, og jeg begynte bli kjent med mange 
som hadde reist mye. Fristelsen var stor da jeg fikk tilbud 
om å reise til Madagaskar i seks måneder for å være frivil-
lig på Shalom, et av den gassiske kirkens prosjekter i Ma-
hajanga. 

Da jeg endelig kom tilbake til Norge, og til Universite-
tet i Bergen byttet jeg fra statsvitenskap til antropologi på 
grunn av denne erfaringen.  Jeg reiste tilbake til Madagas-
kar sommeren 2013 på det obligatoriske feltarbeidet i an-
tropologi i forbindelse med masteroppgaven. Jeg ble ferdig 

med min master i august 2014 om vekkelsesbevegelsen Fi-
fohazana sin behandling av mentalt syke pasienter. I som-
mer flyttet jeg med min forlovede til Århus i Danmark fordi 
hun skulle begynne på en master i antropologi her. 

Jeg har siden slutten av mai vært leder for VNM og begyn-
ner nå i en ny jobb på et trykkeri som kundekontakt for 
det norske markedet. Jeg er fortsatt på leting etter en rele-
vant jobb, og jeg er således takknemlig for jobben jeg gjør 
for VNM som er en fin måte å videreføre min interesser for 
Madagaskar.

Hvordan vil dine venner beskrive deg tror du?
Det er jo selvfølgelig et veldig vanskelig spørsmål, og 
uhemmet selvskryt gjør seg dårlig på trykk synes jeg. Man-
ge jeg kjenner vil nok kanskje oppleve meg som litt usta-
dig og skiftende, ergo litt rastløs kanskje. Det henger nok 
sammen med oppveksten. Jeg vil håpe de opplever meg 
som snill og omtenksom, og har alltid nye idéer og tanker å 
komme med. Jeg blir lett engasjert.

Hva gjorde at du hadde lyst til å bli leder i vennskapsfore-
ningen?
Kanskje først og fremst bare det at jeg ble spurt, så fikk jeg 
lyst. Jeg tenkte at dette var en fin mulighet for å jobbe vide-
re med det jeg hadde lagt ned mange timer i de siste årene. 
Jeg ble nok litt smigret over at noen hadde tenkt på meg, og 
tok invitasjonen noenlunde på strak arm.

Et klassisk spørsmål i slike situasjoner er «hvordan vil med-
lemmene merke at de har fått en ny leder?». Hva svarer du?
Medlemmene vil kanskje ikke merke så mye med en gang, 
men i første omgang vil styret allerede ha merket det håper 
jeg. Vi jobber, etter det jeg har forstått, på en ganske annen 
måte en tidligere. Siden jeg bor i Danmark og har hendene 
litt fulle med å starte et nytt liv i et nytt land så er vi avhen-

tekst: Henrik Seglem grydeland



5

gig av mye arbeidsfordeling, og samspill. 

Jeg håper at medlemmene vil merke noe etterhvert. Det 
hadde vært fint hvis jeg kunne satt et spor på foreningen. 
Mye av det som skjer i foreningen for medlemmene funge-
rer veldig godt. Problemet ligger kanskje litt i det som skjer 
for de som ikke er medlemmer. Jeg ønsker at VNM i stør-
re grad skal bli en ressurs for andre som ikke nødvendig-
vis har et spesielt forhold til Madagaskar fra før av. Det er 
mange gode grunner til å ville være interessert i Madagas-
kar, og de må vi bli flinkere til å formidle.

Du er den yngste leder vennskapsforeningen har hatt. Hvis 
man tar gjennomsnittsalderen på medlemsmassen, har jeg en 
mistanke om at den ligger et godt stykke over dine 29 år. Gir 
dette deg et mer ungdommelig perspektiv på Madagaskar?
Ja det tror jeg nok. Men jeg er nok også litt preget av at 
mange av de jeg leser om og snakker med om Madagas-
kar også tilhører en annen generasjon. Som antropolog er 
jeg veldig opptatt av nærhet til det vi snakker om og er in-
teressert i, og vår selvforståelse som ”mektige” vazaha i et 
på flere måter handikappet land. Kanskje jeg er både mer 
følsom, og skeptisk, og opptatt av kompleksitet. Men det 
kommer av faget mitt. Samtidig er jeg også drevet av even-
tyrlyst i mitt forhold til Madagaskar, og det deler jeg nok 
med mange av medlemmene. Kanskje jeg er litt mindre bi-
standsrettet i mitt forhold til Madagaskar enn mange med-
lemmer, men ikke fordi jeg ikke er opptatt av utvikling og 
Madagaskars vel og vel. Men jeg er kanskje vokst opp i et 
debattklima som i mye større grad er blitt skeptisk til hvor-
dan bistand gjennomføres.

Jeg stilte følgende spørsmål til din forgjenger Arild Hansen: 
Hvorfor trenger vi en Madagaskarforening i Norge? Hva er 
ditt svar?
Min første tanke her er enkelt og greit fordi to veldig for-

skjellige land, på hver sin side av planeten, har utviklet en 
relasjon over 200 år. Det ene rikt, og det andre fattig, men 
relasjonen er ikke bygd på et tidligere koloniherredøm-
me. Det er egentlig ganske unikt, selv om Norge selvfølge-
lig står i en sterkere maktposisjon enn Madagaskar, så er 
det et grunnlag for en helt annet form for gjensidig respekt 
mellom to folk som ligger i den bakgrunnshistorien Norge 
og Madagaskar har. Det er verdt å ta vare på, og bygge vi-
dere på i en verden som i det store og hele ikke er preget av 
likeverd mellom kulturer og internasjonale relasjoner. Det 
er selvfølgelig blitt bedre siden årene hvor man tenkte at 
noen folkeslag i sør var primitive utgaver av oss selv, men 
det mangler fortsatt gode kanaler i Norge for å nærme seg 
et fattig land i sør med gjensidig respekt. Her har nok Hald 
vært en viktig inspirasjon for meg.

Du er jo halvt fransk. Når du forteller om dine opplevelser 
på Madagaskar, vennskapsforeningen etc. til franske venner 
og slektninger, føler du at de har et annerledes perspektiv på 
landet enn vi har i Norge?
I Frankrike har nok folk flest en større kjennskap til Mada-
gaskar på grunn av kolonihistorien, enn i Norge. Frankri-
ke er i det store og hele et mer multikulturelt land, og har 
kanskje et litt bredere bilde av verden enn vi, selv om en 
litt gammeldags storhetstankegang fortsatt henger igjen 
der. Det gjør seg nok gjeldende mest med tanke på fransk 
språk, men da tenker jeg nok mest på franskmenn på Ma-
dagaskar som, nesten uten unntak, aldri lærer seg gassisk. 
Franskmenn er kanskje generelt større pessimister når det 
gjelder utvikling enn oss, og har generelt litt mindre forstå-
else for religionens rolle på Madagaskar. Det har jeg mer-
ket når jeg forteller om masteroppgaven min om eksorsis-
mebehandlingen av pasientene som kommer til vekkelses-
bevegelsen Fifohazana.
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Hva tenker du selv om Frankrikes innsats i Afrika sett i et 
historisk perspektiv?
Her har jeg nok litt lite å komme med rent faglig. Men det 
er jo ikke veldig lenge siden hele det afrikanske kontinen-
tet var en storpolitisk slagmark mellom Vesten og Sovjet, 
som skapte en slags forlengelse av prinsippene rundt ko-
loniveldet, selv om det offisielt var avskaffet. Det tar nok 
lang lang tid å snu en trend, eller en relasjonsform mel-
lom europeiske og afrikanske land, som egentlig har vart i 
over 200 år. Jeg tror franske velgere trenger å opplyses om 
hvordan deres utenrikspolitikk, og ikke minst næringslivs-
politikk faktisk fungerer overfor deres tidligere kolonista-
ter. Jeg ble en gang kontaktet av en mann i Frankrike som 
drev med ”lovlig” bedriftsspionasje, som sikkert med inter-
esse for min bakgrunn i statsvitenskap, forsvaret og Mada-
gaskar, var ute etter en feltansatt på Madagaskar. Det var 
en liten vekker for meg om hvor mye snusk som potensielt 
foregår. Jeg sa selvfølgelig nei til tilbudet.

Har du noen drøm for vennskapsforeningen? For eksempel 
hvor vi står om ti år?
Om ti år er vi blitt en større og viktigere ressurs for i offent-
ligheten når det er snakk om noe som gjelder Madagas-
kar. Bevaring av regnskogen og de unike artene står kan-
skje enda sterkere på agendaen, ved at vi kanskje klarer 
å samarbeide enda mer med organisasjoner som WWF. 
Samtidig vil vi fortsette det sterke politiske engasjementet 
for en god demokratiutvikling på Madagaskar. Jeg håper 
at vennskapsforeningen klarer å sette Madagaskar på kar-
tet i den norske forestillingsverdenen om demokrati og ut-
vikling i sør. Vi har kanskje klart å etablere en ordning for 
å sende norske studenter til Madagaskar for å forske eller 
skrive masteroppgaven sin, og formidler deres kunnskap 
gjennom våre fora.

Hva er de største utfordringene foreningen står overfor?
Jeg synes egentlig den fungerer veldig godt nå, men det 
viktigste er kanskje å få rekruttert nye og unge mennesker 
inn i foreningen. Vi har kanskje også en oppgave når det 
gjelder å bevege foreningen i retning av mer informasjons-
arbeid i den norske utviklingsdebatten.

Madagaskarforum ønsker vår nye leder alt godt og lykke til 
i det videre arbeidet med VNM!

Smånytt
Bokanbefaling

Rikard Jakobsen ble født i 1885 på Ma-
dagaskar, der foreldrene var misjonæ-
rer. Da han var seks år gammel, flyt-
tet familien hjem til Stavanger. Etter at 
moren døde, giftet faren seg på nytt og 
dro tilbake til Misjonsmarken med sin 
nye kone. Rikard og de to eldre søs-
knene Elisabeth og Jakob, ble igjen 
i Stavanger, på Solbakken, et barne-
hjem for misjonærbarn. Rikard var 
åtte år da faren reiste, og det skulle gå 
ti år før de så hverandre igjen.

Tegneserieskaperen Lene Ask forteller 
Rikards historie gjennom brevvekslin-
gen mellom Rikard og faren, som hun 
fant i Misjonsarkivet i Stavanger.
  

ORDTAK OG AFORISMER FRAMADAGASKAR
Gå ikke forbi en by der det finnes venner. (Det er viktig å pleie de mellommennskelige relasjonene,)

Et enslig tre utgjør ingen skog; en finger knekker ingen lus. (Man må være flere for å få utrettet noe.)

Manges tanker rekker langt, den enes tanker bare til kanten av risgryten. (Sammen kan en finne gode løsninger.)

Et stygt ansikt kan ikke endres, men stygge tanker kan endres. (Vend de onde tankene til gode.)
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Smånytt

Uttalelsen har utløst en tsunami av 
protester på Madagaskar. En under-
skriftskampanje er satt i gang, og 
mange vil demonstrere utenfor den 
franske ambassaden i Antananari-
vo. Det dreier seg om Iles Glorieu-
ses, Juan de Nova, Europa, Bassas da 
India og Tromelin som i kolonitiden 
hørte inn under betegnelsen «Ma-
dagascar et dépendances». Øyene er 
ubebodde, men noen har en flystri-
pe slik at småfly kan lande. Frankri-
ke erklærte øyene som fransk territo-
rium i 1892 og i 1897 da Madagaskar 
ble annektert. Dette ble stadfestet ved 
et ensidig fransk dekret 1. april 1960, 
tre måneder før Madagaskar ble er-
klært uavhengig. I loven av 2007 ble 
øyene inkludert i listen over landom-
råder som tilhører Frankrike i sørlige 
og antarktiske områder.

FNs generalforsamling slo fast i sin 
resolusjon 34/91 av 12. desember 1979 
at den franske regjering skulle starte 
forhandlinger med den gassiske re-
gjering så snart som mulig med sikte 
på å reintegrere disse øyene til Mada-
gaskar. Men dette har vært ignorert 
av Frankrike som den 21. sept. 2015 
har gitt tillatelse til olje- og gassel-
skapene Sapetro og Marex petroleum 
til å utforske forekomstene av olje og 
gass ved Juan de Nova. Madagaskar 
opprettet 200 mils økonomisk sone 
i 1985. Juan de Nova ligger innen-
for denne sonen, og det finnes ingen 
avtale mellom Frankrike og Mada-
gaskar om rettigheter på sjøbunnen. 
Derimot fins det en avtale om grense-
linjen mellom Reunion og Madagas-
kar fra 2005. 
Mauritius og Frankrike inngikk en 
avtale om fiskerettigheter i området 
rundt Tromelin 7. juni 2010. Men også 
dette protesterer gasserne mot, fordi 

de eneste som har bodd på øya over 
tid var en gruppe med 60 skipbrudne 
slaver fra Madagaskar. De ble frak-
tet av en fransk skute «L’Utile» som 
forliste på revet 31. juli 1761. De 122 
franskmennene om bord klarte å byg-
ge en skute av vrakrestene og komme 
seg vekk etter to måneder. De lovte 
å komme tilbake for å hente gasser-
ne, men holdt ikke ord, og de gassiske 
slavene ble forlatt på øya. Disse klar-
te å bevare ilden i 15 år og levde på 
skilpadder og fugler. Den 29. novem-
ber 1776 ble åtte slaver, derav en baby 

plukket opp. De var de eneste over-
levende.

Ganske uventet har russerne blandet 
seg inn i dagens konflikt. Den franske 
utenriksministeren Laurent Fabius 
har tidligere anklaget russerne for å 
annektere Krim-halvøya. Den russis-
ke utenriksministeren Maria Zakhar-
ova har minnet utenriksministeren 
om Frankrikes annektering av Mayot-
te (Komorene) og disse spredte øyene 
rundt Madagaskar. 

tekst: Øyvind daHl 

Øyene tilhører 
Madagaskar, eller?
Den franske ambassadøren på Madagaskar Véronique Vouland-Aneini uttalte 
nylig at de såkalte spredte øyene rundt Madagaskar tilhører Frankrike. 

Madagaskar og de “spredte øyene”,  Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses, 
og Tromelin.
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Hva var bakgrunnen for at du ble spurt? 
Det er opplagt at Det Norske Misjons-
selskaps (NMS) lange historie og po-
sitive omdømme på Madagaskar, var 
en viktig årsak til at jeg ble spurt om 
å ta denne representasjonsoppgaven. 
Men jeg vil tro at også mitt kjennskap 
til land, kultur og gassisk språk had-
de betydning for de vurderingene som 
ble gjort.  

Hva er dine hovedoppgaver som kon-
sul?
Det er jo noe begrenset hva en kan få 
gjort som honorær generalkonsul, når 
en har sitt levebrød  i en annen defi-
nert stilling. Svært mye av det admi-
nistrative arbeidet med konsulære sa-
ker, som for eksempel kvalitetssikring 
og videreforsendelse av søknader om 
oppholdstillatelse og familiegjenfore-
ning i Norge, blir ivaretatt av min gas-
siske konsulatsekretær.  En viktig opp-
gave for meg som generalkonsul er å 
bistå nordmenn på Madagaskar som 
trenger ulike former for støtte og as-
sistanse. Videre samarbeider jeg med 
den norske ambassadeseksjonen i An-
tananarivo om beredskapsplaner og 
sikkerhetsspørsmål. Ellers har jeg fo-
kus på å bygge gode relasjoner mel-
lom Norge og Madagaskar, i forbin-
delse med ulike markeringer, kul-
turutveksling, næringslivsvirksom-
het osv. I den grad jeg har tid og an-
ledning, stiller jeg opp på ulike motta-
gelser i regi av gassiske myndigheter 
og forskjellige ambassader. Dette sis-
te har gitt meg mange nye interessan-
te og spennende kontakter.

Har du hatt spesielle minneverdige 
oppdrag/henvendelser?
Jeg får jo mange henvendelser om 
økonomisk støtte til ulike tiltak og om 
muligheten for å få stipender på nor-
ske universiteter. Da må jeg svare med 
et smil og ha i bakhodet det gassiske 
utsagnet om at ”det aldri er galt å be 
om hjelp” (”tsy diso ny mangataka”). 
Svært mange ganger har jeg måttet si 
at generalkonsulatet hverken forvalter 
fondsmidler eller stipender. 

Ellers var det en flott opplevelse å re-
presentere Norge på den offisielle 
markeringen av 40-årsjubileet til FI-
FAMANOR i 2012. Som liten skole-
gutt på DNS på Antsirabe i 1970-åre-
ne var jeg på mange sykkel- og biltu-
rer til dette forsøks- og veilednings-
senteret for landbruk og husdyrhold. 
Det er fantastisk at melkeproduksjo-
nen i Vakinankaratra økte fra ca 1 mil-
lion liter til ca 30 millioner liter i året i 
løpet av en periode på ca 40 år, grun-
net norsk bistand gjennom institusjo-
nen FIFAMANOR og landbrukssko-
len Tombontsoa. Veiledning innen po-
tet- og hvetedyrking har også vært en 
suksesshistorie. Selv om norske myn-
digheter stoppet videre støtte til den 
statseide institusjonen FIFAMANOR 
som reaksjon på statskuppet i 2009, ble 
den norske innsatsen høyt verdsatt av 
ulike talere på jubileet. 

Hvordan er ditt forhold til gassiske 
myndigheter?
Jeg tråkker ikke ned dørstokkene hos 
ministrer og andre øvrighetsperso-

ner. Men jeg har bare hatt positive og 
gode erfaringer når jeg møter dem i 
ulike mottagelser, eller når jeg har tatt 
kontakt i enkeltsaker. Det var jo kjekt 
at senats- og parlamentspresidente-
ne såvel som utenriksministeren kom 
på den offisielle åpningen av general-
konsulatet i 2012. Jeg er imidlertid be-
visst på å ikke utnytte posisjonen som 
generalkonsul eller gjøre noe som kan 
bli oppfattet som partipolitisk.

Hvordan ser gassiske myndigheter ge-
nerelt på Norge og den aktiviteten 
nordmenn representerer?
Den norske innsatsen på Madagaskar 
blir av mange omtalt i svært positive 
ordelag. Ofte blir norske misjonærers 
innsats for å ta vare på språk og kultur 
framhevet. Videre er det mange som 
berømmer bistandsinnsatsen i Antsi-
rabe-regionen. Generelt blir det verd-
satt at Norge ikke har hatt en politisk 
og økonomisk agenda, som har vært 
styrt av egeninteresser eller proble-
matiske vinningsmotiver. Samtidig er 
det endel folk som uttrykker skuffelse 
over at Norge med sine nære og lan-
ge historiske relasjoner til øya, ikke gir 
mere i støtte til universitetssamarbeid 
og ulike bilaterale bistandsprosjekter.

jeg antar at man i NMS i forkant dis-
kuterte at du og NMS kunne bli sett 
på som tett samarbeidende med myn-
dighetene, og de problemene dette 
eventuelt kunne skape?
Merkelig nok var det få som kommu-
niserte denne typen motforestillinger. 
Både NMS-ledelsen i Stavanger, kol-

Kongerikets mann i 
Antananarivo
Da den norske ambassaden i Antananarivo ble vedtatt nedlagt, 
ble Arild M. Bakke spurt om å være generalkonsul. I 2012 ble 
generalkonsulatet åpnet. Misjonæren Bakke har en lang fartstid på øya, både 
som barn og voksen. Gassisk kone har han også. Bolig og konsulatkontorer er 
nå i Villa Stavanger, ca fem kilometer fra flyplassen. Vi har stilt ham noen 
spørsmål, via e-post, om livet som generalkonsul og noe av dets vesen:

tekst: Henrik Seglem grydeland
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legaer på feltet og ledelsen i samar-
beidskirken mente at jeg kunne si ja 
til dette vervet. Men jeg så jo selv en-
del utfordringer og mulige interesse-
konflikter. Jeg har imidlertid hele vei-
en vært opptatt av å skille klart mel-
lom oppgavene jeg har hatt i forhold 
til Den gassisk lutherske-kirke og re-
presentasjonsoppgaver for Norge. 

NMS har jo som prinsipp å ikke leg-
ge seg opp i sine misjonslands poli-
tikk. Dette prinsippet ble brutt under 
krisen i 2002 da dere klart tok stilling 
for Marc Ravalomanana.  Også i de se-
nere årene har det vært turbulent. Har 
det at du har vært konsul, bundet deg 
eller NMS på noen måte?

I ettertid går det an å lese krisen i 2002 
på to ulike måter: Enten som en parti-
politisk konflikt mellom admiral Rat-
siraka, som hadde vært landets pre-
sident i over 20 år, og den proaktive 
yoghurtkongen Ravalomanana. Eller 
som en valgkonflikt, hvor det stod om 
grunnleggende demokratiske prinsip-
per.  Det er nok riktig at NMS´ gene-
ralsekretær såvel som stedlige repre-
sentant i 2002 med sine rapporter og 
avisartikler om valgkonflikten, la vik-
tige premisser for at Norge som land 
nummer to gav sin offisielle anner-
kjennelse til Ravalomanana-regimet. 
Generalkonsulen på det aktuelle tids-
punkt tok også en aktiv rolle, da han 
ble fanget inn av fjernsynskamaraene 
på vei inn til presidentpalasset til au-
diens hos Ravalomanana med norsk 
flagg på bilen, rett etter at den norske 
annerkjennelsen var et faktum. 

Det hadde vært interessant med en 
uavhengig gjennomgang av rollen til 
både kirkeledere og NMS under kri-
sen i 2002.  I etterpåklokskapens lys 
mener jeg selv at hovedproblemet 
ikke var det som skjedde i 2002, men 
bindingene mellom president Ravalo-
manana og sentrale kirkeledere i pe-
rioden etter 2002. Det at kirkelederne 
ikke klarte å representere et kritisk og 
partipolitisk uavhengig korrektiv, med 
fokus på rettferdighet, maktmisbruk 
og antikorrupsjon, var en av årsakene 
til at krisen i perioden fra 2008 ikke lot 
seg løse gjennom kirkeledernes ulike 
forhandlings- og forsoningsinitiativ.

Jeg hadde nok en litt friere rolle da jeg 
bare var NMS-representant enn i pe-
rioden etter at jeg fikk rollen som ge-

neralkonsul.  Som generalkonsul vil 
det være umulig å være en like ak-
tiv informant som det jeg var i det al-
vorlige kriseåret 2009. Men jeg ten-
ker at en norsk generalkonsul i likhet 
med NMS´ representant, må kunne ha 
synspunkter på brudd på grunnleg-
gende menneskerettigheter, korrup-
sjon og forsoningsarbeid. I 2009 utfor-
dret jeg kirkeledelsen i samarbeidskir-
ken FLM, etter at jeg hadde konsultert 
ledelsen i NMS i Stavanger, til å bry-
te uheldige bindinger til den ene par-
ten i konflikten. Gjennom en mellom-
mann formidlet jeg også til en av kup-
pmakerne jeg kjente godt, at han måt-
te bidra til å få slutt på skyting av sivile 
på gaten. For meg er det viktig å kun-
ne stå fram med verdibaserte holdnin-
ger og standarder, samtidig som  jeg 
må unngå partipolitisk atferd. 
 
Norges engasjement på Madagaskar, 
utenom NMS, har variert mye de senere 
år. Hva tenker du om det engasjement 
som har vært og det som er i dag?
Jeg synes norske myndigheter gjor-
de gode strategiske valg i perioden fra 
2005 når en i det bilaterale samarbei-
det med Madagaskar hadde et sterkt 
fokus på utdanning, vern av biodi-
versitet, antikorrupsjon og god olje-
forvaltning. Det er fortsatt endel støt-
te til de to første satsingsområdene, 
men jeg skulle gjerne sett at en også 
kunne fortsette samarbeidet om å ut-
vikle gode forvaltningssystemer. Støt-
te til innovasjon og utvikling av uli-
ke former for næringsvirksomhet vil-
le også vært kjærkomment. - En gjen-
nomgang av Verdensbanken for noen 
år tilbake avdekket at Madagaskar er 
et av de fattige land i verden som får 
aller minst internasjonal økonomisk 

støtte. Det er dypt tragisk når et stort 
antall barn på Madagaskar får vari-
ge men på grunn av underernæring, i 
kjølvannet av lengre tids krise og sosi-
ale utfordringer.

Madagaskar har vært gjennom en van-
skelig tid, hva er ditt inntrykk når det 
gjelder folks tro på framtiden?
Folk flest er desillusjonerte. Mange 
har flere ganger kjempet for demokra-
ti og bedre fordeling av godene, uten 
at situasjonen tilsynelatende er blitt 
bedre. Det er derfor mye politikerfor-
akt og liten tro på at storfellesskapet 
kan bidra til utvikling. Dessverre er 
det blitt en utbredt oppfatning at ”en-
hver er sin egen lykkes smed”. 

Hvordan ser du selv på Madagaskars 
framtid?
Jeg ser mere positivt på framtiden nå 
enn for et halvt år siden. Av person-
lighetstype er jeg grunnleggende opti-
mistisk og lar meg lett begeistre av alle 
lysglimt. Det har de siste månedene 
vært mer stabilt politisk, slik at presi-
dent og regjering har fått noe arbeids-
ro. En registrerer flere veibyggings-
prosjekter enn på lenge. Det er gjort 
spennende avtaler i forhold til hoved-
flyplassen Ivato og elektrisitets- og 
vannverket JIRAMA.  Dessuten er det 
blitt tatt viktige grep for å redde det 
konkurstruede Air Madagascar. Men 
det som har gledet meg aller mest var 
en besøkstur på sørøstkysten av Ma-
dagaskar i september, hvor en blom-
strende birøktnæring og et målrettet 
fokus på miljøvern har ført til påfal-
lende mye ny skogplanting i kyststri-
pen mellom Manakara og Vangaindra-
no. I store områder på sørøstkysten 
har de nå sluttet å brenne.
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Jeg har seilt med vezo-kanoen fra litt sør for Morombe til Toliara. Den formelig 
skjøt gjennom vannet når det blåste friskt. Jeg ble så fascinert at jeg siden har 
forsøkt å finne ut om kanoens historie og de egenskapene den har. 

«Laka» er navnet på kano på vezo- 
språk. (I innlandet kalles kano for la-
kana.) Lakambezo betyr altså «vezo-
kano». Kanoen har spilt en viktig rol-
le i gassernes liv. Det var med slike ka-
noer forfedrene og formødrene seilte 
fra Indonesia til Madagaskar, kanskje 
for nesten 2000 år siden. Kanoen er et 
av bevisene for at folket på Madagas-
kar har sine røtter i Sør-Øst Asia, nær-
mere bestemt Indonesia. 

vezoene og forfedrene deres
Språkforskere har lenge visst at gas-
sernes forfedre kom fra den delen av 
verden. En av dem, min far Otto Chr. 
Dahl, kunne påvise at det språket som 
ligger nærmest gassisk i dag, er det 
som tales av maanjan-folket som bor 
langs Barito-elven i sørøst Borneo. 
Det er i dag et innlandsfolk og det er 
en gåte hvordan de har kommet seg 
til Madagaskar. De kan ha bodd nær-
mere sjøen tidligere og de kan ha be-

nyttet seg av såkalte sjø-nomader, ba-
jau et folk som lever mest på sjøen. De 
fisker og lager telt av seilet sitt når de 
kommer til lands. Der steker og ko-
ker de fisken, bytter sjømat med land-
bruksvarer som de også trenger, så 
seiler de videre. Ifølge min far, var det 
bajau som ble forfedre til de gruppene 
vi i dag kaller vezo på Vest-Madagas-
kar. Det finnes beretninger som stad-
fester at disse folkene har reist langs 
kysten av India og den arabiske halv-
øya og sørover langs Øst-Afrika-kys-
ten for så å ende opp på Madagaskar. 
Det var altså ikke noen Kon-Tiki-ferd 
over Det indiske hav.

Vezo er ikke navnet på en etnisk grup-
pe, men mer på en livsstil. Det er sjø-
folkene i sakalava-gruppen som kalles 
vezo, mens innlands-sakalavene kalles 
masikoro. De driver med kveg og dyr-
ker jorden. Disse gruppene har gjen-
sidig nytte av hverandre for eksem-

pel når det gjelder byttehandel. Vezo-
dialekten skiller seg også ganske mye 
fra innlandsgassisk. Det er meget mu-
lig at språket har røtter fra sjønoma-
dene, bajau. Vezo-ene bor i dag oftest 
i landsbyer, men lever av og ved havet 
og kan også lett flytte på seg. 

vezo-kanoen
Kanoen er laget av en meget lett tre-
sort, farafatse. Den er omtrent som 
balsatre og litt porøs. Før hulte man ut 
trestammen for å lage kanoen; nå set-
ter man sammen bord og biter av den-
ne tresorten for å lage den smekre for-
men. Det er nemlig stadig vanskelige-
re å finne store trær av denne typen. 
Karakteristisk for kanoene på Vestkys-
ten er at de er bygd med en utrigger, 
fañare, på styrbord side som fungerer 
som en stabilisator i vannet. Det gjør 
at båten ligger svært stødig på van-
net og tverrstengene som utliggeren 
er festet i kan også brukes til å bin-

tekst og foto: Øyvind daHl
tegning: aragon dick-read

- Litt om Vezo-kanoen på Vest Madagaskar

Som en pil i vannet…
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de seilet i forskjellige vinkler alt et-
ter hvordan vinden blåser. Utligge-
ren lages helst av hazomalañe som er 
som et slags kamfertre. Når den bear-
beides, dufter den sterkt. Denne duf-
ten gjør at termittene ikke spiser treet. 
Derfor er tresorten ettertraktet til både 
hus og møbler. Følgelig er det vanske-
lig å skaffe det som trengs for å bygge 
en god kano.

Seil og navigering
Seilet ble i gamle dager flettet av siv til 
store matter. I dag brukes seilduk. På 
den sørlige delen av øya er seilet om-
trent kvadratisk. Det gjør at den fan-
ger godt opp vinden. Seilet festes til 
to master som står i et bunnstykke 
med flere huller. Slik kan disse mas-
tene flyttes og vippes i ulike retnin-
ger, alt etter vind og seilretning. Det 
gjør at kanoen kan seile opp til 45 gra-
der mot vinden. På babord side er det 
bare en lett stang; det er ingen utrig-
ger på babord. Men tverrstengene og 
stangen på babord kan være viktige å 
balansere på for å flytte tauene til sei-
let. Når vinden kommer rett bakfra 
kan den gjøre stor fart; målinger har 
vist 20 knop, dvs. 37 km/t. Vezoene er 
utrolig dyktige til å rigge om kanoen 
når vinden snur, eller når de skal skif-
te retning. Kanoen kan også padles. 
Man bruker en styreåre på styrbord 
for å navigere gjennom brått og bren-
ninger.

Austronesiske folk
Det finnes også kanoer med utrig-
ger på begge sider av båten, men dis-
se er sjeldne på Madagaskar. I Indo-
nesia som denne kanotypen kom-
mer fra, brukes slike kanoer. Utrig-
gerkanoene kalles ofte for polynesisk 
type. Det er ikke misvisende, for ka-
noer med utrigger er kjent over hele 
Stillehavet. Det er også her man fin-
ner austronesiske folk. «Austro» betyr 
sør og «nesia» betyr øyer, så austrone-
siske folk er altså sydhavsøy-mennes-
ker. De finnes spredt over Stillehavet 
helt fra Påskeøya som ligger langt øst, 
nesten helt borte ved Sør-Amerika, vi-
dere over hele Polynesia, maorifolket 
på New Zealand, folket på Filippine-
ne, Indonesia, Malaysia og med Mada-
gaskar som vestligste utløper. Det er 
mer enn halve kloden rundt. Alle dis-
se snakker austronesiske språk og ka-
noen er kjent over hele området. Det 
finnes slike kanoer også på østkysten 
av Afrika, men sjøfolkene her har lært 

denne teknikken av austroneserne 
som også brakte med seg andre nyt-
tige kunnskaper, som risdyrking, flet-
ting og veving, og frukter som taro, ba-
naner og annet. 

Noen kanoer var svært store
På øya Java i Indonesia finnes noen re-
lieffer på et gammelt tempel i Boro-
bodur fra 700 tallet e.K. Disse relieffe-
ne viser store båter med utriggere på 
begge sider. Det er mulig at disse bå-
tene gikk i fraktfart mellom Indone-
sia og Madagaskar en gang i tiden. De 
kunne bruke vintermonsunen den ene 
veien og sommermonsunen den an-
dre veien. I 2004 ble det bygget en kopi 
av en slik skute i full størrelse. Den ble 
seilt fra Indonesia til Madagaskar og 
rundt Afrika helt til Ghana i Vest-Afri-
ka. Noen mener at vezo-enes forfe-
dre seilte så langt, men det er vanske-
lig å bevise. Men at det er funnet ki-
nesisk porselen ved utgravninger ved 
de gamle Zimbabwe-murene i sørlige 
Afrika er et faktum. Hvem brakte por-
selenet dit? Var det bajau-vezo som 
handlet med kineserne?

Dahl, Otto Chr. 1991. Migration from 
Kalimantan to Madagascar. Oslo: 
Norwegian University Press.
Dick-Read, Robert. 2005. The Phantom 
voyagers. Evidence of Indonesian settle-
ments in Africa in ancient times. Winches-
ter: Thurlton Publishing.
Petersen, Erik. 2000. Jukung-Boats from 
the Barito Basin, Borneo. Roskilde: The Vi-
king ship museum.
Rakotomalala. 2008. Ny lakambezo. Fame-
labelarana teknika. Antananarivo: TPFLM.

Madagaskarforums utsendte tar styringen.



12

Verdensbanken har nylig utarbeidet 
en systematisk diagnose for Mada-
gaskar. Her påpekes noen av årsake-
ne til den negative utviklingen på Ma-
dagaskar: Dårlig styresett er hoved-
årsaken til at landet ikke oppnår øko-
nomisk vekst tilsvarende andre sam-
menlignbare land. Rettsstaten er ikke 
respektert og loven er ikke lik for alle. 
Det politiske systemet favoriserer eli-
ten i de største byene, mens de fattige 
på landsbygda ikke har tilgang til hel-
setjenester og utdanning. 

Korrupsjon og fattigdom
Madagaskar har et av de laveste brut-
to nasjonal produkt (BNP) i verden og 
bruker størsteparten av inntektene på 
offentlig sektor og svært lite på sosiale 
tjenester for befolkningen. Fremdeles 
utbetales lønn til «fantomer» – avdøde 
funksjonærer. Gasserne flest er mis-
fornøyde med styret og venter ingen-
ting fra regjeringen. Landet har ikke 
en sterk presse eller sivilsamfunns-
organisasjoner som kan stille krav til 
myndighetene. Både ordensmakten og 
rettsapparatet er lite effektivt og delvis 
korrupt og medfører at folk tar loven i 
sin egen hånd. Kriminaliteten har økt 
som følge av utbredt fattigdom. 

80 prosent av befolkningen lever nå 
på under 1,25 dollar om dagen. Med 
økende fattigdom er landets sårbarhet 
er blitt verre de senere år. FNs mat- og 
landbruksorganisasjon (FAO) har esti-
mert at 1,8 millioner mennesker lever 
i en situasjon av manglende matva-
resikkerhet på Sør-Madagaskar. Mer 
enn 450 000 personer lider av alvorlig 

usikkerhet, dvs. de er på grensen til å 
dø av sult. Regionene Androy, Anosy 
(Amboasary distrikt) og Atsimo An-
drefana (Ampanihy distrikt) er de har-
dest rammede hvor 380 000 personer 
eller 30 prosent av befolkningen er i 
akutt nød.

Usikkerhet lammer utviklingen
Offentlige og private investeringer er 
mye lavere enn i andre land som Ma-
dagaskar kan sammenligne seg med, 
noe som begrenser veksten. Den pri-
vate sektor tør ikke investere på grunn 
av politisk ustabilitet. Andre faktorer 
som hemmer veksten er manglende 
infrastruktur (dårlige veier), ustabil og 
manglende elektrisitetsforsyning og 
styringsproblemer. 

Regjeringens svakhet medfører man-
glende evne til å forvalte de store na-
turressursene som det rike landet dis-
ponerer. Myndighetene har ikke klart 
å stanse den ulovlige rovhogsten i sko-
ger og naturparker. Skogvoktere og 
andre som varsler myndighetene om 
ulovlige aktiviteter risikerer å bli ar-
restert og stilt for retten, mens de rike 
kaksene – de såkalte tømmerbaronene 
– slipper fri ved å betale seg ut av rett-
sakene som reises mot dem. Skip av 
ukjent nasjonalitet plukker opp rosen-
tre og ibenholt fra lektere og transpor-
terer ulovlig til kinesiske oppkjøpere 
som får all fortjenesten ved foredling 
av det verdifulle trevirket. 

Utviklingsfond blir ikke utbetalt
EU har bevilget 518 millioner euro fra 
det 11. utviklingsfondet til Madagas-

kar. En kommisjon fra EU har nylig 
besøkt øya og påpekt at utviklingen på 
Madagaskar ikke har vært tilfredsstil-
lende siden februar og disse pengene 
kan neppe bli utbetalt før i 2016. EU 
setter fingeren på manglende åpen-
het i forvaltningen, brudd på mennes-
kerettighetene og sosial usikkerhet, 
særlig på det sørlige Madagaskar, som 
grunn til at pengene ikke er utbetalt. 
Åpenhet i forvaltningen, fri konkur-
ranse, godt styresett, reform av justis-
vesenet, kamp mot korrupsjon og sik-
ker finansstyring settes som krav for 
å kunne utbetale det bevilgede belø-
pet. Dersom Madagaskar får orden i 
finansforvaltningen, kan også andre 
fond og globale kreditter kunne kom-
me landet til gode. Madagaskar er nå 
blant de fem fattigste land i Afrika.

Madagaskar nådde ingen av de åtte 
tusenårsmålene til FN. På verdensba-
sis gikk antall fattige (mindre enn 1,25 
USD per dag) ned fra 1,9 milliarder til 
836 millioner. På Madagaskar økte an-
tall fattige. Mens barn som ikke får gå 
på skole ble halvert på verdensbasis, 
har antallet økt på Madagaskar. Antall 
barn som starter på grunnskolen har 
gått ned fra 96 prosent i 2006 til 69 pro-
sent i 2012, heter det i Solberg-regje-
ringens budsjettproposisjon for 2016.

Noen lyspunkter
Heldigvis er det noen lyspunkter. Den 
31. juli ble kommunevalget gjennom-
ført over hele landet. De fleste kom-
munene har nå fått på plass et demo-
kratisk valgt kommuneråd ledet av en 
valgt ordfører. I Antananarivo ble La-

12

Hvorfor kommer ikke 
Madagaskar opp av grøften?
Madagaskar er rik på naturressurser. Det er også et land med mange høyt 
utdannete mennesker. Og likevel er landet blant de fem fattigste land i Afrika 
ifølge en rapport fra Verdensbanken. Hvorfor kommer ikke landet opp av 
grøften?

tekst og foto: Øyvind daHl
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Hvorfor kommer ikke 
Madagaskar opp av grøften?

lao Ravalomanana, kona til den tidli-
gere presidenten Marc Ravalomanana 
valgt som ordfører. President Hery Ra-
jaonarimampianina har i forsoningens 
navn gitt Marc Ravalomanana amnes-
ti og han nyter nå fulle borgerrettighe-
ter. Han kan reise hvor han vil og utta-
le seg offentlig. Han er nå i dialog med 
myndighetene for å starte opp igjen 
sin forretningsvirksomhet. Myndig-
hetene krever at han betaler skatt som 
ikke ble betalt under den femårige kri-
sen, mens han, på sin side, hevder at 

Staten må erstatte hans tap da hans fa-
brikker og virksomheter ble ødelagt i 
de dramatiske dagene under statskup-
pet våren 2009. 

Før årets utgang skal også det siste av 
valgene som var forutsatt i Veikartet av 
september 2011 være på plass, nem-
lig valget på Senatet. Det er indirekte 
valg på senatet som skal ha 63 med-
lemmer. En tredel oppnevnes av pre-
sidenten, sju senatorer velges av ord-
førerne i hver av de seks provinsene. 

Det er ventet av presidentens parti 
HVM vil få flertallet, ettersom partiet 
har flertallet i mange kommuner. Men 
også TIM (Ravalomanana) og MAPAR 
(Rajoelina) kan bli representert. Valget 
gjennomføres 29. desember. Men, som 
vi har sett så mange ganger i gassisk 
politikk; selv om politikerne er valgt 
under fargene til ett parti, kan de fort 
skifte kappen etter som den politiske 
vinden blåser…

«Moné, moné!» Fattigdommen kan være påtrengende En gateselger tjener til livsopphold i hovedstaden.

Regjeringen til statsminister Jean Ravelonarivo ble utnevnt i januar i år. Her står han mellom generalen og president Hery Rajaonari-
mampianina som står i midten foran. Foto: Tribune.
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Mange av VNM sine medlemmer benket seg ned foran tv-en i mai da filmen 
«Film fra Hedningeland» ble vist på NRK. Nå er mannen bak filmen, Hallgeir 
Skretting, tilbake på Madagaskar for å lage ny film. Denne gangen er temaet, 
spedalsksykehuset Mangarano.

tekst og foto: Henrik S. grydeland/ anna vea rØnningen

-Dette er en film om de utstøtte i sam-
funnet. Den gamle misjonsfilmen het 
«De utstøttes by Mangarano». Ut-
gangspunktet er at vi skal følge ned-
leggingen av Mangarano, som ligger 
utenfor Antsirabe, og som altså leg-
ges ned i disse dager. Fortsatt bor det 
jo noen spedalske der, og vi skal møte 
et par av dem. Hvis vi får det til skal vi 
følge noen tilbake til deres hjemsted, 
blant annet en som aldri har vært til-
bake. Lansbyen han kommer fra er av-
sidesliggende og den eneste måten å 
komme dit er med motorsykkel, så det 
blir spennende. Vi har valgt ut tre slike 
personer og skal fortelle deres histo-
rie. Det er flere utfordringer med det-

te. Vi hadde blant annet en historie vi 
skulle fortelle og så var personen død. 
Så vi er litt usikre og spente på hva 
og hvem som møter oss, forteller Sk-
retting. Han er selvfølgelig ikke alene 
i dette arbeidet. En av dem som hjel-
per ham er Anna Vea Rønningen som 
mange av leserne kjenner. Hun har 
bodd på Madagaskar i mange år og er 
med som tolk og tilrettelegger. En an-
nen som er med er Turid Borgen som 
også har vært med på tidligere pro-
duksjoner.

verdens største
Mangarano var i sin tid et av verdens 
største spedalskesykehus. Dets histo-

rie starter i Antsirabe i 1888 da det ble 
bygget et behandlingssenter. Stedet 
var Mangarivotra som ikke er så langt 
unna den nåværende golfklubben for 
de som er lokalkjent. Man tror at mel-
lom 1 og 2 prosent av befolkningen 
led av spedalskhet på den tiden. Et-
terhvert som Antsirabe vokste frem til 
en fremgangsrik by, ønsket de franske 
myndigheter å flytte de spedalske ut 
av byen. I samarbeid med Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) ble man enige 
om Mangarano, ca 15 km sør-vest for 
byen. Flere tusen har blitt behandlet 
gjennom årenes løp. Stedet ble etter-
hvert godt kjent blant misjonsfolket i 
Norge,  og det har blitt strikket man-

Ny film om «De utstøtte 
på Mangarano».

Hallgeir Skretting og Turid 
Borgen gjør opptak til sin film 
om ”de utstøtte på Mangarano”
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ge sokker til inntekt for de spedalske 
i årenes løp.I tillegg har mangt et søn-
dagsskolebarn samlet inn penger til 
sykehuset. Og det var på søndagssko-
len på Varhaug Hallgeir Skretting først 
hørte om Mangarano. En eller annen 
gang på 60 tallet så han misjonsfilmen  
«De utstøttes by Mangarano». Det var 
særlig én scene som Skretting husker 
den dag i dag:

Du ser en gutt som sitter ute og fisker, 
og alt ser vakkert ut, men så sier for-
tellerstemmen at alt ikke er så idyllisk 
som man skulle tro. Deretter kommer 
det nærbilde av bena som er defor-
merte avt spedalskhet. Jeg var vel ak-
kurat i samme alder som den gutten, 
så det gjorde veldig inntrykk. Da jeg så 
den scenen på nytt som voksen, tenk-
te jeg at dette vil jeg ta fatt i på ett el-
ler annet vis.

Parallellhistorie
I den forrige filmen «Film fra Hednin-
geland», ble historien fra Madagaskar, 
vist parallelt med at man fikk historien 
om misjonskvinnene på Bjergøy, som 
ligger i Finnøy kommune. Også den-
ne gangen har Skretting en parallell-
historie:

Vi tar fatt i misjonsfilmen om Man-
garano, og prøver altså å hente noen 
historier fra i dag. Og så vil vi sette 
det sammen med Norge og spedalsk-
het. Det er noe som mange tror ligger 
langt tilbake i tid, men det er det fak-
tisk ikke. Det siste tilfellet var i 2002! 
Da Norge ble egen nasjon i 1814 var 
Norge var det eneste landet i hele 
Europa som hadde massespedalskhet. 
Det var mellom 10 og 20 tusen spedal-
ske. Dette blir altså et karakterbrev 
av gasserne, men også et blikk på vår 
egen historie representert ved lepra-
museet i Norge. Nå er altså tiden kom-
met, og når dette leses er Skretting i 
full gang med opptakene.

Tøffe opplevelser
Skrettings profesjonelle interesse for 
Madagaskar startet i 1992, da han lag-
de to filmer om landet, blant annet om 
Laila Tjøstheim Razakandriana som vi 
fortalte om i forrige nummer.

I utgangspunktet tenkte ikke Skretting 
seg tilbake til øya, men da Laila Tjøst-
heim, som hun het da, sa «aldri en gas-
ser i mitt liv», så sa vi at hun fikk gi be-
skjed om noen skulle dukke opp. Som 
vi fortalte, dukket Rivo Razakandriana 
opp, og dermed bar det tilbake til Ma-
dagaskar for Skretting.

- Hvordan opplever du landet nå i for-
hold til i 92?
- Det var ganske tøft. Den første nat-
ten sov vi på hotell i Antananarivo og 
jeg husker en mor som la seg til med 
to unger oppi en eske over en luftev-
entil der det kom opp litt varme. Den-
gang hadde jeg selv to unger på sam-
me alder. Det var noen tøffe opplevel-
ser. En av de som skulle lage filmen, 
ville ha en scene ved en søppelfylling, 
der noen kaster søppel. Det er jo slik at 
der noen kaster en pose, så treffer den 
knapt bakken før andre har plukket 
den opp for å se hva som er inni. Jeg 
sa at dette kan vi ikke gjøre. Det føles 
uverdig. Jeg har jo vært på Madagas-
kar syv ganger og følte vel at ting gikk 
bedre og bedre inntil kuppet i 2009. Et-
ter det har alt bare gått nedover. Når 
det er sagt så er jeg fortsatt veldig fas-
cinert av landet. Jeg opplever en glede 
og en fornøydhet som gjør at man fø-
ler seg velkommen.

Reaksjoner
Til daglig er Hallgeir Skretting første-
amanuensis på SV-fakultet på Univer-
sitetet i Stavanger (UIS) på Institutt 
for medie-, kultur- og samfunnsfag. 
UIS samarbeider med Madagaskar 
på flere områder og har hvert år flere 
gassiske studenter. I arbeidet med de 

gamle misjonsfilmene har Skretting 
vist filmene for dem:

 Jeg viste for eksempel den gamle fil-
men om Koto for en student fra vest-
kysten og en som var vokst opp i en 
middelklassefamilie i Antananarivo. 
Det var noen scener fra en hedninge-
begravels, der det er alkohol, en gan-
ske voldsom dansing og noen som 
kommer i en slags trance. Studen-
ten fra Antananarivo var nesten sjok-
kert over at man kunne vise slikt her i 
Norge. Hun var helt ukjent med dette, 
mens han fra vestkysten sa at «dette er 
ikke så spesielt. Dette har jeg vært med 
på selv også. Tilsvarende var det også 
med scner der misjonærer blir båret i 
bærestol. Flere av studentene fra inn-
landet, vurderte dette som nesten en 
imperialistisk oppførsel fra misjonæ-
rene, mens en annen sa at dette var 
jo ikke så spesielt. «Sånn ble bestefa-
ren min også båret. Dette var en vanlig 
måte den gangen.» Det er alltid spen-
nende å lage noe fra en kultur og ta 
det til en annen kultur.

Tilbake til filmen om Mangarano 
Når kan vi glede oss til å se denne på 
kino?
-Tja, om et par år kanskje? Jeg gjør det-
te på si, så det er litt vanskelig å tidfes-
te, avslutter Hallgeir Skretting.

Vi gleder oss, og i mellomtiden kan 
alle som vil gå inn på youtube.com der 
filmen «De utstøttes by Mangarano» 
kan nytes i sin helhet. Filmen ble tatt 
opp i 1956 og er altså utgangpunktet 
for Skretting nye film. Det er også fle-
re andre filmer som kommer fra Mi-
sjonsarkivet, på youtube. Deriblant fil-
men om Koto som altså var utgangs-
punktet for Skrettings forrige «Mis-
jonsfilm fra hedningeland».

Hallgeir Skretting under ar-
beidet med “Film fra hedninge-
land”. Foto: Asbjørn Jensen/UiS
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Ando Rheal og 
Rasoalandy Edmondia er 
begge Master studenter 
ved Universitetet i 
Stavanger. De går på et 
studie som heter 
International hotel and 
tourism leadership. 
I Madagaskarforum deler 
de litt av sitt studentliv 
og drømmer om 
framtiden med oss.

tekst og foto: arne morten roSneS  

Rasoalandy Edmondia fra Ambositra 
er første års masterstudent i Internati-
onal hotel and tourism leadership ved 
Universitetet i Stavanger.

My name is Rasoalandy Edmondia, I 
am 22 years old, and come from Am-
bositra. My father, who died in 2001, 
was a gendarm, and my mother reti-
red as a professor last year. I have one 
brother (23years old). He prepares his 
bachelor presentation now. 

What is your view on the situation in 
Madagascar today, particularly rela-
ted to tourism?

Madagascar have been suffering due 
to the crisis of political instability until 
now. Thus, life is hard and expensive. 

Why did you want to study in Nor-
way?
I graduated from the university of Fi-
anarantsoa Madagascar in 2014 with 
a bachelor degree in Sustainable tou-
rism and ecotourism. I came to Sta-
vanger since my university in Mada-
gascar has a relationship with the uni-
versity of Stavanger. In this way it was 
possible to get a scholarship. I started 
my study in International hotel and 
tourism leadership August this year.

What are your challenges being a stu-
dent in Norway?
I don’t like so much the weather be-
cause I am not used it. I am trying to 
get used to it, but right now  it is quite 
hard. Moreover. I try to make friends 
with both Norwegian students and 
other international students. Norwe-
gian students are quite cold and diffi-
cult to get to know, but they are help-
ful if we ask them about something we 
don’t know. 

What are your dreams for the future?
I will finish my study in 2017. And af-
ter my study, I will find a job which re-
levant to my study and hopefully ser-
ve my country and use my skills there. 
My dream is to build a hotel and a tra-
vel agency and visit the whole world.

Why should Norwegians travel to Ma-
dagascar?
Norwegian people should visit Mada-
gascar to find out how Madagascar is, 
discover the beautiful and rich natu-
re we have. I recommend them to do 
a sightseeing in special places like our 
national parks. I also recommend Nor-
wegians to take part to help Madagas-
car by financing a project especially 
based on environment or tourism. 

What do you want to see in Norway?
- I want to visit the different regions in 
Norway (Bergen, Trondheim,..) and to 
discover Norway’s culture and story.

Lærer internasjonal turisme     ved Universitetet i Stavanger

Rasoalandy Edmondia og Ando Rheal har begge tidligere vært studenter ved universi-
tetet i Fianarantsoa på Madagaskar. Universitet samarbeider med Universitetet i 
Stavanger, og de har derfor fått muligheten til å ta en Mastergrad internasjonal 
hotell- og reiselivsledelse.  
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Ando Rheal fra Mahajanga er andre 
års masterstudent i International hotel 
and tourism leadership ved Universi-
tetet i Stavanger.

- My name is Ando Rheal, I’m 24 ye-
ars old and I come from the “city of 
flowers” Mahajanga. I am the eldest 
daughter in my family with only one 
little brother (19 years old) and two 
dogs. My dad is a retired military and 
my mom is a housewife. I came in Nor-
way in August 2014 and I am currently 
a second year master student in inter-
national hotel and tourism leadership 
at the Norwegian School of Hotel Ma-
nagement. I am (finally) going to be 
graduated in June 2016.

Before coming to Norway, I was finish-
ing my last year of a bachelor program 
in Sustainable tourism and ecotou-
rism at the Institution of Environmen-
tal Sciences and Technics in Fiana-
rantsoa.

Why did you want to study in Nor-
way?
- I wanted to challenge myself to stu-
dy in another language than French 
because I have more preference for 
English speaking countries and just to 
push my boundaries further. In June 
2013, I heard about the possibility of 
a student exchange between UiS and 
my former institution. So, I decided to 
give it a shot and here I am now .

-There are so many things I like abo-
ut studying in Norway. The first is, I 
guess, the quality of the education 
which allows me to have a better in-
sight of the international tourism and 

hospitality industry with really good 
learning outcomes and teaching me-
thods. I also like the workload which 
gives us some days off to perform per-
sonal study work at home as well as 
the possibility to enjoy our student 
life. I also like the IT facilities, welfa-
re services and discounts provided to 
students which help us a lot both in 
our education and our daily life.

What are your challenges being a stu-
dent in Norway?
- Norway is much more expensive 
than Madagascar but by being care-
ful with what to buy or not and check-
ing for discounts, it can be fine. I also 
had a problem with the cold and rai-
ny weather at the beginning but I have 
been accommodated to it through 
time. It is of course also a bit difficult 
to make new friends when arriving in 
a new country but it basically depends 
on your personality and the way you 
are approaching people. As long as 
you are friendly and open minded, fri-
endship is easy to build.

What are your dreams for the future?
- We all have dreams and I have too 
many. I would like to contribute to tou-
rism industry development in Mada-
gascar. My dream job is to be a travel 
consultant in which I can create travel 
itineraries including my home country 
and its main touristic attributes.

Why should Norwegians travel to Ma-
dagascar?
- I guess most of the Norwegians that 
have been in Madagascar have alrea-
dy visited the main spots like national 
parks and the natural landscapes, ho-
wever, there is always something new 
to discover. I would like to share my 
personal interest in geotourism (tou-
rism based on geological attributes 
like the Tsingy and caves). This passi-
on was born when I wrote my bachel-
or thesis about promoting 7 world pa-
trimony independent caves in Maha-
janga (in Belobaka to be more preci-
se) as they were largely unknown be-
hind the popular Anjohibe caves (still 
in Mahajanga). 

I have already been to the Tsingy of 
Ankarana, which was probably my 
best experience in geotourism even 
though I did not have enough time to 
explore the caves. I am planning visit 
the tsingy of Bemaraha as well as tho-
se in Namoroka and above all I wish 
that I one day can dive into the 
waterfilled cave located in 
Tsimanampetsotse.

What is your view on the situation in 
Madagascar today, particularly rela-
ted to tourism?
- Madagascar has suffered from the 
economic impact of the political insta-
bility since 2009. Despite the fact that 
tourism  played a significant role in the 
economy development before 2009, it 
depends too much on the government 
and its politics like the example of Air 
Madagascar which can be considered 
as the factor of a great loss of number 
of tourists this year. However, the po-
litical situation is starting to settle and 
next year seems to be a promising 
year for the industry. We are certainly 
going through a crisis in this domain 
but everything is not lost yet, by im-
plementing some radical changes and 
maybe launching a rebranding of the 
destination, tourism can be at its apex 
again.

What do you want to see in Norway?
- As a passionate in geotourism, I 
would like to visit the geoparks in 
Norway especially those included 
into Magma geoparks (Egersund) and 
the famous ones in Mo i Rana. I also 
would like to see the Aurora borealis 
in the North of Norway (I always miss-
ed it when it was visible in Stavanger).

Lærer internasjonal turisme     ved Universitetet i Stavanger
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Det dukker stadig opp nye små selskaper som tilbyr ferieturer til Madagaskar. 
Et av disse er Madagaskar Reiser, som drives av Inger Elisabeth Lie. Her forteller 
hun litt om selskapet og hva hun tilbyr: 

Madagaskar Reiser ble opprettet i 
2015 og jeg har allerede kommet i 
gang med å sende flere mennesker 
med ulik bakgrunn til Madagaskar. 
Jeg syns det er veldig gøy å kunne tilby 
reiser til Madagaskar. Barndommen 
og deler av ungdomstiden tilbragte 
jeg på øya utenfor Afrikas østkyst. Til 
sammen har jeg bodd ca. 11 år på Ma-
dagaskar. Jeg syns det har vært beri-
kende og kunne få vokst opp på øya 
som jeg er så glad i. I voksen alder har 
jeg reist tilbake så ofte jeg har fått an-

ledning. Jeg liker å si at Madagaskar er 
mitt andre hjemland. Jeg har fått opp-
leve øyas unike natur og ikke minst lo-
kalbefolkningens gjestfrihet.

Til daglig jobber jeg som juridisk as-
sistent. Jeg bor i Oslo hvor jeg i ca. 20 
år har jobbet med organisering og ad-
ministrative oppgaver både i offentlig 
og privat sektor. Jeg tenker at min ge-
nuine interesse for Madagaskar, bak-
grunn og arbeidserfaring vil komme 
godt med når jeg skreddersyr turer for 

forskjellige mennesker.
Øya har så mye å tilby for dem som 
vil oppleve en annerledes ferie med 
opplevelser som regnskogen i Andasi-
be eller Ranomafana, Tsingy som står 
oppført på «UNESCO world Heritage 
site» pga. av de bevarte mangrovesko-
gene, lemurer og fuglene og de unike 
spisse fjellene. Tsingy kan tilby mange 
naturopplevelser med besøk i grotter, 
tur med tradisjonelle kanoer og klat-
ring i fjellet. Sol og bad utenfor Tule-
ar til Mangily (like ved Ifaty) er en av 

Madagaskar Reiser er 
nå på vingene!
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mine favoritter. En fiskerlandsby 30 
km nord for Tulear på Sørvest -Ma-
dagaskar. Stedet har utviklet seg til å 
bli et flott feriested med flere bunga-
lower/hoteller i forskjellige kategorier. 
Her er det fine forhold for snorkling, 
dykking og tur på havet med de tra-
disjonelle «pirogue». Fra ca. mai-au-
gust er du garantert å se hval hvis du 
tar deg en båtur med en av de lokale 
båtutleierne, tur i naturreservatet Re-
niala, der kan man kan se baobabtrær, 
skilpadder og fugler. Her kan man kjø-
re oksekjerre til naturreservatet.

Anakao er et fint sted for de som øn-
sker et rolig opphold ved stranden. En 
sjarmerende kystfiskerlandsby om-
trent 35 km sør fra Tulear. De dårlige 
veiene sørover gjør at båt er det bes-
te fremkomstmiddelet. Her er det va-
kre strender med hvit sand og turkis 
hav. Dette er et «paradis og stedet der 
man kan slappe av, spise god sjømat 
og dykke/snorkle for dem som ønsker 
det. Det er få turister å møte her. Mo-
rondava må også nevnes som er kjent 
for mange av sine store baobab-trær. 
Mange reiser hit for å se de flotte trær-
ne. Strendene i Morondava er beha-
gelige syns jeg og strekker seg helt til 
nordsiden av. Her har det kommet fle-
re hoteller og bungalower av forskjel-
lige kategorier.

Belo Sur mer ligger ved havkanten 
mellom Morondava og Tulear. Den lil-
le byen er kjent for sine hvite sand-
strender og saltutvinningsanlegg. Båt-
byggertradisjonene holdes i hevd her.
For de som ønsker en tur med skikke-
lige dårlige veier og opplevelser, så til-
byr vi også 4 dagers kjøretur på gjør-
mete veier over elver, gjennom skog 
og små landsbyer. Her er du garantert 
å oppleve Madagaskar på sitt mest lo-
kale. Kanskje du møter 1-2 biler pr. 
dag på veien. En av mine favoritt opp-
levelser på Madagaskar. Dette i kom-
binasjon med sol, bad og storby. Øya 
Sainte Ile Marie og Nosy- Be kan også 
nevnes. Ja det er mange fine steder å 
besøke på Madagaskar.

For meg er det viktig å følge opp de 
som bestiller underveis i planleggin-
gen, tilby gode overnattingssteder, 
komfortable trygge biler med gode 
sjåfører og norsk/engelsk guide for 
dem som ønsker det. Madagaskar Rei-
ser samarbeider med flere gassere 
som har bodd i Norge.

FAKTA
Madagaskar reiser bistår med rimeligere flybilletter, bestillinger av 
innenlandsfly på Madagaskar, hoteller, guider, transport med 4/4 og 
minibusser for individuelle ønsker, større og mindre grupper.

Dere finner oss på:
www.Madagaskar-reiser.no
Tlf. 484 33 700

FAKTA
Kommende gruppetur:
PÅSKEGRUPPETUR TIL MADAGASKAR – 16. mars 31. mars 2016 – 
Fra kr. 24 290,- (Reiseleder Bjørn Sverre Lie) 
Turen går blant annet innom Antananarivo, Antsirabe, Ranomafana, 
Isalo og Tulear)
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I forbindelse med Hallgeir Skrettings filmer fra Madagaskar 
(se egen sak) nevnte han at filmene ved Misjonshøgskolens 
arkiv, kan stå i fare for å bli ødelagt. Digitalisering av disse er 
dermed en viktig oppgave. Mange av filmene i arkivet er jo 
historiske og  unike filmer fra Madagaskar. Vi henvendte oss 
derfor til Misjonsarkivets leder Gustav Steensland for å høre 
om arbeidet med å få filmene digitalisert:

foto: Jan inge Haga/mHS/guStav SteenSland

Misjonsarkivet har historiske filmer i 
flere format så som 16 mm, 8 mm og 
video. Mange av filmene er å finne i 
arkivet etter Det Norske Misjonssel-
skaps (NMS) lysbilde- og filmsentral, 
som var i drift i ca. 40 år fra 1947. Film-
sentralen laget kataloger over 16mm 
filmer som kunne leies ut til visning 
landet rundt, og kretskontorene i 
NMS hadde fremvisere til egen bruk 
og utlån. En rekke filmer ble produsert 
av NMS, og noen ble kjøpt inn og fikk 
norsk tale eller tekst. I personarkiver 
fra misjonærer finnes det også filmer, 
særlig i 8 mm format. 

viktige kulturminner
Det er registrert 495 filmer i 16 mm 
format, og av disse handler 78 om Ma-
dagaskar. Bare et lite utvalg (ca. 10 stk.) 
er til nå overført til digitalt format. Slik 
overføring er viktig, ikke bare for å 
kunne vise filmene med vår tids tek-
nologi, men også for å bevare dem for 
ettertiden. Film er jo basert på plast-

materiale, og dette svekkes over tid. 
Magnetiske lydspor kan forvitre, og 
farger på film vil falme. Til de filme-
ne som NMS selv fikk laget er det ar-
kivert en god del dokumenter og rap-
porter. Dermed har vi å gjøre med vik-
tige kulturminner fra misjonsvirksom-
heten i Norge og utlandet. I noen til-
feller er det tale om unike eksempla-
rer, som ikke finnes noe annet sted i 
verden. 

Dyr digitalisering
Digitalisering må skje hos firma med 
spesialutstyr, og prisen vil variere ut 
fra hvor mye arbeid som skal gjøres 
både før og etter selve skanningen. 
De fleste filmer må renses for støv, og 
i etterkant vil det kanskje være aktu-
elt med korreksjon av farge og konver-
tering til ulike arkivformat. I 2012 kos-
tet det ca. kr. 100,- per minutt film for 
enkleste variant av digitalisering hos 
et norsk firma. Om vi antar at prisen 
nå er kr. 200,- per minutt vil det kos-

te anslagsvis kr. 320.000,- for de 78 fil-
mene om Madagaskar (basert på en 
gjennomsnittlig varighet på 20 minut-
ter). Finansiering kan være en kombi-
nasjon av egne midler, gaver fra spon-
sorer og offentlig prosjektstøtte. Norsk 
Kulturråd fordeler midler til muse-
umsprosjekt, og Arkivverket gjør til-
svarende for arkivprosjekt. Fordi Mi-
sjonsarkivet også forvalter Misjons-
museet, er det altså flere mulige kilder 
til finansiering. Kulturdepartementet 
har også lansert en ordning med bi-
drag tilsvarende størrelsen på det be-
løp en kan hente inn fra en eller flere 
sponsorer. Fordi Norge er et EØS-land 
kan en også lage felles prosjekt med 
kulturinstitusjoner i Europa finansi-
ert av EU. 

To Madagaskarfilmer er tilgjengeli-
ge på YouTube i samarbeid med Uni-
versitetet i Stavanger. Se http://www.
mhs.no/arkiv/?371. 

Digitalisering av filmer 
i Misjonsarkivet ved Misjonshøgskolen

Arkivleder 
Gustav Steensland. 
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I tillegg fikk Det globale fondet for ut-
danning som prioriterer fattige land 
betydelig støtte.  Norge er blant de 
største giverne på utdanning til Ma-
dagaskar. Støtten kanaliseres gjen-
nom FNs barnefond (UNICEF), FNs 
arbeidsorganisasjon (ILO), Verdens 
matvareprogram (WPF) og Digni som 
formidler støtte til Den gassiske luth-
erske kirkens (FLM) utdanningspro-
gram. Støtten til FLM har blant annet 
gått til spesialskoler som utdanner læ-
rere for blinde og hørselshemmede 
barn. Norge har også støttet pedago-
gisk opplæring av kontraktlærere som 
jobber på oppdrag av lokale foreldre-
sammenslutninger (FRAM).

På miljøsiden har Norge et samar-
beidsprosjekt med UNESCO om be-
varing av regnskogen på Madagaskar. 

Med norsk støtte har Conservation In-
ternational (CI) videreutviklet aktivi-
teter i regi av FNs regnskogsprogram 
(REDD+). Fokus er særlig rettet mot 
inkludering av lokalbefolkningen med 
tanke på inntektsfordeling. Norge bi-
står også Verdens Naturfond (WWF) 
som arbeider med etablering av effek-
tive overvåkningssystemer for avsko-
ging, ulike tiltak i samarbeid med lo-
kalbefolkningen for å redusere avsko-
ging og reduksjon av ulovlig trekull-
produksjon gjennom introduksjon av 
alternative energikilder.

Norge bidro til gjennomføring av pre-
sident- og parlamentsvalgene i 2013. 
Støtten gikk gjennom UNDPs flergi-
verfond (PACEM) sammen med EU, 
Sveits, Japan, SADC og IOF. I 2015 har 
Norge bidratt til kommunevalgene og 

senatsvalget. Norges bidrag har blant 
annet gått til bevisstgjøringskampan-
jer, infrastruktur forbundet med vel-
gerregistrering, nødaggregater og tek-
nisk bistand til elektronisk innsamling 
av data.

Norad støtter fem norske frivillige or-
ganisasjoner med lokale partnere på 
Madagaskar. De norske aktørene er 
Verdens naturfond (WWF), Det nor-
ske misjonsselskap (NMS) gjennom 
paraplynettverket Digni, Norges Røde 
kors, Norges Vel og KFUK-KFUM Glo-
bal. I 2014 ble ca. 24 millioner kroner 
kanalisert til norske organisasjoner 
arbeid på Madagaskar. Hovedtema 
var naturressursforvaltning, landsby-
utvikling, næringsutvikling og økono-
misk rettferdighet. 
(Kilde: NORAD)

Norsk bistand til Madagaskar
Norge ga i 2014 62,3 millioner 
kroner i utviklingsbistand til 
Madagaskar. 
47 millioner eller ca tre firede-
ler til av dette, ble gitt til 
utdanning. Miljøsektoren fikk 
10 millioner, Godt styresett 
5 millioner og Helse- og 
sosialsektor 2 millioner.
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Slagseminar
Lørdag ettermiddag 10. oktober ble det avholdt slagseminar med 19 deltakere på Lovasoa kompetansesenter. Nesten alle var 
ansatte ved medisinsk avdeling ved Andranomadio lutherske sykehus. Forsamlingen besto av fem leger, ni sykepleiere, en bio-
ingeniør, tre sykepleiestudenter og en medisinstudent. 

På programmet stod presentasjon av resultatene fra fjorårets lille studie og en enkel gjennomgang av noen grunnleggende prin-
sipper for observasjon og behandling av slagpasienter.

Forsamlingen var engasjert, og det ble gode diskusjoner om hvordan framskritt kan oppnås. Når skal blodtrykksbehandling 
startes? Hvordan gjennomføre tidlig mobilisering? Hva med svelgtest? Hvordan skaffe et EKG-apparat? Kan laboratoriet kom-
me i gang med analyse av INR? 

I Madagaskarforum 1/2015 hørte vi fra doktor Pål Sigurd Stenumgård og hans 
forskning på slagpasienter på Madagaskar. Han har nå vært på Madagaskar igjen, 
og her er noen av hans opplevelser og menneskene han møtte.

Fattigdom
Verdensbanken rapporterte nylig at for første gang (på lenge?) lever under 10 % av ver-
dens befolkning i ekstrem fattigdom, dvs. for mindre enn 2 dollar dagen. Madagaskar 
er et omvendt speilbilde av den globale situasjonen. Her lever knapt 10 % over fattig-
domsgrensen.  

LandsbyguttenPatrick er en av
20 millioner gassere som hører til blant 

verdens ekstremt fattige. 

Deltakerne på slagseminar på Lovasoa var hovedsakelig ansatte ved medisinsk avdeling ved Andranomadio lutherske sykehus.
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Framtida
Legeekteparet Alice og Tija representerer på man-
ge måter framtida for Madagaskar. Hun arbeider 
ved medisinsk avdeling og han på kirurgen. Tija 
gjennomfører for tida en videreutdanning i nev-
rokirurgi. Begge har en månedslønn tilsvarende 
1800 norske kroner. I januar venter de sitt andre 
barn. Alice og Tija er helt avhengige av hushjelp 
og barnevakt for å få hverdagen til å gå opp.

Mangarano
Da spedalskelandsbyen ”Mangarano” sto ferdig i 1918, sørget tre norske sykepleiere og en prest (fra Vefsn) for flyttingen av de 
600 leprapasientene. De som ikke kunne gå selv, ble lastet opp i oksevogner - 6-8 pasienter i hver vogn. Noen flyttedager ble 
hele 30 oksevogner med pasienter og flyttegods sendt av gårde. Karavanene brukte opp mot sju timer på den 18 km lange strek-
ningen. I tillegg til flytting og stell av de syke ble sykepleierne pålagt å rive den gamle spedalskekolonien. (Ja, det har vært job-
bet hardt i helsevesenet i tidligere tider også!) 

På det meste bodde det omkring 900 leprapasienter på Mangarano. Vendepunktet i leprabehandlingen kom med nye legemid-
ler i 1950-årene. Tidlig på 1980-tallet forlot de siste norske sykepleierne Mangarano. Spedalskekolonien ble overlatt til den gas-
sisk-lutherske kirke.  ”Tilbakeføringsreformen” har tatt tid, men nå i sommer flyttet de siste leprapasienten ut fra Mangarano. 
En lang og enestående epoke er over! Nå står de gamle husrekkene tomme, og det diskuteres hva de kan brukes til i framti-
da. (På side 14 og 15 i dette bladet kan du også lese om nedleggelsen av Mangarano og hvordan dette dokumenteres i en film)

Mangarano har lang historie som spedalkselandsby. Nå diskuteres det hva den skal brukes til i framtiden.

Legeekteparet Alice og Tija representerer på mange 
måter framtida for Madagaskar.
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