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Håp etter valget?
En musikketnologs bekjennelser: 

Hva er ekte gassisk?

Paven satte hovedstaden på hodet
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Nå må handling følga fagre ord

Andry Rajoelina har i alle fall makta ein ting i løpet av det første året sitt som 
landsleiar: Han har sett Madagaskar på kartet på fleire måtar.

For det første gjennom landets deltaking i VM i fotball. Bare det at Madagaskar 
– til forskjell frå Norge – kom til VM i fotball innebar ein siger. At landslaget i 
tillegg kom vidare frå gruppespelet til delfinalane, var nærast å sjå som eit mi-
rakel. 

Det blei eit nasjonalt løft, og Andry skjøna, som mange politikarar før han, kor 
viktig idrett er. Det er godt for nasjonsbygginga, og gir ei kjensla av å få noe til. 
Det gir han eit eineståande grunnlag som president. Om han vil, og har den 
nødvendige klokskapen som skal til, kan han bygga vidare på det.

Ikkje lenge etter fotball-VM arrangerte Norge ein global konferanse om 
kjønnsbasert vald. Også her spelte Madagaskar ei rolle – om enn på eit ganske 
anna plan. Landets førstedame Mialy Rajoelina, deltok, og møtte m. a. gassiske 
eksilmiljø, samtidig som ho oppnådde å inngå avtale med FNs utdanningsfond 
om støtte til det arbeidet som ho gjer gjennom si eiga stifting FITIA.

Men langt større var det som skjedde nå i september, då paven var på besøk på 
øya. Dette har vi gjennom Arild Bakke sin reportasje, gitt stor plass i dette num-
meret av MADAGASKARFORUM. Det gjer vi fordi vi trur det er viktig. Paven 
er truleg den personen som talar med størst moralsk autoritet om forvalting og 
menneskerettar i dagens verden. (Det skjer trass i at han representerer ein re-
ligiøs organisasjon i ei djup og alvorleg tillitskrise gjennom pedofiliskandalane 
som ingen ende vil ta). 

Paven var tydeleg i si melding: Det gassiske samfunnet må endrast; leiarane må 
tenka på folket og ikkje seg sjølv; naturen er landets rikdom, og må forvaltast 
med ein ganske annleis ansvarskjensle enn til nå. Korrupsjon og nepotisme, 
straffefridom for dei rike og urett fordeling må bekjempast. 

Pavebesøket viste at det gassiske samfunnet er i stand til å fungera på eit langt 
anna plan enn det til dagleg gjer. Det viser at der det er politisk vilje, finst det 
også råd til å få ting til. 

Nå er tida kommen for å gå frå festelege enkelthendingar til ein framtidsretta 
og byggande politikk for folk flest – over tid. Fallhøgda for president Andry er 
etter desse store og vellukka mønstringane ikkje mindre nå enn då han tok til 
for eit år sidan. Desto viktigare er det at han nå leverer. Ennå har vi ikkje sett at 
han har omsett sine fagre valgløfter i eit ansvarleg politisk program. Som Ma-
dagaskarvenner må vi kreva det. For rett nok er det kjekt med fotball og pave-
fest. Men det er ikkje nok. Det er kvardagspolitikken som gjeld. Det gassiske 
folket fortener betre enn det som til nå er framvist. 

Kjetil Aano
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Ett av disse områdene er Makay-mas-
sivet – et vanskelig tilgjengelig fjell-
område nord for Isalofjellene. På man-
ge måter kan det likne Isalo; - et fjell-
område delt opp av mange dalsøkk 
med steile fjellvegger «canyons» og 
med frodige dalbunner der elver og 
småsjøer skaper et mangfold av leve-
områder for dyr og planter. Stedvis må 
man ha klatreutstyr for å komme fram 
i terrenget. Som i Tsingy-området er 

det denne utilgjengeligheten som har 
bevart området fra de store ødeleggel-
sene. 

Et uoppdaget univers
Makay-massivet er nærmere 150 km i 
nord-sør retning mellom byene Bero-
roha og Malaimbandy. På tvers er det 
rundt 50 km. Arealet er beregnet til 
4000 km2. Fjellet består av sandstein, 
og klimaet er generelt sett varmt og 

tørt. Gjennomsnittlig døgntemperatur 
i januar er rundt 28o C – det vil si at 
dagtemperaturen fort kan være rundt 
40 o C – mens den årlige nedbøren lig-
ger på ca. 200 mm. Klimatisk define-
res området som helhet som halvør-
ken, men nede i dalene kan det opp-
leves helt annerledes; varmt og fuktig 
som en tropisk regnskog! 

De få ekspedisjonene som er gjort 

Makay-massivet 
– et uoppdagede univers

TEKST OG FOTO JON E. BAKKE

Det er nesten uforståelig at det fortsatt er områder av Madagaskar med mer 
eller mindre uberørt natur. Men de eksisterer, selv om de få som finnes er under 
sterkt press fra menneskelig aktivitet.

Vandring i en av de frodige dalene. Kilde: Malagasy Tours.
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Verreaux-sifaka. Foto: Jon E. Bakke 

Iguan (Oplurus quadrmeculatus). 
Foto: Jon E. Bakke 

   Antall arter funnet i Makay Nye arter
Pattedyr  28    0
Fugler  107    0
Krypdyr 57    2
Amfibier 21    2
Planter  559    14
Insekter  276    18
TOTALT 1048    36

gjennom området har vært straba-
siøse og uten noen form for tilrette-
legginger. Den første ekspedisjonen 
gjennom Makay-massivet var så ny-
lig som i 2007 og ble ledet av fransk-
mannen Evrard Wendenbaum. Han 
ble så fascinert av det han fant at han 
ledet tre internasjonale ekspedisjo-
ner til Makay i årene 2010-2011. Mål-
settingen var tredelt; 1) å undersøke 
plante- og dyrelivet i området, 2) skaf-
fe tilstrekkelig biologiske og geologis-
ke data til å overbevise gassiske myn-
digheter om at dette særegne områ-
det trengte vern, og 3) å utvikle pro-
grammer for lokal miljøbevissthet og 
økoturisme. Forskere fra Madagaskar, 
USA og Frankrike arbeidet sammen 
med klatrere og hulespesialister for å 
komme til i de mest utilgjengelige de-
lene av området. 

Overraskende stort mangfold
I 2017 ble det gjennomført nok en ek-
spedisjon, denne gangen med over 100 
deltakere. Her var forskere med ulike 
spesialiteter (biologer, geologer, hu-
leforskere, osv), mediefolk (tegnere, 
fotografer, journalister, bloggere og 
Youtubere), hjelpere av ulike slag (bl.a. 
klatrere og medisinsk personell) pluss 

en stor gruppe «øko-frivillige» som 
var med for å hjelpe og lære. Arbeidet 
ble konsentrert om fire skogsområder 
som ikke var ødelagt av brann, beite-
dyr eller annen aktivitet. Det viten-
skapelige resultatet viste et overras-
kende stort mangfold, over 1000 plan-
te- og dyrearter ble registret, hvorav 
36 var nye arter (se tabellen neden-
for). Ved senere ekspedisjoner er listen 
over artsmangfoldet forlenget betyde-
lig. Det er nå registrert rundt 2000 ar-
ter av planter og dyr, hvorav over 100 
er nye arter!

Bevaring og økoturisme
For å bidra til bevaring av Makay-mas-
sivet, opprettet Evrard Wendenbaum 
organisasjonen Naturevolution i 2014. 
Etter dyktig arbeid overfor gassiske 
myndigheter fikk så området status 
som vernet område (protected area) 
i 2015, og Naturevolution fikk ansva-
ret med å utvikle og administrere det-
te lokalt. Så i 2016 ble det underskre-
vet avtaler mellom organisasjonen og 
myndighetene i regionene Atsimo-
Andrefana og Menabe. Videre verne-
arbeid skjer lokalt for at befolkningen 
skal oppleve at bevaring av naturen 
gir dem et bedre liv. Blant annet leg-

ges det til rette for noe økoturisme slik 
at det blir en økonomisk gevinst for 
lokalbefolkningen ved at de får ansvar 
for overnatting og turledelse. Nå er 
det derfor mulig å bestille turer med 
1-3 ukers varighet, med utgangspunkt 
i sør fra Ranohira ved Isalofjellene el-
ler i nord fra Malaimbandy.

Det bor lite folk i området. Enkelte 
spredte bara-landsbyer ligger i den 
østlige utkanten av massivet, mens det 
er sakalava-befolkning på vestsiden. 
Men lokalbefolkningen benytter seg i 
liten grad av Makay. Både utilgjenge-
ligheten og mange tabuforestillinger 
gjør at området i stor grad har fått leve 
i fred for menneskelig aktivitet. Men 
gressbrannene stoppes ikke av util-
gjengelighet eller tabuer, så flere av 
de tidligere frodige dalsøkkene er nå 
ødelagt av brann. Hulemalerier viser 
imidlertid at det har bodd folk i de av-
sidesliggende områdene i tidligere ti-
der. Disse hulemaleriene er for øvrig 
de første av sitt slag funnet på Mada-
gaskar.

Elefantfotplanten (Pachypodium rosulatum). 
Foto: Jon E. Bakke 
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Fartein Horgar skriver 
om norsk slaverihistorie

Forfatteren Fartein Horgar er i vinden for tiden. Hans bokserie om norsk-dansk 
slavehandel i Vest-India på slutten av 1700-tallet, har blitt en stor suksess. Ma-
dagaskarforum hadde en teori om at småbarnsårene på Madagaskar har vært 
avgjørende for hans forfatterskap. Men stemmer det?

TEKST: HENRIK S. GRYDELAND
FOTO: PRIVAT

Med Madagaskar i årene

Først litt fakta om forfatteren Fartein 
Horgar. Han debuterte i 1980 med bo-
ken «Nattedikt og morgenhud». Et-
ter denne har han gitt ut romaner for 
voksne og barn, skrevet om dykking, 
pornografi, et Bob Dylan leksikon mm. 
I 1993 ga han ut første del av to roma-
ner fra sine barndomstrakter i Mo-
rondava. Boken het Tabu og den an-
dre delen kom i 95 og het Papegøyen. 
Men bøkene han har fått størst gjen-
nomslag med er fem-bindsverket med 
den ukjente historien om nordmenns 
involvering i slavehandelen mens vi 
fortsatt var i union med Danmark. Tre 
bøker har så langt kommet i denne 
serien og mottakelsen har vært god. 

Horgar er en forfatter som virker opp-
tatt av sosiale spørsmål og rettferdig-
het så spørsmålet virker å være på sin 
plass: Har barneårene, fra han var ett 
til seks år gammel vært avgjørende for 
hans forfatterskap?

- Jeg kan ikke avvise den idéen for det 
har jo vært en stor del av forfatterska-
pet mitt. Jeg kom til Madagaskar som 
ett-åring i 1956 og dro derfra da jeg var 
seks i 1961, altså rett etter at landet ble 
selvstendig fra Frankrike. Jeg husker 
de begivenhetene veldig sterkt, delvis 
fordi foreldrene mine var veldig flin-
ke til å snakke om det og holde min-
ner ved like. Fordi jeg vokste opp i en 

koloni og fordi far var så tydelig på at 
han, som jobbet for Ungdomsmisjo-
nen (Nå Kfum/Kfuk) hadde en annen 
jobb enn de franske misjonærene som 
jobbet for en kolonimakt. Kolonialis-
me ble en viktig del av familiefortel-
lingen vår, og da jeg selv ble forfatter 
så ble det, etter noen litterære forsøk, 
det som ble hovedveien for mitt forfat-
terskap. Mine første historiske roma-
ner var jo også fra Madagaskar.

Misjon i generasjoner
Fartein Horgars far, Kaare, var tred-
je generasjon misjonær i sin familie. 
Både oldefaren Peder Andreas Peder-
sen og bestefaren Andreas Pedersen 

Fartein Horgar
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var misjonærer. Faren Kaare skiftet 
navn til Horgar da han ga ut sin før-
ste bok:
- Far debuterte med en erindrings-
bok fra Madagaskar i 1956, «Den lange 
kysten», og han mente at Gud og hver-
mann het Pedersen så han forandret 
navnet til Horgar. 

Far Kaare ble en viktig inspirasjonskil-
de for unge Fartein:
- Vi pustet gjennom bøkene hos oss. 
Far var forfatter og han elsket de sto-
re fortellingene, Jules Verne, Tolstoj, 
Dostojevsky, Victor Hugo. Han fo-
ret meg med verdenslitteratur. Da jeg 
gikk på skolen, var det å skrive det 
eneste jeg lyktes med. Jeg ble forfat-
ter fordi jeg visste at det var det enes-
te jeg hadde potensiale til å gjennom-
føre. Jeg hadde en fantastisk glede ved 
å skrive og det har jeg ennå. 

Madagaskar-identitet
- Hvordan har du båret med deg Madagas-
kar gjennom livet?
- Madagaskar har alltid vært en veldig 
sterk del av identiteten min. Ikke som 
noe jeg har briljert med, men det har 
virket dannende for min måte å være 

tilstede i verden på. Det å ha vokst opp 
i en så fundamentalt annerledes kul-
tur og natur, det har gjort noe med 
måten jeg ser på norsk og europeisk 
kultur. 

- Hva mener du med dannende?
- Det har vært lett for meg å ikke være 
en del av en norsk hovedstrømskultur 
fordi jeg hele tiden har hatt det gas-
siske perspektivet. Det høres kanskje 
pompøst ut, men at jeg har vokst opp 
på Madagaskar som i dag er ett av ver-
dens fattigste land, og når jeg så ser ut 
av vinduet mitt, jeg bor nå i Stjørdal og 
her er det mange innflyttere særlig fra 
Somalia, så tenker jeg «hjertelig vel-
kommen». At jeg selv har vært gjest i 
et land der jeg aldri følte meg annerle-
des og aldri ble bedømt ut i fra om jeg 
var hvit eller svart, det gjør at jeg selv 
har blitt fargeblind og det er slik jeg 
tenker at det har vært dannende.

- Du er opptatt av kolonimakt og imperia-
lisme. Har du noen tanker om misjonen i 
det perspektivet?
- Ja, det har jeg. For å ta far først. Han 
var veldig tydelig på at hans vanske-
ligste oppgave var å være en støtpute 

mellom franskmennene og lokalsam-
funnet og far visste alltid at han had-
de et annet oppdrag enn de imperi-
alistiske misjonærene, og det slapp 
han unna med i sin bevissthet og det 
slipper han unna med i min bevisst-
het også.  Han ble ofte konfrontert 
med dette da han kom tilbake til Nor-
ge, men som han sa, de hvite var der 
allerede. De var der som forretnings-
menn, eventyrere, sjørøvere og slave-
handlere. Vi misjonærer representer-
te det eneste gode vi hvite hadde å 
komme med. Så kan man spørre seg 
om misjonsbefalingen: Gå ut og gjør 
alle folkeslag til mine disipler, egent-
lig er en god idé? Det er ikke jeg så sik-
ker på. Om Jesus har sagt dette her, så 
snakket han neppe på vegne av pave-
kirken eller den protestantiske kirken. 
Det vi også må tenke på, er at på den 
tiden da Europa utvidet grensene, fra 
Colombus på 1400-tallet, som en fore-
gangsmann på imperialismen for det 
var det han var; på den tiden var Eu-
ropa fattig og herjet av sykdommer. 
Vi hadde kulturer her som siviliserte 
land ikke misunte oss overhodet, men 
gjennom overgrepene mot Afrika, 
Asia og Latin-Amerika, så reiste Euro-
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pa seg ut av den sumpen vi var i. Og 
utbredelsen av kristendommen var et 
skinnprosjekt for å tilrane seg de an-
dre kontinentenes rikdommer. Se på 
Kong Leopold II i Belgia. Han lot det 
skinne igjennom at han var ute etter 
å spre kristendommen, men han fikk 
grundige rapporter om landets rik-
dommer. Det er sikkert en og annen 
misjonær som har vært der av et godt 
hjerte, men som helhet er nok ikke mi-
sjon noen god idé.

- Men de norske misjonærene hadde vel ikke 
et tilsvarende imperialistisk motiv?
- Nei, det er det jeg sier, og det var 
også fars utgangspunkt.

Lykkeland
Fartein Horgar er gift og har tre voks-
ne barn, og da yngstemann flyttet ut 
tok han og konen valget om å utforske 
eventyret. De kjøpte en seilbåt og la 
ut, ikke til Madagaskar, men til Latin-
Amerika, en verdensdel han fikk øy-
nene opp for da han leste Gabriel Gar-
cia Marquez sin bok, 100 års ensom-
het. Det var på den reisen han opp-

daget historien(e) som gjorde at han 
skrev bøkene han nå har suksess med. 

- Denne eventyrtrangen, kan den knyttes 
til barndommen?
- Ja. For meg så står det som at jeg lev-
de i et eventyr, med en far i tropehjelm 
og kakishorts og med hodet fullt av 
fortellinger og erfaringer som han del-
te med en familie som var sulten på 
ham. 

Som tidligere nevnt har Fartein Hor-
gar skrevet to historiske romaner fra 
Madagaskar. 
- Jeg hadde historier jeg lyst til å for-
telle, kunnskapen min om gassisk my-
tologi. Jeg var og er glad i den gassis-
ke arven.  Jeg hadde også lest Jørgen 
Ruuds, Taboo, som jeg hadde fått av 
far og jeg så at det var et stort poten-
sial. 

Både «Tabu» og «Papegøye» er preget 
av grundig research, men, pussig nok, 
har ikke Horgar vært på Madagaskar 
siden han forlot landet for 58 år siden. 
Er han kanskje redd for å bryte fanta-

sien om et lykkeland?
- Nei, men det var bare at jeg flyttet fo-
kuset mitt til Latin-Amerika og ville 
gjøre noe derifra. 

- Tror du at du kommer til å dra en gang?
- Ja jeg tror at konen min og jeg kom-
mer til å ta en tur. 

- Og da blir det kanskje flere romaner der-
fra?
- Ja, Tabu og Papegøye var egent-
lig ment som en trilogi, men så skrev 
jeg noen andre bøker og så glapp idé-
en jeg hadde, fra meg. Men nå har jeg 
fått en ny idé for boknummer 3 og den 
skal jeg skrive når jeg er ferdig med 
karibiaprosjektet. Og nå når «Ben-
jamins reise», den fjerde i serien om 
norsk-dansk kolonihistorie er kommet 
ut, gjenstår det én å skrive. Så skal jeg 
skrive en saksprosabok om rasisme og 
kolonialisme. Og så en bok om Mada-
gaskar. Og så et par til.

Vi gleder oss allerede.

Familien Horgar.

Far på kanoferd.

Utenfor kirken med Benjamin og lillebror Arthur.
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Norges forhold 
til Madagaskar
KJETIL AANO:

I juni i år reiste statssekretær Aksel Ja-
kobsen på offisielt besøk til Madagas-
kar. I etterkant av hans reise har Ma-
dagaskarforum intervjua han. Sjå in-
tervjuet på side 15 og 16.

I sist nummer av Madagaskarforum, 
oppsummerte Øyvind Dahl, tidlega-
re redaktør av Madagaskarforum, ar-
beidet som er utført av Vennskapsfore-
ningen Norge - Madagaskar for å set-
ja relasjonene på dagsorden. I ti punkt 

viste han systematisk korleis ein had-
de arbeidd for å grunngi at eit sterkt 
norsk Madagaskar-engasjement må 
halda fram. Desse punkta kan du fin-
na på side 21 og 22 i Madagaskarforum 
nr 01/19. Ved ein sterkt beklageleg re-
daksjonell feil, fall dei fire siste punkta 
i denne oppsummeringa ut. Derfor set 
vi dei inn her – og se dei gjerne saman 
med dei seks første frå forrige num-
mer. Og les dei i samanheng med in-
tervjuet med Statssekretær Jakobsen.

ØYVIND DAHL: 

7. Mens analfabetismen syn-
ker i andre afrikanske land, øker den 
på Madagaskar. Ifølge Unicef har inn-
skrivingsraten for barn falt med ca. 15 
% siden 2008, fra 88 % før krisen til 73 
% i 2013. Ca. 1,5 millioner barn får ikke 
skolegang. Etter en periode med posi-
tiv utvikling under Marc Ravalomana-
nas styre (2002-2009), har basiskunn-
skaper hos gassiske barn siden gått til-
bake. På grunn av fattigdom må man-
ge barn droppe ut av skolen etter få år. 
Dette rammer særlig jentene som ofte 
blir giftet bort i ung alder fordi forel-
drene ikke klarer å forsørge dem. Ut-
danning bør være første prioritet i 
norsk innsats.

8. Madagaskar er kjent for stor 
biodiversitet. Øya har et unikt plan-
te- og dyreliv med ca. 80% endemis-
ke arter. På grunn av en lengre peri-
ode med dårlig styresett og mangel-
full miljøforvaltning har store områ-
der med uerstattelig urskog blitt ra-
sert. Dette gjelder også nasjonalparke-
ne, som er rammet av gressbranner og 
svedjebruk, eller er utsatt for ulovlig 
tømmerhogst.  Tømmer fra regnsko-

gen er høyverdig handelsvare på den 
internasjonale svartebørsen og ulovlig 
hogst er blitt et stort problem.  

9. I løpet av de ti siste årene har 
korrupsjonen bare blitt verre. Sær-
lig er rettssystemet korrupt, men også 
politi, militærvesen og høyere utdan-
ning. Det er de fattige som må beta-
le prisen. Norge støttet i noen år fra 
2005 opprettelsen av Det uavhengige 
antikorrupsjonskontoret BIANCO og 
et kontor for bekjempelse av hvitvas-
king av penger. Den nye presidenten, 
Andry Rajoelina, har uttalt at kampen 
mot korrupsjon må ha høyeste priori-
tet.

10. Madagaskar har nå 25 milli-
oner innbyggere (2018). Den økende 
fattigdommen har forsterket matva-
rekrisen. Derfor har satsning på mat-
varesikkerhet høy prioritet. Høy be-
folkningstilvekst (ca. 2,7% årlig) gjør at 
matvareproduksjonen ikke holder føl-
ge. I tillegg kommer naturkatastrofer 
(sykloner, gresshoppesvermer og tør-
ke) som ødelegger avlingene for bøn-
dene. Mange flytter til byene uten å 
finne arbeid. Den uformelle sektor er 
voksende og bidrar til økende krimi-

nalitet (kvegtyverier og landeveisrø-
vere). 

De ti punktene i dette notatet faller for 
en stor del sammen med FNs bære-
kraftmål som ligger til grunn for norsk 
internasjonal bistand. Mål 1 er «Ut-
rydde alle former for fattigdom i hele 
verden». Mål 2 er «Utrydde sult, opp-
nå matsikkerhet og bedre ernæring, 
og fremme bærekraftig landbruk». 
Mål 3 er «Sikre god helse og fremme 
livskvalitet for alle uansett alder». Mål 
4 er «Sikre inkluderende, rettferdig og 
god utdanning og fremme muligheter 
for livslang læring for alle».
Notatet som ble sendt inn til Utenriks-
departement førte til at VNMs leder 
Kåre Kristensen og tidligere leder Øy-
vind Dahl ble innkalt til et møte med 
statssekretær Aksel Jakobsen tirsdag 
2. april til videre samtaler. Det kom 
da frem at statssekretæren ville fore-
ta en undersøkelsesreise til Madagas-
kar fra 10. til 14. juni der han ville møte 
landets myndigheter og snakke med 
nøkkelpersoner for fremtidige samar-
beidsrelasjoner. (Se intervjuet i dette 
nummer av Madagaskarforum.)

Aksel Jakobsen.
Foto: Sturlasson
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Håp for Madagaskar?
Fire på gaten ble spurt om hvem de stemte på ved det siste presidentvalget der 
det i annen runde stod mellom den 68 år gamle Marc Ravalomanana og den 
44 år unge Andry Rajoelina.

TEKST OG FOTO: SIRI NYEN SANDSTØ

Hva har skjedd etter valget? 
Er det blitt noen endringer? 
Hva håper du på for fremtiden?

NAINA
Jeg heter Naina og er 18 år.

Jeg jobber som pousse-pousse sjåfør 
her i Antsirabe. Jeg stemte selv på An-
dry fordi han er ung. Det betyr at han 
kan jobbe hardt. Jeg ser ikke store for-
skjellene etter at han ble president, 
men noe er det. For eksempel hører 
jeg på radio at han bygger nye veier på 
Madagaskar. Og det har også blitt mer 
fokus på sikkerhet. Det er mindre 
røverbander nå etter at han tok over. 

Mitt ønske for fremtiden er at prisen 
på ris skal gå ned. Jeg har ikke barn 
enda, men jeg ønsker for mine fremti-
dige barn at de skal få skolegang. Der-
for jobber jeg hardt nå. Jeg fikk bare 
gå på skolen frem til femte klasse. Da 
måtte jeg slutte fordi familien min 
ikke har penger.  Men om det blir billi-
gere med ris, så kan jeg gi barna mine 
skolegang.

BRUNO
Jeg heter Bruno og jobber som snek-
ker. 

Før valget kom begge kandidatene 
med mange lovnader for hva de ville 
gjøre for Madagaskar. Det er jo avhen-
gig av hvem man tror mest på som av-
gjør hvem man stemmer på. Det var 
ikke så lett å vite hvem av dem man 
skulle stole på.  Rajoelina hadde jo 
lovnader som rettet seg mot de unge, 
så mange av de unge stemte på han. 
Og måten Rajoelina snakker på, gjør at 
mange har stor tillit til han. Jeg hadde 
for eksempel ikke så stor tillit til 
Ravalomanana fordi vi har opplevd før 
at han snakker mye og bruker man-
ge ord (for fremtiden) uten at det gir 
noen resultater. Ravalomanana snak-
ket heller ikke så mye til de unge. 

Etter valget så har det skjedd noen 
små endringer. Vi ser at landet har 
blitt litt tryggere. Det er for eksempel 
mindre kvegtyver. Da Ravolomanana 
var president, var det mye mer kveg-
tyverier. Men ellers er det ikke så store 
endringer. Prisene stiger, også prisen 
på ris. Da Rajoelina ble valgt, hadde 
han importert masse ris som han solg-
te for 1000 Ar/kg. Men nå er de lagre-
ne tomme og prisene har blitt veldig 
høye. Han lovet også at han på 100 da-
ger skulle endre Madagaskar, men det 
er jo lite som har endret seg. Men jeg 
har likevel fortsatt håp – i hvert fall et 
bittelite håp – at fremtiden med Rajo-
elina som president skal bli bedre for 
Madagaskar.
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Håp for Madagaskar?

MIORA
Jeg heter Miora og er 28 år. 

Jeg har en master i bedriftsutvikling 
og jobber nå I bank med kunderela-
sjoner. 

Jeg stemte ikke på Andry. Han lovet 
veldig mye, men jeg visste at det bare 

var for å vinne valget. Jeg kan ikke 
se noen endring hverken til det bed-
re eller verre etter at han tok over. Jeg 
er positiv til fremtiden, ikke fordi jeg 
tror presidenten vil påvirke den til det 
bedre, men fordi jeg vil være positiv. 

LAETITIA
Jeg heter Laetitia og er 28 år. 

Jeg jobber som resepsjonist. Rajoeli-
na lovet mye i valgkampen, men jeg 
synes ikke lovnadene hans var gode. 
Istedenfor å love gaver og hus, burde 
han heller ha hatt fokus på å motivere 
oss til å jobbe hardere. Han burde ha 
fokus på utdannelse. Jeg måtte slutte 
på skolen I 2009 etter kuppet, fordi on-
kelen min som forsørget meg da, mis-
tet jobben slik at han ikke lenger kun-
ne støtte skolegangen min. Det at jeg 
ikke har fullført skolen har fått konse-
kvenser for resten av livet mitt. Jeg har 
to jenter og mitt største ønske er at de 
skal få en god utdannelse og også få 
mulighet til å studere i utlandet. 

Det er ikke store endringene vi har 
sett etter at Rajoelina ble president. 
Men han har laget noen lover som jeg 
tror er bra. For eksempel har det blitt 
endringer på hvordan man skal regis-
trere biler, det har blitt mer formelt. 
Og så synes jeg å se at det er mindre 
korrupsjon ved veiene nå. Før så man 
alltid alle taxi broussene bli stoppet 
av politiet og så lå det alltid litt pen-
ger blant papirene som politiet skul-
le få. Men nå er det sjeldnere at man 
blir stoppet. Det er bra. Men ellers er 
jeg ikke særlig optimistisk hverken 
for min egen fremtid eller for landets 
fremtid.



12

Noen tanker en uke etter pavens visitt, 6.- 9. september 2019

Nå har vi fått pavebesøket litt på avstand. Bilistene kan igjen kjøre ganske fritt 
i hovedstaden Antananarivo, uten å måtte ta lange omveier. Barna er tilbake i 
klasserommene etter noen dager ekstra med skoleferie. Katolske pilgrimer fra 
hele landet er reist til sine respektive hjemsteder. I løpet av dagene 6. til 8. sep-
tember var det nesten unntakstilstand i hovedstaden. Byen ble satt helt på ho-
det på grunn av pavebesøket.

Paven satte Antananarivo 
på hodet

Den spesialbygde pavebilen (pope-mobil) er bygd på Madagaskar.

God forberedelse og organisering
Veier ble stengt for vanlig ferdsel der 
pave Frans skulle komme i sin spesi-
allagde, gassiske Karenjy-bil. Store 
folkemengder stod langs gatene for å 
få et glimt av paven. Det var kommet 
pilgrimer fra hele Madagaskar og fra 
naboøya La Reunion. Landets stats-
overhode og politiske myndigheter la 

alt annet til side for å gi paven og hans 
følge et velorganisert og uforglem-
melig opphold. Landets katolske pre-
sident, Andry Rajoelina, var sammen 
med paven ved minst fem forskjellige 
anledninger under det tre dager lange 
programmet.

Flere aviser sier at forberedelsene og 

gjennomføringen av pavebesøket vi-
ser at landets myndigheter og uli-
ke bedrifter har kapasitet til å gjøre 
en imponerende innsats når viljen er 
til stede. Det var ikke de sedvanlige 
strømbrudd under besøket, og vann- 
og elektrisitetsvesenet JIRAMA klar-
te å sikre ekstra vann- og strømforsy-
ninger til det store uteanlegget på So-

TEKST: ARILD M. BAKKE
FOTO: TRIBUNE



13

amandrakizay. Mange veistrekninger 
ble rehabilitert, og gjennom Alarobia 
ble det bygd ny firefelts vei.

Plutselig ble det god avfallshåndte-
ring, og det ble satt opp mange nye to-
aletter. Store skjermer og gedigne lyd-
anlegg sikret at omlag en millioner 
tilstedeværende på søndagens mes-
se, fikk med seg det meste av det som 
skjedde. Mennesker som ble syke i den 
store folkemengden, ble skikkelig iva-
retatt av helsepersonell. Ikke minst bi-
dro tusenvis av politikonstabler, gen-
darmer og utkommanderte soldater til 
ro og orden i hele hovedstaden. Avi-
sen La Gazette de la Grande Ile om-
taler myndighetenes ekstraordinære 
evne til å få til ting i forbindelse med 
pavebesøket som «et mirakel», og avi-
sen uttrykker håp om at dette mirake-
let også vil sette spor videre.

Enestående punktlighet og 
gjennomføring
Paven selv hadde et enormt appa-
rat rundt seg. I lang tid før Romas bi-
skop besøkte Madagaskar la hans 
nære medarbeidere detaljerte planer 
for forflytninger og ulike programpos-
ter, i nært samarbeid med den nasjo-
nale katolske kirke og gassiske myn-
digheter. Ulike arrangementer kunne 
begynne presist på det tidspunkt som 
var blitt annonsert. Videre hadde pa-
ven mange sikkerhetsvakter i passe-
lig avstand til ham til enhver tid. Kar-
dinaler, biskoper og prester gav deres 
øverste kirkelige overhode all den as-
sistanse han trengte. Talene var tilsy-
nelatende skrevet i god tid, og oversat-
te versjoner forelå på flere språk alle-
rede mens talene ble holdt. 

Vatikanet sitt eget kringkastingssel-
skap og et større korps med katolske 
mediefolk leverte fortløpende repor-
tasjer, samtidig som de bisto journa-
lister og ulike mediebedrifter fra hele 
verden. Det var visstnok sytti journa-
lister og kamerafolk i samme fly som 
paven, og det ble arrangert pressekon-
feranser like etter hver flyavgang på 
rundreisen til Mosambik, Madagaskar 
og Mauritius. 

Ingenting var overlatt til tilfeldighete-
ne i det tre dager lange maratonpro-
grammet på Madagaskar. Selv hilse-
ner og gaveoverrekkelser skjedde et-
ter en nøye forberedt plan, og den sto-

re messen på søndagen var således 
ferdig på under to timer. Allerede tre 
kvarter før messen skulle begynne på 
Soamandrakizay, kunne paven star-
te sin festreise gjennom den store fol-
kemengden på godt bevoktede veier 
innenfor utendørsanlegget.

Pavens posisjon og popularitet
Det er interessant at en 82 år gam-
mel pave hylles av unge mennesker på 
samme måte som et popidol, og det er 
tankevekkende at landets myndighe-
ter gir paven større oppmerksomhet 
enn det noen annen internasjonal le-
der ville ha fått. Pave Frans ble i hen-
hold til diplomatisk protokoll tatt imot 
som Den katolske kirkes øverste leder 
så vel som statsoverhode, men ikke 
minst fikk han oppmerksomhet rundt 
sitt sosialetiske budskap.  

Grytidlig søndag morgen begynte folk 
å bevege seg til fots fra ulike deler av 
Antananarivo for å rekke frem til So-
amandrakizay i god tid. Klokka 7.30 
hadde folk flest, så vel som ministre 
og ambassadører, inntatt sine plas-
ser. Selv om det ble mye venting, i til 
dels kraftig vind, viste folk entusias-
me og mye utholdenhet. Mange kato-
likker uttrykte at dette var en ekstraor-
dinær hendelse som de bare måtte ha 
med seg. Messen var ferdig før klok-
ka 12.00, men folk måtte vente i inntil 
tre timer før de endelig kunne loses ut 
av utendørsanlegget gjennom fire for-
skjellige utganger.

Pave Frans bygger bro mellom katolik-
ker og muslimer. Han har tatt en rek-
ke initiativ de siste årene for å kom-
me muslimer i møte. På mottakelsen 
på presidentpalasset Iavoloha møtte 
jeg en av de muslimske lederne på øya 
som var opptatt av at også det muslim-
ske fellesskap må ta ansvar for å byg-
ge fredelig sameksistens. Han fortalte 
at muslimene i Antananarivo i solida-
ritet hadde overlevert mye mat til de 
mange katolske volontørene som tok 
ansvar under pavebesøket. Videre for-
talte han at to hundre muslimer hadde 
meldt seg som frivillige medarbeide-
re til utendørsmessa på Soamandraki-
zay. Det siste ble også bekreftet av an-
dre kilder.

Høydepunkter under besøket
Det absolutte høydepunktet for pa-
ven var nok besøket på det diakonale 

senteret Akamasoa. De fattiges håps-
bærer fikk møte tusenvis av margi-
naliserte, som har fått nytt liv og håp 
gjennom det sosiale arbeidet til pater 
Pedro, pavens landsmann og tidlige-
re elev. Omlag 8000 barn og unge på 
senteret hadde en fargerik og fantas-
tisk oppvisning, og en sang var skrevet 
spesielt for anledningen på spansk. 

Paven kalte Akamasoa for «Barmhjer-
tighetens smykke». Og han viste sin 
humoristiske side når han fortalte at 
pater Pedro, som kom til Madagaskar 
første gang for nesten femti år siden, 
er en person som «ikke liker å kaste 
bort tid på teoretiske studier».

De mest elektriske scenene under pa-
vens besøk utspant seg nok på karme-
littklostret på Ampasinimalo. Pavens 
hånd ble kysset, det ble viftet med små 
flagg, og stor begeistring lyste i ansik-
tene til nonnene.
 
Mellom tradisjon og fornyelse
På en rekke områder bringer paven vi-
dere gammel katolsk tradisjon. Bønn 
til Maria og hyllest av relikvier skjer 
i kjent stil. I pavens tale på ungdoms-
møtet lørdag kveld var tradisjonell 
mariologi sterkt fremme. Da paven 
rapporterte fra rundreisen i det sørli-
ge Afrika på et større arrangement på 
Petersplassen dagen etter sin hjem-
komst, avsluttet han sin rapport med 
følgende vitnesbyrd: ”Jeg kom tilba-
ke til Vatikanet seint i går kveld. Helt 
fra jeg startet min reise og frem til min 
tilbakekomst har jeg vært nær Jomfru 
Maria, for at hun skulle ledsage meg 
på min reise som min Mor, og for at 
hun skulle si meg hva jeg skulle gjø-
re og beskytte mine taler og handlin-
ger. Ved hjelp av Jomfruen har jeg hatt 
selvtillit” (se https://www.youtu-
be.com/watch?v=lkhG4nhaDio fra 
21.43 til 22.19).

Paven besøkte spesielt kapellet til 
minne om Madagaskars nasjonale 
helgen Victor Rasoamanarivo. På søn-
dagens store utendørsmesse hadde 
relikvier fra dette kapellet blitt flyt-
tet til det provisoriske alteret. Tidlig i 
messen var paven en tur bortom kis-
ten med relikviene, og han øste i ær-
bødighet røkelse over stedet.
Pavens taler gav mye plass til verdi-
spørsmål, kamp mot fattigdom, kris-
tent fromhetsliv og tjeneste i kirke og 
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samfunn. Det var relativt lite Kristus-
forkynnelse. Hovedtemaet for besøket 
var «Fred og Håp», og en protestantisk 
tilhører skulle nok ønske at det var 
mere frigjørende og evangelisk for-
kynnelse om freden og håpet i, hos og 
ved Jesus Kristus.

Det som slår en kanskje aller mest er 
katolikkenes evne til å engasjere og 
begeistre unge mennesker. Her har 
det skjedd en enorm og oppsiktsvek-
kende fornyelse de siste tjue årene. 
Ungdommer involveres i den litur-
giske utførelse, og kirken er frimodig 
med å slippe ungdommene til med 
sine danser, rytmer og uttrykksformer. 
Selv fikk jeg tårer i øynene da jeg fikk 
oppleve på nært hold det ekstraordi-
nære og spektakulære ved at et stort 
antall unge gassere kunne synge og 
danse ved hjelp av tradisjonelle ryt-
mer, ikledd regionale stammedrak-
ter, under messa på søndagen. På det-
te området ligger katolikkene foran de 
store protestantiske kirkesamfunnene 
på øya, og det er helt tydelig at denne 
fornyelsen ivaretar ungdommenes be-
hov og ønsker. En ung, katolsk kvin-
ne, som satt ved siden av meg under 
gudstjenesten, fortalte med begeist-
ring at hennes kirke har fått en ung-
dommelig og frisk stil.

På ungdomsmøtet i utendørsanlegget 
på lørdag kveld hadde to unge men-
nesker vitnesbyrd om deres liv. Dis-
se vitnesbyrdene var nok skrevet ned 
i god tid, og paven bygde opp hele sin 
tale med utgangspunkt i livshistorien 
til de to bidragsyterne.
 
Sosiale spørsmål og pedofili
Den katolske ukeavisen Lakroa gjør et 
poeng av at Madagaskar er inne i sitt 
sekstiende år med uavhengighet, og 
at republikken Madagaskar fikk be-
søk av pave Johannes Paul II i sitt tret-
tiende år med frihet og av pave Frans i 
sitt sekstiende år med selvstyre. I den-
ne sammenheng utfordrer Lakroa til 

kritisk refleksjon rundt den negative 
utviklingen i landet. Avisen presen-
terer tørre fakta. Da Johannes Paul II 
besøkte landet i 1989 hadde gjennom-
snittsgasseren 491 dollar å leve av på 
årsbasis, mens det tilsvarende tallet 
for Kina visstnok skal ha vært 409 dol-
lar. Selv om dollarverdien har falt mye 
de siste tretti årene, så har gasserne i 
gjennomsnitt bare 440 dollar til dis-
posisjon i 2019 når pave Frans avleg-
ger landet sitt besøk. Kina, som lå litt 
etter Madagaskar i 1989, kan derimot 
vise til en økning på tjue ganger, hvis 
en regner i dollar.

I sine taler hadde paven et sterkt sosia-
letisk budskap. Da han talte til landets 
politiske toppledelse, det diplomatis-
ke korps og ledere i det sivile samfunn 
tordnet han mot alle former for eks-
kludering og undertrykkelse av men-
nesker. Paven kommuniserte at fattig-
dom ikke er en del av Guds plan, og at 
fattigdom er en form for sosial eksklu-
dering. Han henstilte landets ledere til 
å inkludere hele landets befolkning i 
sine prosjekter og planer, og å jobbe 
for «sosial rettferdighet» og «integrert 
utvikling». I denne sammenheng tok 
han også et sterkt og tydelig oppgjør 
med korrupsjon. 

Pavens tale på Iavoloha gav også plass 
til det gassiske begrepet «fihavanana», 
som betyr fredelig sameksistens, for-
soning og åpne relasjoner. Han opp-
fordret folk til ikke å la seg drive av 
egne ambisjoner og interesser, og i 
stedet ha fokus på fellesskapets bes-
te. I denne sammenheng var han også 
innom landets store miljøutfordrin-
ger. Han utfordret den gassiske filoso-
fi rundt «fihavanana», og formidlet en 
forståelse hvor også biodiversiteten er 
inkludert. Menneskene må, ifølge pa-
ven, lære seg til å leve i god harmoni 
med naturen rundt seg.

Paven tok et kraftig oppgjør med bren-
ning av skog, ukontrollert skogshogst 

og det å gjøre profitt av sjeldne og en-
demiske dyrearter. Nettopp dette ster-
ke miljøbudskapet var kanskje det 
mest overraskende i hans tale, selv om 
hans engasjement for miljøet også er 
kjent fra andre sammenhenger. Presi-
dent Andry Rajoelina gav et personlig 
og sterkt løfte i sin tale ved samme an-
ledning, da han proklamerte at han vil 
ta ansvar for å gi det gassiske folk en 
bedre og lysere fremtid.

Så langt jeg har kunnet registrere, ble 
ikke pedofili nevnt spesielt i pavens 
taler på Madagaskar. Men avisen La 
Gazette de la Grande Ile har i lengre 
tid prøvd å få oppmerksomhet rundt 
dette spørsmålet. Avisen mener å vite 
at pedofili er et stort problem også i 
Den katolske kirke på Madagaskar, og 
den har hatt til sammen nitten artikler 
om en navngitt pater på Antsirabe de 
siste to månedene. Pateren skal ifølge 
avisen i mange år ha foregrepet seg på 
mindreårige skolejenter. Avisen me-
ner også å vite at han bruker sitt fond 
med støtte fra franske givergrupper til 
å kjøpe seg velvilje hos fattige jenter. 
Han skal visstnok også gjennom man-
ge år ha korrumpert politi- og rettsve-
sen på Antsirabe, slik at alle klager og 
anmeldelser er blitt lagt til side. Det 
merkelige er at Den katolske kirke på 
Madagaskar ikke har gitt noe offentlig 
tilsvar i denne saken, men avisen sier 
at den har informasjon om at pateren 
er satt ut av tjeneste på grunn av med-
iekjøret.

Den katolske bispekonferansen på 
Madagaskar har de siste seks-syv åre-
ne levert en rekke hyrdebrev om sosi-
al urettferdighet, undertrykkelse, kor-
rupsjon, miljøødeleggelser, manglen-
de forsoningsvilje og politisk vansty-
re. Besøket til paven vil nok inspirere 
biskopene til å fortsette å tale klart og 
tydelig om landets sosiale og politiske 
utfordringer.
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Mange gode grunner bak besøket
- Det er mange grunner til et slikt be-
søk, sier Jakobsen. - Norge har for det 
første hatt et offisielt engasjement i 
landet i mer enn 50 år, og samarbeidet 
mellom norsk misjon og Madagaskar 
er mer enn 150 år gammelt. I de sene-
re årene har også en rekke andre or-
ganisasjoner kommet til. Den lange 
historien er i seg selv et argument for 
å opprettholde kontakten og å styrke 
den.

- Samtidig har vi de de siste årene også 
sett en normalisering av de politis-
ke forholdene på Madagaskar. I slut-

ten av 2018 ble det gjennomført et pre-
sidentvalg som ifølge internasjonale 
valgobservatører langt på vei skjedde 
på en tilfredsstillende måte, resonerer 
Jakobsen, som også legger til: 

- Dessuten er det ganske lenge siden 
sist at norske myndigheter har vært 
der. Det var på tide med besøk for å 
bekrefte relasjonene mellom våre to 
land.

Utdanning og antikorrupsjon
MF: Hva var Norges agenda for dette be-
søket? 
- Vi hadde flere viktige ting vi ønsket å 

få ut av besøket. For det første var det 
viktig å møte landets politiske ledel-
se. Norge er sterkt engasjert i å støt-
te grunnutdanningen på Madagaskar, 
i samarbeid med FN-partnere og lan-
dets myndigheter. Vi ønsket å se  nær-
mere på dette samarbeidet, og fikk 
også besøkt flere skoler. 

- Dernest har vi tidligere vært enga-
sjert i å styrke anti-korrupsjonsarbei-
det, forteller Jakobsen. – Dette samar-
beidet tar vi opp igjen nå, gjennom et 
samarbeid med antikorrupsjonskon-
toret BIANCO. Få ting er mer ødeleg-
gende for et lands utvikling enn nett-

- Vi vil stadfeste og styrke de lange linjers samvirke. Det ligger som en basis 
for et ekte engasjement for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom Norge 
og Madagaskar, sier statssekretær Aksel Jakobsen, som i juni i år var på sitt 
første besøk på Madagaskar.

Statssekretær vil stadfeste og 
styrke samarbeidet 
med Madagaskar

TEKST: KJETIL AANO
BILDE: UTENRIKSDEPARTEMENTET
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opp korrupsjon. 

Kamp mot kjønnsbasert vold
-I tillegg deler Norges og den nye re-
gjeringen på Madagaskar et sterkt en-
gasjement i kampen mot kjønnsbasert 
vold, forteller en engasjert Jakobsen. - 
Nyere statistikk avslører at Madagas-
kar har et stort og skjult overgrepspro-
blem. Så mange som 30% av kvinnene 
forteller i undersøkelser at de er utsatt 
for en eller annen form for overgrep, 
og av disse sier om lag halvparten at 
de har opplevd det i form av psykisk 
eller fysisk vold.

- Også barneekteskap er utbredt i sto-
re deler av landet, og dette er saker 
som både Madagaskars politiske sty-
resmakter og den norske regjeringen 
ønsker å ta grep i forhold til, under-
streker Jakobsen.

Han forklarer at Norge ønsker å gi 
støtte til det arbeidet som blir utført 
av FN-organisasjonen UNFPA (FNs 
befolkningsfond), som har ansvar for 
disse saksområdene. - Og gjennom 
støtte til UNFPA samarbeider vi også 
med den lokale organisasjonen FITIA, 
som er etablert av presidentfruen, 
og som arbeider målrettet med disse 
spørsmålene. 

I forkant av besøket på Madagas-

kar arrangerte NORAD, blant annet i 
samarbeid med Kirkens Nødhjelp, en 
stor konferanse der disse spørsmålene 
ble satt på dagsorden. Også her deltok 
Madagaskars presidentfrue. 

Et konkret resultat av besøket i juni 
var en avtale om norsk støtte til UN-
FPAs arbeid mot kjønnsbasert vold 
på Madagaskar. Dette samarbeidet 
har også blitt fulgt opp i ettertid, blant 
annet under den japansk-afrikanske 
samarbeidskonferansen i månedsskif-
tet august-september i Tokyo. Her ble 
Norge invitert til å delta, som eneste 
ikke-afrikanske eller -asiatiske land på 
et stort sidearrangement om temaet. - 
Det viser vårt engasjement her, under-
streker Jakobsen.

Hav, kyst og kjerneoppgaver 
I tillegg til alt dette har dagens poli-
tiske ledelse i Norge ambisjoner om 
å styrke forholdet til Madagaskar, og 
å øke samarbeidet. De lange linjer og 
det breie samarbeidet mellom frivilli-
ge norske og gassiske organisasjoner 
er en viktig del av norske relasjoner 
med landet, sier Jakobsen.
 
På spørsmål om hvilke områder Norge 
har særlige forutsetninger for å kunne 
bidra, nevner Jakobsen også at Norge, 
som Madagaskar er en kystnasjon.
- Vi har lang erfaring med forvaltning 

av hav og dets ressurser. Her mener 
vi at vi kan bidra gjennom et samar-
beid, og bidra til at Madagaskar kan 
sikre god ressursforvaltning av kys-
ten. Sammen kan vi arbeide for å styr-
ke Madagaskars legitime rettigheter 
til sine havområder, og å støtte arbei-
det med forsvarlig forvaltning av ha-
vets ressurser.

De lange linjer
Jakobsen forteller at det gjorde stekt 
inntrykk å se resultat av norsk misjon 
og norsk nærvær over tid på Madagas-
kar. 

- Møte med døveskolen på Antsira-
be sto som et godt eksempel på hvor-
dan norsk misjon sammen med en lo-
kal kirke har maktet å løfte opp men-
neskeverdet til grupper som tidlige-
re falt utenfor. Også en kulturell aften 
der resultatene av samspillet mellom 
gassisk kultur og impulser utenfra fritt 
fikk spilt seg ut, var spennende, fram-
holder statssekretæren, og sier: - Det-
te viser at virkelig endring ofte skjer 
innenfra og nedenfra. 

Så legger han til: - Misjon og kirke vil 
gjennom sitt unike nettverk aldri kun-
ne erstattes av statlige aktiviteter. Men 
vi spiller begge en viktig rolle.

Skolebesøk i Atsimo 
Andrefana regionen. 
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Jeg skal i denne spalten skrive om gassisk musikk. Hvert nummer framover vil 
jeg ta for meg en stor eller liten sak som jeg reflekterer over, og tilrettelegger 
for et norsk, Madagaskarinteressert, publikum her i dette bladet. 

En etnomusikologs 
bekjennelser...

I Norge og i Vesten forøvrig er gassisk 
musikk noe av det mest eksotiske man 
kan finne. Ja, gassisk kultur i det hele 
tatt fanger lett interessen uansett hvil-
ket publikum man skal formidle til. 
Enten det er en forelesning for folke-
musikkstudenter på universitetet, et 
popularisert foredrag på folkebiblio-
teket, en tale på en misjonsforening el-
ler en spontan samtale i godt lag så er 
det ganske lett å fange andres interes-
se, hvis man bare er villig til å fokuse-
re det som er mest eksotisk. Men ved å 
gjøre det står en i fare for å utelate det 
som faktisk gir den riktigste beskrivel-
sen, eller i alle fall den beskrivelsen 
som på en noenlunde ttroverdig måte 
speiler det som faktisk skjer. Dette er 
egentlig en helt naturlig mekanisme i 
enhver kommunikasjon: Man legger 
vekt på det som er spesielt, fordi det 
fanger interessen og gjør at folk hus-
ker det. Jeg må innrømme at jeg man-
ge ganger har falt i denne grøfta, og 
byttet en mer balansert fremstilling 
mot publikums hakeslepp og beund-
ring over den sære annerledesheten 
som finnes langt der borte. 

Eksotisk musikk
Vi som formidler sitter med makten. 

Jeg, som bare er gjest i den gassiske 
musikk-kulturen, har der hvor jeg for-
midler veldig ofte makten til å define-
re hva som er bra, og til og med hva 
som er ”ekte gassisk” og hva som ikke 
er det. Jeg glemmer nok aldri den gan-
gen jeg i mitt etnomusikologiske over-
mot spurte en luthersk prest på Ma-
dagaskar om de ikke burde bruke mer 
gassiske sanger i kirken, i stedet for å 
bruke våre sanger. (De fleste salmene 
i den gassiske felleskirkelige salmebo-
ka har vestlig opphav, ca halvparten 
vil være godt kjent for en norsk kirke-
gjenger på besøk.). ”Deres salmer?”, 
svarte han, ”vi har sunget disse sange-
ne i fem generasjoner”. Så, med hvil-
ken rett kan jeg – som besøkende – si 
at det er ”mer gassisk” å spille valiha 
enn å spille på en synthesizer fra Ja-
pan? 

Hva er ekte gassisk?
Litt informasjon omkring tre av mine 
mest gassiske instrumenter kan kan-
skje gi noen tanker om hva som er 
”ekte gassisk”.  

Valiha
En ettermiddag i Fandriana kom en 
bekjent til meg for å prate om gassisk 

musikk og ungdomsarbeid. Han ledet 
en gruppe ungdommer i kirken og vil-
le at jeg (!) skulle ha valiha-timer med 
dem slik at de kunne lære seg det gas-
siske nasjonalinstrumentet. Jeg sa at 
jeg gjerne kunne hjelpe dem, og skaf-
fet til veie en del valiha`er, og fikk i 
gang noen kurs. Senere kom han med 
en gammel og svær bambusstokk som 
han ville gi meg, dersom jeg ville ha 
den. Det hadde visst vært en valiha 
en gang, men strengene var for lengst 
rustet bort, og den var i så dårlig for-
fatning at han mente det ikke var noe 
å gjøre med den. Hvis jeg ville, kun-
ne jeg få den. Det viktigste for dem nå 
var at de hadde fått brukbare valiha-
er til å spille på. Jeg tok den imot, et-
ter å ha forsikret meg om at det virke-
lig var greit. Ja, han ville at jeg skulle 
ha den. Kanskje kunne jeg sette den i 
stand og bruke den i Norge. Og det er 
akkurat det jeg har gjort. Dette gamle 
klenodiet som ble tatt med opp til Fan-
driana fra skogen i øst for tre genera-
sjoner har  fått nytt liv. Jeg fikk en kyn-
dig instrumentmaker som også jobbet 
i kulturdepartementet til å sette den i 
stand. Han spurte om jeg ikke ville at 
han skulle male den, for den så veldig 
stygg og ubehandlet ut. ”Male den? 

TEKST OG FOTO: ANDERS RØNNINGEN
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den har jo den mest ekte og naturlige gassiske 
litt slitte patinaen man kan tenke seg”, sa jeg. 
Jaja, hvis du syns det, så... 
For meg er dette den mest autentiske gassiske 
valihaen jeg har. Den – som altså ikke kunne 
brukes av ungdomsarbeideren i Fandriana, og 
som burde vært gitt litt fresh og moderne ma-
ling, i følge instrumentmakeren i kulturdepar-
tementet... 

Marovany
Jeg har også et annet instrument som jeg setter 
stor pris på. Det er en hjemmelaget marovany 
(en kasse-sitter). Og når jeg skriver «hjemme-
laget, så er den altså det: Den er laget av trever-
ket fra et morelltre som stod i hagen på barn-
domshjemmet mitt i Holmestrand (tanindraza-
na, der altså). Min far og jeg laget den sammen. 
Vi fant stålstrengene fra noen kabler som had-
de vært brukt i forbindelse med utbygging av 
ny E18, vi høvlet plank, og laget til og med gas-
sisk-inspirert utsmykning. Den er så helnorsk 
lokalt produsert og hjemmelaget som mulig er, 
og samtidig kanskje det mest gassiske jeg har 
(fordi den er laget selv, ut i fra det vi hadde til 
rådighet....) 

«Plastic fantastic»
Til slutt er det en ”plastic fantastic” synthesi-
zer, kanskje det mest gassiske instrumentet 
som finnes. Et instrument som er i bruk over 
hele Madagaskar der det finnes strøm eller et 
aggregat med bensin. Jeg har ikke brukt dette 
instrumentet på mange år, og jeg får jo stadig 
vekk spørsmål om jeg kan skaffe gassiske ven-
ner en synth (orgue), så jeg burde vel sendt den 
til Madagaskar. Men det har jeg sagt at jeg al-
dri i livet skal: Skaffe vestlige synther til Mada-
gaskar når de har så mange fine tradisjonelle 
musikkinstrumenter der?! Nei, nei... Det øde-
legger kulturen!

Spørsmålet er jo: Hvilket instrument er egentlig 
mest gassisk? Og hvem har retten til å definere det?

Marovany
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Smånytt

Send oss rett adresse!
For at vi skal nå dere med bladet vårt 
og annen informasjon trenger vi kor-
rekt postadresse og rett e-postadresse!
Ved forrige utsendelse av bladet vårt 
fikk vi altfor mange i retur. Og inter-
nett finner ikke fram hvis ikke e-post 
adressen er riktig og i bruk. 
Derfor: Meld adresseendring straks til   
kasserer@madagaskar.no   eller i brev 
til   Øyvind Ødegård, Skytebaneveien 
13, 4841  ARENDAL.  
Meld også mindre feil eller unøyak-
tigheter som bør rettes i postadressen 
din.
Har du e-post, så sørg for at vi alltid 
har den adressen din som er i bruk. 
Mobil-nummer er også nyttig for be-
skjeder og kommunikasjon.

Betal din medlemskontingent!
Du som mottar dette bladet og er med-
lem, er viktig. Vi trenger alle medlem-
mer vi kan få, for vi ønsker å være en 
viktig stemme som taler Madagaskars 
sak både i media og i forhold til myn-
digheter her og på Madagaskar. 
Betal din medlemskontingent. 
Det gjør du slik:
- Når faktura er mottatt, betal 
til kontonummer: 4336 11 00469. Oppgi 
navn, faktura-nummer og medlems-
nummer i betalingen.
- Dersom du ønsker å avslut-
te ditt medlemskap, vennligst send en 
formell utmelding av foreningen til 
adressen over.
- Du kan be banken om at reg-
ning fra VNM kan legges inn som au-
to-giro. 

Det gjør arbeidet enkelt for alle parter!
Vi har for tiden for mange passive 
medlemmer, noe som er arbeidskre-
vende for kassereren.

Mvh Øyvind Ødegård, kasserer.

Oppfordring til alle medlemmer i VNM: 

Flott film om spedalskebyen 
Mangarano. 
Regissør Hallgeir Skretting har i man-
ge år laget filmer om Madagaskar. Nå 
har han laget en ny film der han fortel-
ler Mangaranos historie. Madagaskar-
forum vil presentere både Skretting 
og hans film i neste nummer. Du har 
noe å glede deg til! Det blir gratis vis-
ning på kinoen i Stavanger 21.11.2019 
kl 18 og Kristiansand 09.01.2020.

Neste nummer

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har 
nå etablert et universitet, med nav-
net Martin Lotera. Universitet byg-
ger videre på ulike utdanningstilbud 
som allerede eksisterer i byene Fiana-
rantsoa, Antsirabe og Fandriana. Pro-
fessor i medisin Rabenja Rapelanoro, 
som tidligere har vært dekan på Det 
medisinske fakultetet på Universitetet 
i Antananarivo, er utnevnt som presi-
dent for det nye universitetet.
Fagområdene på dette private univer-

sitetet blir teologi, landbruk, helse, pe-
dagogikk, ledelse og musikk. Ingen 
av studieretningene er foreløpig ak-
kreditert, men både Det teologiske fa-
kultetet (SALT), sykepleiehøgskolen 
(SEFAM) og landbruksskolen Tom-
bontsoa har i lengre tid jobbet målret-
tet opp mot kravene for offentlig god-
kjenning av deres høyere utdanning. 
Det er blitt gitt en «foreløpig og av-
grenset godkjenning» når det gjelder 
flere av studiene.

Det er nå fornyet håp i ulike kirkeli-
ge utdanningsinstitusjoner om at den 
nye paraplyorganisasjonen vil revitali-
sere arbeidet med å få akkreditert bac-
helor- og masterstudier. Det teologis-
ke fakultetet SALT har også som mål-
setting å etablere et doktorgradspro-
gram i nært samarbeid med interna-
sjonale partnere. (Kilde: Bakkekontak-
ten)

Nytt universitet

Helgen 5. – 6. oktober var det stor ju-
bileumsmarkering i den lutherske ka-
tedralen på Antsirabe. Det er 150 år si-
den misjonsprest Martinius Borgen 
startet menighetsbyggende arbeid ak-
kurat her. Tidlig ble Antsirabe et sen-
ter for norsk misjon på Madagaskar. I 
perioden fra 1971 var Norad også in-
volvert i ulike prosjekter i området 
rundt byen, ikke minst med utgangs-
punkt i landbrukssenteret Fifamanor. 
Ulike artikler og reisehåndbøker om-
taler Antsirabe som «den norske byen 
på Madagaskar».

Misjonsprest Thorkild Rosaas la i 
samarbeid med bl. a. presten Rajaona 
grunnlag for Antsirabe sin videre ut-
vikling som by og misjons- og kirke-
senter. I en periode på trettifem år, fra 
1872, var han og hans kone Juline Eli-
sabeth sterkt involvert i menighetsar-
beid, byutvikling og diakoni her. Ste-
dets varme kilder ble tatt i bruk. Det 
ble etablert sykehus, omsorgsby for 
spedalske og skoler. Antsirabe ble et 
møtested for misjonærer og en norsk 
skole ble lagt her.
Nærmere 40% av byens befolkning til-

hører i dag den gassisk lutherske kir-
ken, FLM, og flere kirkelige institusjo-
ner innen utdanning, helse, kommu-
nikasjon og evangelisering er plassert 
her. NMS støtter fortsatt et storbypro-
sjekt i katedralmenigheten, i tillegg 
er det samarbeidsprosjektet Lovasoa 
kultur- og kompetansesenter.
Jubileet ble feiret med festgudstjenes-
te med etterfølgende middag, med 
deltagelse fra kirke, NMS og regjering. 
(Kilde: Bakkekontakten)

Jubileum i “den norske byen”
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RETURADRESSE: ØYVIND ØDEGÅRD, SKYTEBANEVEIEN 13, 4841 ARENDAL, NORWAY 

Valiha


