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Reseberättelse Madagaskar 7/10-17/12 2014 
 

Vår resa började en grå höstdag med en kort biltur till Arlanda för att sedan flyga via London till 
Johannesburg och slutligen 22 timmar senare komma fram till Madagaskars huvudstad 
Antananarivo. Det var jag och min kurskamrat Miriam Rubin som gav oss iväg med målet att utföra 
varsin pollinationsstudie i naturreservatet Kirindy. Vår lokala handledare Madame Bako mötte upp 
oss på flygplatsen. De närmsta dagarna spenderade vi med att vidare planera resan till Kirindy och  
bekanta oss lite med huvudstaden. Lördagen den 11/10 bar det slutligen av i en hyrd 4-hjulsdriven 
jeep med chaufför. Trots den rymliga bilen var det trångt eftersom vi klämt in sex personer, all 
packning och mat för de närmaste veckorna. Tidigare på morgonen träffade vi den malagasiska 
student som sedan var med oss under hela fältperioden. Det var en trevlig tjej som presenterade sig 
som Sandy. Överenskommelsen var att hon skulle hjälpa till med allt praktiskt vi kunde behöva 
hjälp med på plats och samtidigt skulle hon få chansen att utföra en egen studie. 
 
Drygt 600 km och två långa dagar senare kom vi trötta och svettiga äntligen fram, och det blev inte 
riktigt som vi förväntat oss. Vi trodde att vi skulle bo på en tysk fältstation, men det visade sig att 
det var ”hotellet” bredvid vi skulle bo på. Där fanns varken internet, rinnande vatten, 
telefonmottagning eller el och all mat tillagades över öppen eld. Hur skulle det här gå? Ganska bra 
visade det sig ändå. Det går snabbt att vänja sig vid enkla förhållanden, speciellt när alla människor 
är glada, trevliga och gör sitt bästa för att hjälpa till. Att duscha genom att skopa upp vatten ur en 
hink gick över förväntan. Det visade sig att det visst fanns el, men generatorn startades inte förrän 
kl 19. Efter ett par dagar hade Sandy dessutom pratat in oss på fältstationen bredvid och vi var 
välkomna att komma dit när vi ville då deras solpaneler genererade el i överflöd. Internet klarade vi 
oss också bra utan när vi väl listat ut var det fanns telefonmottagning och därmed kunde meddela 
familjen hemma att vi levde och hade det bra. Men det bästa var nog ändå att min vanilj var i full 
blom!  
 
Min plan var att genomföra en pollinationsstudie för att ta reda på vad som pollinerar och hur 
pollinationsmekanismen fungerar hos en endemisk vaniljorkidé, Vanilla bosseri. Jag startade upp 
studien direkt och snabbt uppstod en rad problem. Vaniljen växer som en lian och slingrar sig högt 
upp i de omgivande träden, och den blommade på de högsta punkterna 5-10 meter upp. Det fanns 
en bra population på arbetsbar höjd, men den låg ungefär 8 km från lägret längs med huvudvägen. 
Dit fick vi absolut inte gå själva eftersom vi är kvinnor, vasha (vita utlänningar) och det 
fanns ”bandits in the bushes”. Vi lyckades däremot få skjuts vid tre tillfällen av mannen som körde 
vatten och andra förnödenheter till lägret, men i övrigt fick jag klara mig med de blommor som var 
tillgängliga i skogen närmast lägret. Jag lyckades ändå hitta ett antal bra lokaler och de närmsta fem 
veckorna arbetade jag med att samla in all data jag behövde. Huvuddelen av tiden spenderade jag 
med att observera blommor i väntan på pollinatörer under förmiddagen. Efter lunch när det var för 
varmt att vara ute i solen gick jag igenom bilder och anteckningar, utförde morfologiska studier på 
blommor jag samlat in och annat som gick att göra i skuggan på vår veranda. Vi hade även 
regelbundna eftermiddagslektioner i engelska med Alfons, en ung kille som jobbade i restaurangen. 
Han kom en dag och frågade försiktigt om vi kunde tänka oss att hjälpa honom lite med hans 
engelska uttal. Efter den dagen kom han förbi nästan varje dag. Till en början läste vi upp ord som 
han sedan härmade men snart hade vi gått igenom alla hans listor med verb och istället pratade vi. 
Jag fick höra om hans liv, familj och drömmar och jag berättade hur mitt liv ser ut hemma i Sverige. 
De samtalen blev en av de absoluta höjdpunkterna under hela resan.  
 
Det visade sig att vår veranda var en av de bästa platserna att uppleva djurlivet ifrån. Nästan varje 
eftermiddag kom de två stora dagaktiva lemurarterna i området till lägret i jakt på vatten, mango 
och annat gott. De satt gärna precis bredvid vårt bord och gjorde sitt bästa för att stjäla allt de 
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kunde. Vi såg även regelbundet fosa, det största rovdjuret på Madagaskar som ser ut ungefär som en 
stor katt men tillhör en helt egen familj. Ett fosapar bodde under huset framför vårt och sprang 
omkring i lägret lite då och då helt orädda för människor. Helt fantastiskt att få se ett så stort vilt 
rovdjur på nära håll! 
 
Tyvärr hade Miriam under den här tiden problem, då hennes projekt inte gick som planerat på grund 
av att det inte fanns några passande arter i blom. Det hela blev inte bättre av att vi inte fick kontakt 
med vår lokala handledare Madame Bako. Efter många försök till kontakt åkte vi till den närmaste 
staden Morondava för att få tillgång till internetuppkoppling så vi kunde kontakta vår svenska 
handledare och be om råd. Vi fick då även tag på Madame Bako och under den följande veckan 
hörde hon regelbundet av sig med olika förslag. Den 15/11 kom Madame Bako ner till Kirindy 
tillsammans med en kurs i tropisk biologi och vi såg fram emot att prata igenom allt med henne. Det 
slutade inte riktigt som vi tänkt oss, utan resulterade i att vi med mycket kort varsel fick packa ihop 
våra saker och lämna Kirindy. Madame Bako informerade oss hastigt att vi skulle återvända till 
Antananarivo för att sedan fortsätta vidare österut till Andasibe där det skulle finnas arbetsbara 
blommor. Därmed tvingades jag avslutades min studie och vi fick ta ett alldeles för snabbt farväl av 
alla underbara människor som hjälpt oss i Kirindy.   
 
Under de följande veckorna for vi runt i jakt på en studielokal till Miriam. Vi började med att ta oss 
till Andasibe endast för att inse att där skulle det av olika anledningar inte gå att genomföra en 
studie. Så snabbt det gick for vi tillbaka till Antananarivo och sedan snabbt vidare till den lilla byn 
Ankafobe norr om Antananarivo. Dessa resor borde gå snabbt då båda dessa platser ligger ca 60 km 
från huvudstaden, men att resa på Madagaskar är ett äventyr i sig. Vi färdades som 
lokalbefolkningen i taxi brousse, det vill säga överfulla minibussar som susar fram på krokiga 
bergsvägar där det verkar högst godtyckligt vilken sida av vägen man egentligen ska köra på. Till 
slut kom vi fram, och i den lilla resten av höglandsskog bland bergen fann vi slutligen en arbetsbar 
population. Det visade sig vara Coleotripe madagascarica, en mycket trevlig marklevande växt som 
fanns i överflöd. Vi hyrde ett litet hus i en närliggande by och betalade en av grannkvinnorna att 
laga vår mat. Studieskogen låg 50 minuters rask promenad bort över kullar och bäckar, ner i dalar 
och genom risfält. Landskapet var otroligt vackert med gröna berg och en vidsträckt himmel. Här 
stannade vi i tio dagar och spenderade all tid med att samla in den data Miriam behövde till sin 
studie. 
 
Återigen blev studien avslutad mycket hastigt av Madame Bako då endast två veckor återstod för att  
skaffa exporttillstånd för det material vi samlat in. Återstod bara att packa ihop för att återvända till 
huvudstaden. Här tillbringade vi sedan lite över en vecka med att få till våra  
exporttillståndsansökningar, en process som borde ha varit mycket smidigare om vi i tid hade fått 
nödvändig information av Madame Bako. Till slut fick vi ändå alla tillstånd som krävdes och så var 
det dags att resa hem till ett kallt och mörkt men efterlängtat Sverige. 
 
Madagaskar har en enastående natur och det är en dröm som biolog att få chansen att uppleva det 
lilla som finns kvar av den. Vi har mött fantastiska människor under resans gång och verkligen lärt 
känna dem. Vi har på nära håll upplevt ett annat sätt att leva, med andra förutsättningar och 
värderingar, och jag har lärt mig att ordentligt uppskatta mitt bekväma liv här hemma. Trots en hel 
del förvirring, oklara besked och viss oreda har detta varit en resa jag aldrig kommer att glömma.  


