
Reseberättelse – Miriam Rubin, Madagaskar 
 
Efter en lång och jobbig resa kom jag och Linda äntligen fram till Madagaskar strax 
efter lunch den 8 oktober. Problemen började på en gång, vi fastade i passkontrollen 
eftersom vi inte kunde adressen till vårt hotell – en nödvändighet för att få sitt visum 
godkänt. Som tur var kunde vi gå och hämta vår malagassiska handledare som 
kommit för att hämta oss så hon kunde lösa det. Efter ett par dagar hyrde vi en bil för 
att köra ned till Kirindy som ligger ca 60 mil sydväst om huvudstaden. Detta tog oss 
två hela dagar och kostade mer än hela vår transport-budget. Samma morgon som vi 
åkte fick vi träffa Sandy, vår malagassiska student som skulle hjälpa oss med 
projekten och samtidigt utföra ett eget. Det första intrycket vi fick av landet är att det 
är totalt förstört, allt är sönderbränt och jorden har eroderat bort. Det var riktigt 
deprimerande. 
 
Väl framme i Kirindy fick vi oss en ordentlig chock, det visade sig att vi först och 
främst inte alls skulle bo på den tyska fältstationen för primatologi (DPZ) som vi fått 
veta, vi skulle istället bo på hotellet bredvid. Dock visste inte de heller att vi skulle 
stanna så pass länge utan hade bara ett rum bokat för tre nätter. Handledaren hade 
bara någon dag innan sagt att det skulle finnas internet och telefonmottagning, det 
fanns ingetdera. Inte heller fanns det el eller rinnande vatten. Hur duschar man då? Jo, 
genom att skopa vatten över sig från en hink (vilket fungerar förvånansvärt bra). Inte 
heller hade vi blivit informerade om att det var meningen att vi skulle betala mat och 
boende för Sandy, vi fick bara veta att vi skulle betala en liten avgift (~600 kr var), 
som en lön, för hennes hjälp. Den allra största chocken var dock skogen. Vi visste att 
vi skulle åka till en s.k. ”torrskog”, men trodde att regnperioden skulle börja i mitten 
på oktober. Det visade sig dock att regnet inte verkar komma förrän i slutet på 
november, som tidigast. Skogen vi skulle jobba i bestod alltså av inget mer än torra 
kvistar – ett smärre problem om ens studie är beroende av blommor. 
 
En av få saker som blommade var Lindas vanilj, så vi fokuserade på den. Dock hade 
vi stora problem med att de flesta blommor befann sig på ca 5-10 m höjd. Sandy 
skulle göra sitt projekt på en fågelpollinerad växt som turligt nog fanns precis bredvid 
lägret. Jag hade dock problem med mitt projekt eftersom det inte fanns någon växt för 
mig att studera. Jag hade innan vi åkte inte bestämt en specifik studieart utan fick veta 
att det var bättre att prata med dem på DPZ som borde veta vad lemurerna äter osv. 
Problemet var att ingen kontaktat dem, trots att vi fått veta att de visste att vi skulle 
komma och att de skulle kunna hjälpa mig med projektet. Enda anledningen till att vi 
lyckades få bra kontakt med dem var tack vare Sandy som är otroligt social. Hon 
lyckades flörta in oss så pass att de bjöd in oss på fest och lät oss komma dit och 
använda deras el (de hade massvis av solpaneler). 
 
Efter att handledaren åkt lyckades vi inte få tag i henne över huvud taget. Genom att 
gå runt på parkeringen kunde man ibland få mottagning på telefonen, så vi lyckades 
skicka ett par sms till henne men utan svar. Från den 25/10 och framåt försökte vi 
ringa henne nästan varje dag för att få tag i henne. Vi hade varit där i tre veckor och 
jag hade fortfarande ingen studie, det var otroligt stressande. Vi hade innan resan 
pratat om att plan B skulle vara att byta lokal, men då skulle vi ju behöva hjälp med 
att anordna det. 
 



Mitt i allt kaos träffade vi på en trevlig indisk man som föreslog att vi skulle följa med 
honom till Tsingy, rakbladsvassa kalkstensklippor som är en av de största 
turistattraktionerna på Madagaskar. Eftersom vi ändå inte hade något bättre för oss, 
Lindas studie var i stort sett klar och min existerade fortfarande inte, och vi bara 
skulle vara borta i tre dagar bestämde vi oss för att följa med. Det var definitivt en av 
höjdpunkterna på resan! Rent allmänt måste jag säga att människorna vi träffat under 
vår resa varit helt fantastiska, hjälpsamma och genuint trevliga. Vi lärde känna 
kökspersonalen i Kirindy väldigt bra eftersom vi gick dit och hämtade mat varje dag. 
När jag fyllde år sjöng de Happy Birthday för mig och gjorde pommes frites för att de 
visste att jag ville ha det. 
 
Den 10e november var vi inne i ”stan” och hade därför mobilmottagning och tillgång 
till internet. Då lyckades vi äntligen få tag i handledaren som sa att det var omöjligt 
att byta lokal för att det skulle ta för lång tid att få forskningstillstånd och att vi bara 
skulle leta efter blommor i Kirindy tills hon kom dit den 15e. När hon väl kom hann 
vi knappt se henne i fem minuter förrän hon sa att vi skulle åka, vi skulle skynda oss 
tillbaka till huvudstaden för att träffa en av hennes tidigare studenter som skulle 
kunna hjälpa oss att hitta en växt i en skog öster om huvudstaden, Andasibe, så skulle 
hon fixa forskningstillstånd senare. Väl framme visar det sig att det inte alls stämde, 
studenten hade inte alls tid att hjälpa oss då han skulle resa bort och avrådde oss 
dessutom ifrån att åka någonstans utan forskningstillstånd. Vi åkte till Andasibe ändå 
för att själva kolla ifall det fanns några växter, vi hade några förhoppningar i och med 
att den östra sidan består av regnskog. Självfallet fanns det inga blommor, även 
regnskogar har torrperioder, så vi åkte tillbaka till huvudstaden ännu en gång i väntan 
på att vår handledare skulle höra av sig. 
 
Efter många om och men, med ca tre veckor kvar på Madagaskar, lyckades jag 
äntligen hitta en studieart! Några dagar efter att vi kommit tillbaka till huvudstaden 
åkte vi till Ankafobe, en skog strax nordväst om huvudstaden, för att leta efter en viss 
trädart men väl där hittade vi flera bestånd av en markväxande blomma som verkade 
perfekt att studera. Vi bodde i en liten by och betalade en lokal kokerska för att laga 
mat åt oss, kruxet var att byn låg ca 40 min promenad från studieplatsen. Det gick 
dock bra, jag hade ju äntligen en studie! Vi genomförde hela studien på 10 dagar 
innan vår handledare kom och hämtade oss. Hon visste inte hur lång tid det skulle ta 
att fixa med exporttillstånd för våra växter och insekter så det var viktigt att åka 
tillbaka till huvudstaden i tid. Det blev en hel del irritation från vår sida då det 
framgick att hon över huvud taget inte kollat upp vilka blanketter vi skulle fylla i eller 
vad vi skulle göra för att ansöka. Jag, Linda och vår student var tvungna att åka runt 
halva stan och lämna papper och växtprover. Gång på gång fick vi veta att våra 
forskningstillstånd, som behövdes för att få exporttillstånd, inte var kompletta, folk 
frågade oss ”Har inte er handledare fixat/sagt det här?”. Exporten var inte essentiell 
för våra projekt, men framförallt insekterna ville vi få med oss för att låta vår svenska 
handledare artbestämma dem. 
 
Efter att ha varit i huvudstaden i drygt en vecka för att ordna med exporttillstånden, 
utan större framgång, bestämde jag och Linda att det var dags för lite turistande. Med 
hjälp av chauffören vi hade när vi åkte till Kirindy lyckades vi planera en ”weekend”-
resa till nationalparken Ranomafana. Det var helt underbart att få gå runt i regnskogen 
i två hela dagar med en otroligt kunnig, och fotointresserad, guide utan att vi behövde 
oroa oss för hur det skulle gå med projekten eller så. Vi hann se så mycket, och bara 



se mer av landet på den korta lilla resan. Det kändes så bra att få avsluta på topp, att vi 
fick se riktig skog och inte bara sönderbrända kullar som eroderat sönder. 
 
När vi kom tillbaka till huvudstaden, med en dag till godo innan flygresan hem, 
väntade våra exporttillstånd på oss. Vår handledare hade lyckats ordna med allt så det 
var klart. Det enda problemet då var Lindas vaniljorkidéer – eftersom de är CITES-
listade krävs både export- och import-tillstånd. Hela sista dagen på Madagaskar 
spenderade vi alltså med att ringa dyra samtal till jordbruksverket. Vi hade turen att få 
en extremt snäll handläggare som såg till att fixa importtillståndet på mindre än en 
dag när den vanliga handläggningstiden är på 30 dagar! Smått nervösa åkte vi till 
flygplatsen dagen efter, vår handledare var på plats för att kunna hjälpa oss om det 
behövdes, men allt gick som smort. Utan några större missöden (vi skrämde livet ur 
en säkerhetskontrollant på Heathrow med våra insekter) kom vi så hem till Sverige 
igen med alla våra insekter och växter, utan att ha fastnat i tullen någonstans! 


