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I denne artikkelen vil jeg gjøre greie for hvordan
møtet mellom protestantismen og den tradisjonelle1

anetroen gjør seg utslag p̊a helsefronten i Mikeasko-
gen p̊a sørvest Madagaskar. Fokuset mitt er hoved-
sakelig p̊a to ulike besettelsesritualer og det kristne
åndeutdrivningsritualet som samarbeider med polikli-

nikken. Helsefronten er en arena der b̊ade religiøs og
sosial identitet blir synlig, og dermed noe som knyt-
tes b̊ade til moral og til makt i samfunnet. Behandling
av sykdom blir et felt der man ser opposisjonen mel-
lom kristendom og tradisjonell anetro, og et felt der
ånder st̊ar sentralt. Til tross for at det kreves radikal
konvertering fra den tradisjonelle religionen, vil jeg ar-
gumentere for at det nye fellesskapet tar utgangspunkt
i det samme verdensbilde. Kristendommen har som in-

tensjon å befri folk fra frykten knyttet til forfedrenes
krav og p̊abud, men frykten for ånder og autoriteter
er i stor grad til stede i samfunnet der de skulle være

befridd for dette. Jeg vil i de følgende presentere de
ulike formene for behandling av sykdom innenfor de to
ulike religiøse rammeverk. Før jeg gjør det, vil jeg gi
litt bakgrunnsinformasjon om omr̊adet og folkene dom

bor der.

Mikeaskogen strekker seg fra Morombe i nord til
Toliara i sør langs sørvest kysten av Madagaskar. I den-
ne ugjennomtrengelige tørre krattskogen bor Mikeafol-
ket som har funnet en måte å leve p̊a relativt isolert
fra andre. De livnærer seg p̊a jakt, sankning og svi-
jordbruk. Mikeafolket er myteomspunnet og er av noen
blitt antatt å være Madagaskars urbefolkning. De har
ofte blitt tilegnet magiske egenskaper som for eksempel
at de kan forsvinne i løse lufta. Men i realiteten skiller
ikke deres skikker, spr̊ak, og levem̊ate seg s̊a veldig fra
de andre omkringliggende folkegrupper. De har trolig

rømt fra tidligere lokale kongedømmer (fra 1650–1896)
og den franske kolonimakt (1897–1960) som drev med
slavehandel og skatteinnkreving.

Siden misjonen etablerte seg i omr̊adet p̊a begyn-
nelsen av 80-tallet, har det skjedd mye forandring i
omr̊adet. Mikeafolket er ikke lenger s̊a skeptiske til
fremmende som de var før, og det er mer handel og
kommunikasjon med de omkringliggende landsbyer. Det
er ikke lenger vanlig at de g̊ar kledd i lendeklede, man
tar p̊a klær n̊ar de kommer til landsbyene. Flere flyt-
ter til landsbyer, spesielt Vorehe, der det er tilgang til
vann, helsestasjon, og ikke minst lettere å dyrke jorda.
Men p̊a tross av dette er det fremdeles mange som ikke
vil forlate skogen og forlate deres tradisjonelle skikker.
Tradisjonen st̊ar fremdeles sterkt, noe en kan se spesielt

gjennom behandling av sykdom.

Under feltarbeidet bodde jeg hovedsakelig i to ulike
landsbyer, men reiste ogs̊a mye rundt til omkringliggen-
de landsbyer. I den største av disse landsbyene, Vorehe,
som har ca. 2250 innbyggere, er det blitt etablert en
protestantisk menighet med ca. 300 medlemmer, og en
kristen skole, poliklinikk, og en type retreatsenter, toby,

der de syke bor og blir behandlet. Helse er helt klart et
prioriteringsomr̊ade for de kristne for å kunne n̊a den

ikke-kristne befolkningen. Behandling av sykdom blir

ikke bare for å f̊a folk friske, men en m̊ate å inkludere
folk i det kristne fellesskapet. Siden besettelse av ånder
og trolldom ofte er forklaringa p̊a hvorfor folk er syke,
er åndeutdrivelse og bekjempelse av de tradisjonelle
helbredelsesritualene høyt prioritert. Medisinmannen,

ombiasa, som gjennom sin kunnskap og kontakt med
forfedre og ånder, spiller en sentral rolle i den tradisjo-

nelle helbredelsen av sykdom. Han har makt til å gjøre
b̊ade godt og ondt og blir lett syndebukk for b̊ade syk-

dom, død og oksetjuveri. Det å g̊a til medisinmannen

blir sett p̊a som den største synden i kirken.

Ånder er en viktig del av verdensbildet p̊a Madagas-
kar som b̊ade kristne og ikke-kristne m̊a forholde seg til.
Men hvordan en forholder seg til ulike typer ånder varie-
rer mye. Som protestantisk kristen p̊a Madagaskar ser
en p̊a alle typer ånder som demoner som m̊a drives ut.
Dette er hyrdenes oppgave. De har gjennomg̊att en to
års teologisk utdanning og har blitt initiert som hyrde,

mpiandry. I 2001 ble 80 000 initiert i provinshovedsta-
den Toliara. Hyrdebevegelsen er blitt inkludert in den
Gassiske Lutherske Kirke (FLM)2 og ogs̊a i FJKM3 og
i mindre grad i Den Katolske Kirke. I Vorehe arrange-
res det møter med åndeutdrivelse i kirka tre ganger i
uka. Åndeutdrivelsen er ikke bare en nødvendig del av
det å bli kristen, men er ogs̊a en del av behandlinga n̊ar
en er syk. Ved siden av å forkynne og drive ut ånder,
er pleiing av syke en av oppgavene til hyrdene. Noen
hyrder bor fast p̊a en toby, der de syke bor og deltar
aktivt i menigheten. Ofte er pasientene psykisk syke,
besatte, eller har epilepsi. Behandlinga av de syke er
et samarbeid mellom poliklinikken og hyrdene. Det er
doktoren som diagnostiserer og eventuelt gir medisiner,
mens hyrdene pleier pasientene og driver ut ånder.

Ved siden av medisinmannen som kan gi r̊ad og
medisiner mot sykdom, er det to typer tradisjonelle
helbredelsesritualer som er to ulike typer besettelser
som kan hjelpe de som er syke, følgelig bilo-ritualet og

tromba-ritualet. Hvilken av disse ritualene en bør gjen-

nomg̊a kommer an p̊a hvilken ånd den syke er besatt av.

1Jeg bruker begrepet “tradisjonell”i mangel p̊a et bedre ord. Med dette mener jeg religiøse skikker knyttet til forfedre og ånder

som st̊ar i opposisjon til kristendom. Jeg mener ikke at “tradisjonellnødvendigvis viser til noe opprinnelig, statisk eller historisk.
2Fiangonana Loterana Malagasy er en selvstendig kirke som ble grunnlagt i 1961 og var et resultat av norsk misjon siden 1866.
3 “Jesu Kristi Kirke p̊a Madagaskarer en reformert kirkeunion mellom engelske og franske protestanter sammen med kvekerkirken

som ble etablert i 1968.
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Den som deltar p̊a et bilo-ritual er besatt av lolo -̊ander
som er nylig avdøde slektninger. Ritualet blir holdt for
å tilfredsstille åndene og f̊a åndene til å forlate pasiente-
ne og dra til forfedrenes verden. Pasientene vil bli friske
n̊ar åndene har forlatt dem, men de vil måtte gjenta
ritualet etter tre år. Tromba -̊ander er ogs̊a avdøde men-
neske̊ander, men vanligvis ikke slektninger. De kommer
ofte fra andre etniske grupper og ogs̊a andre land. Mens
besettelsen av lolo -̊ander f̊ar de besatte til å danse og

av og til besvime, er besettelsen av tromba -̊ander anner-
ledes. Disse tar bolig i et mediums kropp, og forandrer
hans eller hennes dialekt, gester, og personlighet. Ofte
har et medium flere ånder som bytter p̊a å fremtre i et
tromba-ritual, og som har hvert sitt kostyme og hver
sine vaner og behandlingsegenskaper. Som medium har
en mange plikter overfor sine ånder. Åndene kan kreve
b̊ade penger, mat, gjenstander og klær, men ogs̊a be-
stemme om et medium skal f̊a barn eller gifte seg. Det
lønner seg for et medium å holde seg p̊a god fot med
åndene s̊a ikke de vil straffe han eller henne. Åndene
p̊afører den de vil ha som medium sykdom for å f̊a de
til å utvikle relasjonen til dem. Hvis de nekter dette
sies det at åndene kan drepe vedkommende. Hvis de
utvikler relasjonen og lar åndene komme i tale vil de
ikke bare bli friske selv, men åndene vil kunne gi r̊ad
til andre som er syke. P̊a denne måten handler ikke
det å bli frisk bare om det, men ogs̊a om lojalitet. I
bilo må man gjenta ritualet etter tre år, og som trom-

ba-medium m̊a du ha en livslang relasjon til åndene for
å holde deg frisk og i live.

I bilo-ritualet handler denne lojaliteten om lojalitet
til familien. Det er pasienter fra den samme familien
som deltar p̊a den samme biloen. Det er en gledesfest

med dans, musikk, latter, drikking, skyting, og det er

mye penger involvert. Blant de syke er det b̊ade ikke-
kristne, katolikker og protestanter, selv om det er synd
for kristne å delta p̊a disse ritualene. For å kunne kom-
me tilbake til menighetene m̊atte de bekjenne syndene

for hele menigheten hvis en er protestantisk eller for
presten hvis en er katolsk. Flere av de som var medium
kunne tenke seg å bli kristne, men de turte ikke siden
de var redde for å dø. En av dem ville bli hyrde, men

ble ikke kvitt ånden, og aksepterte å leve som medium
for å redde livet sitt. Som medium kunne en g̊a i kir-
ka siden åndene likte musikk, men en prest eller hyrde

kunne ikke legge h̊anden p̊a hodet4 slik som er vanlig i
d̊ap og åndeutdrivelse.

Familieb̊and er veldig viktig p̊a Madagaskar. Stor-

familien er ikke bare en emosjonell tilhørighet, men
innebærer ogs̊a en rekke plikter og rettigheter. Det å
dele med hverandre er helt elementært og selvfølgelig,

og ogs̊a det å kunne bo hos hverandre over lang tid
uten noen gjenytelse. En familie har felles skikker, tabu,
forfedre og graver. Felleskap, enhet og oppslutning om
familiens ritualer er viktig. Et brudd p̊a tabu eller mang-
lende deltagelse og solidaritet kan føre til utestenging

og til straff fra forfedrene. Ritualene er en måte å un-

derstreke viktigheten av enhet og å f̊a velsignelse fra
forfedrene (Bloch 1989). Samtidig bekrefter ritualene
den enkeltes tilhørighet og posisjon i samfunnet. Gjen-
nom ritualet f̊ar man bekreftelse p̊a samfunnsordenen

som slik det skal være gjennom at symbolene skaper
koblinger mellom fellesskapets verdier og normer med

enkeltmennesket emosjonelle erfaringer (Turner 1967).
Denne funksjonen ritualet f̊ar vil ikke bare si de tra-
disjonelle ritualene, men gjennom å tilhøre en kristen

menighet, bruker de kristne familiestrukturen til å gjel-
de for menigheten.

Kristendommen utfordrer disse strukturene, og om-
definerer ulike typer ånder til demoner. Å ære forfed-
rene gjennom bilo eller spørre tromba -̊ander til r̊ads,
blir sett p̊a som en stor synd. For å bli kristen m̊a man
gjennomg̊a åndeutdrivelse og eventuelle tradisjonelle
medisiner m̊a brennes. Man bør bo i en landsby der en
kan delta aktivt i en kristen menighet for å unng̊a å
bli angrepet p̊a nytt av åndene. Det kristne fellesska-
pet blir en del av behandlingen, og man må unng̊a å
delta p̊a ritualer igjen. Denne kristne steile holdning til
tradisjonelle ritual setter mange folk i en vanskelig mel-
lomposisjon. De kan ikke svikte familien sin i fare for å
bli utestengt. Fra å forholde seg til slektsoverhode som
autoritet, blir prest eller hyrde en ny autoritet. Man
må forkaste sin gamle identitet for å f̊a en ny kristen
identitet i et kristent felleskap (Sharp 1993:269–271).

Er det slik at kristendom m̊a føre til fiendelighet til
opprinnelige ritualer og familietilhørighet? I den katols-
ke kirke har man valgt en annen tilnærming ovenfor
ritualer. I stedet for å nekte kristne å delta, forand-
rer man heller innholdet (Dahl 1998, Aano 1984). Den
katolske kirke blir i større grad forbundet med koloni-

makten, mens protestantismen blir sett p̊a som mer
opprinnelig gassisk siden den ble brakt til Madagas-
kar av engelskmennene som kom p̊a begynnelsen av
1800-tallet (Bloch 1971). FLM er en arv etter de nors-
ke misjonærene, men er i dag en selvstendig kirke. I
motsetning til den katolske kirke som fremdeles har
mange utenlandske ledere, fikk FLM tidlig gassiske le-
dere. Ogs̊a hyrdebevegelsen har gitt kirken et særegent
gassisk preg som passer godt med gassisk virkelighets-
forst̊aelse.

Behandling av sykdom blir en arena der en tydelig
ser åndsmakten og maktkampen mellom de to ulike re-
ligiøse behandlingsformene. I begge typer felleskap, det
ikke-kristne og det kristne, er fellesskap og deltagelse
medisinene for sykdom og opprettholdelse av en god
helse. Som kristen må man være aktiv i menigheten
og holde seg unna tradisjonelle behandlingsformer for

å unng̊a å bli besatt eller mentalt syk. Som medlem
av en slektsgruppe må man delta p̊a familieritual og
ikke bryte tabu for å unng̊a straff fra forfedrene. Selv

om de to typer felleskap er i opposisjon til hverandre,

bygger de likevel p̊a mange av de samme prinsippene:

felleskap og lojalitet med enten familie eller menighet.

Schepher-Hughes og Lock skriver at samfunn med lite

4Hodet blir sett p̊a som hellig og er der makten ligger. Hodet til eldre mennesker er spesielt hellig og blir omtalt annerledes enn

hodet p̊a yngre mennesker.
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individualisme vil ofte f̊a en behandling av sykdom som
er kollektiv.

In cultures and societies lacking a highly

individualized or articulated conception of

the body-self it should not be surprising that

sickness is often explained or attributed to

malevolent social relations, or to the break-

ing of social and moral codes, or to dishar-

mony within the family or the village com-

munity. In such societies therapy, too, tends

to be collectivized. (1999:15)

Sykdom og årsakene til sykdom er ikke noe som
bare vedg̊ar individet, men hele samfunnet. I Mike-
askogen kan vi se dette ved at individuell biomedisinsk
behandling bare inng̊ar som en liten del av det krist-
ne behandlingstilbudet, ved siden av åndeutdrivelse og
bønn. Den tradisjonelle forst̊aelsen av sykdom og be-
handling har blitt satt inn i en ny kristen ramme, men
har likevel de samme grunnleggende fellestrekk som er
vektlegging av fellesskapet, lojalitet, og frykt for ånder.
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