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Inledning 
Vi som skrivit denna rapport, Marie Svensson och Åsa Vilander, går sista året på 
civilingenjörsutbildningen Väg och Vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet. Under hela 
vår studietid har vi haft intresse för utlandsfrågor och varit nyfikna på hur det skulle vara att 
arbeta i ett utvecklingsland. Sommaren 2006 tog vi tillfället i akt att läsa två 
fördjupningskurser på institutionen, genom vilka vi ordnade en resa till Tanzania. 

Vårt syfte med resan har till största del varit just att lära oss mera om byggnation i ett 
utvecklingsland och skapa oss en uppfattning om hur det skulle vara att arbeta som 
civilingenjör i Tanzania. Vi tillbringade större delen av tiden i Lushoto där vi följde några 
olika byggprojekt. För att få större inblick i hur det skulle vara för oss att arbeta i landet 
tillbringade vi även ett par veckor i västra Tanzania tillsammans med ett par svenska 
biståndsarbetare. 

Resan har resulterat i den här rapporten där vi samlat våra upplevelser, intryck och lärdomar. 
Rapporten innehåller lite bakgrundsfakta om Tanzania, information om de byggprojekt vi 
följt, en utförlig reseberättelse och en summering om hur vi tror det skulle vara att arbeta 
som civilingenjör i landet. På hemvägen från Tanzania passade vi även på att stanna till i 
Dubai som är en av världens mest spännande platser när det gäller byggnadsteknik. Bilder 
från dessa dagar ligger med som extramaterial i slutet på rapporten. Större delen av 
rapporten är baserad på våra egna uppfattningar och erfarenheter, varför all fakta inte 
behöver vara korrekt. 

Håll till godo! 
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Tanzania – Ett land under utveckling 

Kort allmänfakta 
Tanzania är ungefär dubbelt så stort som Sverige och har 36 miljoner invånare. Av dessa är 
45-50 % kristna, 35-40 % muslimer och övriga tillhör olika inhemska religioner1. De flesta 
tanzanierna har en stark tro och religionen ingår som en naturlig del av vardagen. De olika 
trosuppfattningarna utgör inget problem, befolkningen respekterar varandras religioner. Till 
motsats från flera av landets grannländer är Tanzania ett land i fred, något folket är mycket 
stolta över. De allra flesta arbetar med jordbruk och boskapsskötsel. Kaffe och te utgör de 
största exportvarorna. Landet är en demokratisk republik med politisk huvudstad i Dodoma, 
men den största staden är Dar es Salaam. Officiellt språk är swahili och engelska men många 
inhemska språk förekommer. 

Geografi & klimat 
Tanzania ligger vid Afrikas östra kust med Kenya i norr och Moçambique i söder. Längs 
gränserna ligger tre av Afrikas största sjöar – Victoriasjön i norr, som är världens näst största 
sötvattensjö, Malawisjön i söder och Tanganyikasjön i väster, som är världens längsta sjö. 
Genom landet löper förkastningssprickan Great Rift Valley som är resultatet av samma 
underjordiska aktivitet som har bildat Kilimanjaro, Mount Meru och en mängd andra 
vulkaner. Huvuddelen av inlandet ligger på en högplatå medan resten av landet består av en 
smal låglandsremsa längs kusten och spridda berg och bergskedjor. Vanliga naturtyper är 
öppen savann, jordburksmarker, glesvuxen skog, buskmarker och tropiker vid kusten. 

I Tanzania är det regnperiod mellan oktober-december och mars-maj. Den varmaste årstiden, 
då temperaturen ofta stiger över 30 grader, är från december till mars. Juni till oktober är den 
torraste tiden, då det kan vara mulet och ibland ganska svalt. Under den korta regnperioden i 
november regnar det inte lika mycket som på våren. 

 

Turism 
Tanzania är tillsammans med grannlandet Kenya ett av de klassiska safariländerna, med 
vidsträckta savanner och ett mycket rikt djurliv. Landet är välvilligt inställt till turism och 
har en relativt utvecklad turistindustri. Vid sidan om nationalparkerna och naturreservaten 
finns gott om områden med andra typer av naturupplevelser, exempelvis fågelskådning och 
trekking. I dag gästar många resenärer även landet för att sola och bada på Zanzibar eller för 
att göra ett försök att bestiga Kilimanjaro, som med sina 5896 meter1 är Afrikas högsta berg. 

                                                 
1 Fitzpatrick, M (2005) Tanzania. Lonely Planet, Tredje upplagan, ISBN: 1-74059-518-1 
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Levnadsstandard 
Tanzania är ett land under utveckling och det finns väldigt stora variationer inom landet. 
Msambara och Lushoto, som vi tillbringat mest tid i, är utvecklingsmässigt som två olika 
länder. I Lushoto har var och varannan människa en egen mobiltelefon medan många i 
Msambara knappt har sett en bil.  

Landet har 7-årig obligatorisk grundskola, Primary school, som är avgiftsfri. Därefter följer 
en 4-årig ickeobligatorisk utbildningsnivå, Secondary school, där minst sju olika ämnen 
måste klaras för att ge behörighet till nästa nivå, Advanced level. Här väljs tre olika ämnen 
som studeras under två år. Beroende på de valda ämnena ges olika tillträde till universitetet. 
Terminsavgifter tas ut från Secondary school och uppåt. Det finns både statliga och privata 
skolor varav de flesta privata ägs av kyrkan och skillnaderna i terminsavgifter mellan de 
båda är stora. I vissa byar i västra Tanzania går bara 40 % av barnen i Primary school trots 
att det är obligatoriskt och avgiftsfritt. Tyvärr ser inte familjerna nyttan med utbildning utan 
använder hellre barnen som arbetskraft i hemmet. 

I stora delar av Tanzania är det fortfarande viktigt att skaffa många barn för att trygga 
ålderdomen. Det vanligaste är också att barnen bor kvar hemma tills de gifter sig, såvida de 
inte får jobb på annan ort. 

Problem 
Liksom många andra länder i Afrika räknas Tanzania till de fattigaste i världen och är 
beroende av bistånd från andra länder. Det senaste året har landet drabbats av svår torka 
vilket medfört problem med skördar och dricksvatten. Periodvis har det varit svårt att få 
tillräckligt med mat och hjälpsändningar har kommit från Europa. Eftersom större delen av 
landets elektricitet kommer från vattenkraft har regeringen, på grund av det låga 
vattenståndet, varit tvungen att ransonera elen. Många dagar har det inte funnits el förrän 
sent på kvällen. Torkan har även medfört att mat till drabbade områden fått transporterats 
långa sträckor och eftersom oljan är dyr har matpriserna stigit. 

”Jag har malaria!” ”Det har jag med!” Det verkar nästan vara samma sak som ett skrubbsår 
eller lite huvudvärk. I princip alla har Malaria minst en gång om året och ingen tycker att det 
är något konstigt med det. Det finns bra läkemedel, de billigaste går att hitta för 2000 Tsh 
(12 kr). Ändå är det många som inte har råd att skaffa medicin och av alla dödsfall i landet 
beror 40 % av malaria som oftast inte behandlats i tid. 

Ett annat stort problem i Tanzania är HIV. Av alla människor i världen som bär på viruset 
bor 90 % i Afrika nedanför Sahara. Bara i Tanzania lever 2 miljoner med sjukdomen, kanske 
fler då merparten inte vet eftersom de inte vill testa sig. Alla känner någon drabbad, men 
trots detta struntar de flesta i att skydda sig. Förvånansvärt nog hittar man den största 
gruppen smittade bland gifta i 25 – 45 års ålder och man har börjat se HIV mer som ett 
relationsproblem. Därför lägger de som jobbar förebyggande med AIDS-frågor idag fokus på 
att hålla ihop familjerna och få folk att sluta vara otrogna. 
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Bostadshus 
Levnadsstandarden varierar markant beroende på var i landet man befinner sig. Dar es 
Salaam, Arusha och Dodoma är de mest civiliserade städerna med asfalterade vägkorsningar 
och ”riktiga” hus. Rör man sig istället ut på landsbygden är folket betydligt fattigare och det 
viktigaste är att skaffa sig tak över huvudet. Där är det vanligast att bo i lerhus. 

Lerhus 
Stommen i ett lerhus utgörs av slanor som slagits ner i marken. Mellan dessa fästs 
tvärgående grenar på båda sidor, som utgör väggarnas skelett. Detta skelett fylls sedan med 
lera som blandats av vatten och lerpartiklar från marken. När leran torkat och härdat i solen 
står den sig i de flesta fall mot regn. Fönsteröppningarna är oftast små och förtäckta med 
pappskivor för att skydda mot väder och mygg. Detta gör att ventilationen blir dålig och 
luften ohälsosam. 

Taken består oftast av flätat gräs som fästs på enkla takstolar. Dessa tak klarar inte alltid att 
hålla tätt under regnperioden och det regnar ofta in. Golven utgörs av stampad lera och köket 
av en eldstad med tre större stenar att placera en gryta på.  

Husen är väldigt små och består oftast bara av ett sovrum samt ett allrum med kök. Sover gör 
man på bambustänger eller i sällsynta fall på en madrass på golvet. 

 
Typiskt enkelt lerhus i Msambara. 
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Tegelhus 
För dem som har det lite bättre ställt byggs hus av tegel. Tegelstenarna tillverkar folket 
själva av lera från marken som blandas med vatten och formas till fyrkantiga kakor. Dessa 
får sedan torka i solen under några dagar. Därefter staplas tegelstenarna till en hög, i vilken 
man eldar för att härda dem. Går härdningen rätt till blir teglet mycket hårt och sägs kunna 
hålla i 50 år. De färdiga tegelstenarna staplas med lera, eller i bästa fall med cement, som 
murbruk. Eftersom termiter lätt äter sig igenom leran är det bra om åtminstone grunden 
utgörs av betong. 

I de sämsta tegelhusen hålls teglet runt fönster och dörrar på plats med träramar. De lite 
bättre husen har en betongbalk över fönster- och dörrkarmen för att hålla ihop huset och ta 
upp dragkrafter. Taket på tegelhusen utgörs oftast av plåt som fästs på takstolar. I husen med 
lite bättre standard är takstolarna förankrade i en betongbalk. I de sämre husen har de surrats 
fast med stålvajrar mellan de översta raderna med tegelsten. Vid lite stormigare väder händer 
det ganska ofta att dessa tak flyger av och tar med sig övre delen av väggarna. 

I städerna putsas fasaden slät med sand eller betong och för de som har det riktigt gott ställt 
målas även både in och utsida. 

Bekvämlighet och säkerhet 
Under våra månader i Tanzania har vi inte träffat på en enda byggnad som haft isolering mot 
värme eller kyla trots att det kan bli både olidligt varmt och bitande kallt. Det förekom inte 
heller någon isolering för ljud, varken i bostadshus eller i de allmänna lokaler vi besökt. 
Brandföreskrifter behöver väl inte ens nämnas. Inne i städerna har de flesta hus både el och 
vatten medan de som bor i byarna får nöja sig med fotogenlampor och vatten från byns 
pump.  
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Typiska lerhus med 
träskelett som tätats med 
lera och tak som flätats av 
gräs.



Ovan: Torkning av tegelstenar som tillverkats av lera och vatten.
Nedan: När tegelstenarna torkats staplas de till högar. I dessa tänds sedan eldar som skapar värme och härdar stenarna. 



Ovan: Enklare hus där teglet är murat med lera. Träramar håller upp teglet runt fönster- och dörröppningar.
Nedan: Ett mer påkostat hus med kraftiga betongbalkar över dörrar och fönster.



Takstolar och plåt som fästs direkt i teglet och förankrats mot dragkrafter med tunna ståltrådar.



Termiter som angripit en tegelfasad



Infrastruktur 
De färdsätt vi beskrivit nedan är de vi själva använt oss av under vår resa. Det finns även 
inrikesflyg men efter att ha sett flygplanen, flygfälten och priserna valde vi bort detta 
alternativ. 

Vägar 
Den som åker till Tanzania som safariturist i Arushatrakten skulle kunna få uppfattningen att 
landets vägnät är välbyggt. Vägen mot Lake Manyara och Ngorongoro är påkostad med 
breda asfalterade körbanor och väl tilltagna diken för att leda bort regnperiodens 
vattenmängder. I byn Karatu finns till om med asfalterade trottoarer. För den som väljer att 
resa bortom de mest turistiga delarna av landet är situationen en annan. Större delen av 
vägnätet i Tanzania utgörs av smala, dammiga och knaggliga lervägar. Under regnperioden 
bildas djupa fåror och ojämnheter i vägen som sedan torkar och härdar till en stenhård 
tegelliknande farbana. Det krävs ofta en jeep för att ta sig fram på vägarna där de är som 
sämst. 

Vägarna som förbinder de större städerna är idag asfalterade. Terrassen utgörs av packad 
befintlig lera. Direkt därpå har lagts ett tunt lager asfaltsgrus som slitlager. Här behövs inga 
förstärknings- eller bärlager eftersom leran i sig är tillräckligt hård. Slitlagret håller körbanan 
jämn och leder ner regnvattnet till dikena längs med vägen.  

På de flesta av de asfalterade vägarna har det byggts mängder av vägbulor som körs över 
med högsta möjliga hastighet. Kan det verkligen vara säkerheten de är till för eller saknar 
tanzanierna sina naturligt gropiga vägar? 

Tåg 
Det finns två linjer i landet: Tazara och Central Line. Tazara länkar Dar es Salaam med 
Zambia via Mbeya och Tunduma och Central Line förbinder Dar es Salaam med Kigoma 
och Mwanza via Morogoro, Dodoma och Tabora1. Vi åkte tåget tur och retur mellan 
Dodoma och Kigoma, en resa på 32 timmar ena hållet och 26 timmar på tillbakavägen. 
Tågen körs med diesellok och både tågfel och långa förseningar är vanliga på båda linjerna. 
Det ska ta 40 timmar att åka från Dar es Salaam till Kigoma eller Mwanza men det verkar 
sällan gå att uppfylla. Under regnperioden händer det att spåret är avstängt upp till två 
månader på grund av översvämningar. Trots det väljer många tanzanier att resa med detta 
färdsätt och tågen går oftast fulla. 1:a och 2:a klassbiljetter måste bokas långt i förväg. 

Det finns fyra olika biljettyper: 

 1:a klass sovvagn med 2 personer per kupé, ca 45000 Tsh 

 2:a klass sovvagn med 6 personer per kupé, ca 33000 Tsh 

 2:a klass sittvagn med ett säte per person, ca 20000 Tsh 

 3:e klass sittvagn med bänkar som oftast är överfulla, ca 15000 Tsh 

                                                 
1 Fitzpatrick, M (2005) Tanzania. Lonely Planet, Tredje upplagan, ISBN: 1-74059-518-1 
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Vägen från Arusha till Ngorongoro



Det krävs ständigt underhåll för att hålla vägarna körbara.

Vad vägen förtäljer fungerar inte avrinningen som önskat.

En vanlig lerväg inne i Lushoto.



Byggverksamhet i Lushoto 

Stiftet och dess byggverksamhet 
ELCT –NED (North Eastern Diocese), hos vilka vi tillbringade större delen av vår vistelse, 
är en del av den lutherska kyrkan i Tanzania. Överst i organisationen är biskopen som väljs 
på en tioårsperiod. Sen fem år tillbaka sitter Stephen Munga på denna befattning. I stiftet 
finns fyra olika verksamhetsområden, se organisationsschema. 

 
Organisationsschema för ELCT-NED 

 

ELCT är en rik kyrka med stort inflytande. De äger mycket mark och driver många olika 
verksamheter så som barnhem, skolor, hostel, restauranger med mera. Inom kort startas även 
ett universitet i stiftets regi och projektering av ett stort sjukhus pågår för fullt. För att kunna 
renovera och bygga nytt har stiftet en byggnadsavdelning med en ingenjör som ensam 
hanterar allt från projektering till inköp och arbetsledning. 

Mlay, ingenjören vi följde under vår vistelse, har studerat 4 år på universitetet i Dar es 
Salaam. Där tar 80 studenter examen varje år och i Mlays klass var fyra av dessa tjejer. 
Enligt Mlay är en ingenjör högaktad som yrkesman och blir bemött med respekt, man som 
kvinna. Mlay berättade att man som ingenjör på stiftet måste ha stor allmänbildning då man 
är ensam med att ha byggteknisk utbildning och erfarenhetsutbytet från bygge till bygge är 
litet. 

Under vår vistelse i Lushoto följde vi Mlays pågående byggprojekt i Magamba och Tanga. 
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Magamba 
I februari 2006 började projekteringen av blivande universitetsbyggnader i Magamba några 
kilometer utanför Lushoto. Under juni månad 2007 ska två campus stå klara att erbjuda 
studier inom pedagogik, ekonomi (business) och juridik. Två år senare planeras det även för 
ingenjörsstudier inom väg och vattenbyggnadsteknik. Universitetet är namngett efter stiftets 
första biskop och kallas SEKUCO, Sebastian Kolowa University College. 

 
Det blivande universitetsområdet (Campus B), mitt ute i regnskogen. 

Respektive campus är ett renoveringsprojekt där vardera är budgeterat till 12 miljoner Tsh. 
De befintliga byggnaderna restes av tyskar på 1920-talet och är i varierande skick. 

Stiftets ingenjör, Mlay, har stått för design och projektering och efter tre månader kunde det 
första spadtaget tas på blivande Campus B. Under vår vistelse arbetade 12 byggarbetare med 
renoveringen. Ingen av dem har någon utbildning utan är självupplärda. Mlay har ofta 
behövt visa moment för moment och fel uppstår titt som tätt. På grund av avstånden mellan 
de olika projekten är det svårt att behålla arbetskraft från tidigare byggen och 
erfarenhetsutbyte förekommer sällan.  
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Campus A 

 
Huvudbyggnaden på Campus A. 

Byggnaderna inom Campus A har använts som Primary school fram till 2005. Området 
består av en huvudbyggnad för lektionssalar, en matsal, en administrationsbyggnad och 
diverse bostadshus. Vid färdigställandet kommer det att finnas plats för 300 studenter varav 
200 kan ackommoderas. Renoveringen är ännu inte påbörjad och en hel del saker behöver 
göras. Fönster och dörrar måste bytas, innertaken göras om, toaletterna totalrenoveras och ny 
inredning snickras. Alla väggar ska dessutom målas om både in- och utvändigt och eftersom 
en del av yttertaken innehåller asbest måste dessa bytas mot korrugerad plåt. 

 
Den blivande matsalen. Fönster och dörrar ska bytas och hela byggnaden målas om. Taket 
innehåller asbest och måste bytas ut helt. 
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Campus B 
När området, som kallas Campus B, står klart kommer det att finnas en större byggnad för 
det administrativa, en matsal och flera mindre bostadshus för studenterna. Byggnaderna har 
stått övergivna de senaste 10 åren och förfallit ordentligt så ett omfattande renoveringsarbete 
behövs. Bostadshusen ska rymma 70 studenter och består av sex hus med fem rum i varje, 
där studenterna får bo två och två, samt ytterligare två hus med fyra studenter per rum.  

Alla befintliga byggnader behålls men nya öppningar för fönster och dörrar ska göras, 
innerväggar byggas samt golv och innertak bytas. I varje bostad ska helt nya badrum med 
tillhörande vatten och avloppssystem installeras och utanför studentbostädernas entréer 
byggs nya verandor. Större delen av den befintliga takplåten målas om medan den mest 
slitna måste bytas ut.  

De nya undertaken görs i gips och de gamla trägolven byts ut mot betong för att öka 
livslängden. Innerväggarna muras upp av tegel. Fönster och dörrar tillverkas direkt på plats 
och materialet beställs från Dar es Salaam. Mlay hinner inte åka ut till byggarbetsplatsen 
oftare än max tre gånger i veckan, så arbetarna ringer då problem dyker upp. 

 
 Gammalt blir nytt. Här gjuts nya verandor till bostadshusen. 

 
Grundläggning inför gjutning av de verandor som visas ovan. 
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Tanga 
I Mbuyu Kenda, Tanga, har stiftet köpt upp en tomt med några byggnader från 1920-talet. 
Två av dessa är färdigrenoverade varav det ena används som restaurang och det andra som 
gästhus. 

 
Det färdigrenoverade gästhuset i Mbuya Kenda, Tanga. 

Vi åkte dit i början av juni för att mäta in nästa renoveringsobjekt, ännu ett gästhus. Vid 
inmätningen använde vi oss av ett vanligt måttband, för att senare göra en skalenlig modell 
av huset. Utifrån denna var tanken att hitta en ny bra planlösning för fyra rum med toalett 
och dusch. 

Huset var illa åtgånget med många sprickor i väggar och golv och taket var fallfärdigt. För 
oss verkade renoveringen oekonomisk och vi undrade om det inte skulle vara billigare att 
riva och bygga nytt, eftersom husets planlösning ändå var ganska olämplig för det nya syftet. 
Efter en stunds övervägande fick vi rätt. Följande vecka fick vi därför i uppgift att ta fram 
förslag på nya planskisser för det tänkta gästhuset. 

 
Inmätning av det aktuella renoveringsobjektet. 
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Efter ett par dagars arbete stod tre förslag klara: 

Förslag 1 

Det första förslaget utformades som ett kors med 
en lägenhet i varje väderstreck. 

Fördelar: 
 Varje lägenhet kan få fönster i tre riktningar, 

och alla toaletter får ett litet fönster 
 Alla toaletter är samlade, vilket endast kräver 

en dragning av VA-ledningar 
 Möbleringen kan varieras 

 
Nackdelar: 
 Konstruktionen medför mycket yttervägg vilket 

ökar kostnaden 
 Ingångar på olika sidor 

Förslag 2 
Det andra förslaget utformades med enklast 
möjliga planlösning. Fyra likadana lägenheter, 
standardiserat och bra! 

Fördelar: 
 Toaletter någorlunda samlade, två dragningar 

krävs 
 Enkel väggkonstruktion 
 Fönster i två riktningar 
 Lätta att möblera 

Nackdelar: 
 Ingångar på olika sidor 
 Inga fönster på de inre toaletterna 

 

 

Förslag 3  

Detta förslag är tänkt att utformas i samma 
stil som det redan befintliga gästhuset. 

Fördelar: 
 Passar in i omgivningen 
 Samlade ingångar 
 VA-dragning samlade och i yttervägg 

Nackdelar: 
 Mittenlägenheterna blir lite mörka 
 Taket är opraktiskt, risk för läckage vid 

regn 
 Begränsad möblering 
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Vid presentation av förslagen visade sig det tredje förslaget falla stiftets ingenjör, Mlay, bäst 
i smaken. Vi framförde vår skepsis mot takets konstruktion på det befintliga gästhuset och 
föreslog en lutning även i bakåtgående riktning på det nya, för att leda bort regnvatten. 
Förslaget gick hem! 

Nästa steg blev att ta fram ritningar på husets olika vyer med landets standardmått för att ha 
som underlag vid ett beslut om byggnation. Ritningarna återfinns nedan. 

 

 

 
 

Den 19 juni 2006 togs beslut om att uppföra ett nytt guesthouse enligt våra skisser. Här i 
landet går processen från förslag till beslut fort! 
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Hörsalsbygge 
Under vår tid i Lushoto träffade vi även en indisk civilingenjör som heter Ganesh. Han tog 
sin examen i Indien 1997, planerar att jobba i Tanzania i två år och har i dagsläget varit här i 
9 månader. Ganesh ansvarar för ett hörsalsbygge i Lushoto och en större utbyggnad av 
sjukhuset i Tanga. De båda projekten har speciella arkitekter och konstruktörer så Ganesh 
uppgift är mer att leda byggverksamheten, som en platschef i Sverige. Vi hade förmånen att 
få följa bygget i Lushoto. 

Strax utanför Lushoto byggs två hörsalar i anslutning till en intilliggande redan befintlig 
skola. När de står färdiga kommer den ena hörsalen ha plats för 228 studenter och den andra 
för 150. I en av de två byggnaderna ska även reception, kontor och toaletter rymmas. 
Projektet, som startade i februari 2006, har en total byggtid på 8 månader och är beräknat att 
kosta 500 miljoner Tsh.  

 

 
En av de två blivande hörsalarna i Lushoto. 

Då Ganesh ej är på plats i Lushoto sköter förmannen arbetsledningen av de totalt 35 
byggarbetarna. Flera av de anställda är förvånansvärt nog kvinnor men de har andra sysslor 
än männen, till exempel att krossa sten till grus (för hand), sikta sand till betongblandningen 
och bära diverse material. Enligt Ganesh är ett av de största problemen i landet att det inte 
finns några maskiner till hjälp, så varje moment måste göras med handkraft och tar därför 
mycket längre tid än normalt. Dessutom tar det tid att skaffa fram material eftersom det 
levereras från antingen Dar es Salaam eller Tanga.  
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Under våra besök studerade vi hur byggandet av väggar, golv och tak framskred. 

Väggarna muras av betongblock med samma storlek som tegelsten, som sedan putsas och 
målas. Fasaden putsas först en gång för att ta bort de värsta ojämnheterna, därefter rispas den 
(för att nästa lager ska fastna) och putsas sedan ytterligare en gång för att få en finare yta. 
Insidan av väggarna ska täckas med akustikskivor av ett frigolitliknande material, vilka 
sedan kläs med träpanel. En armerad betongbalk ligger i höjd med ovankanten av fönster- 
och dörröppningar på de båda byggnaderna. Aluminiumramar skruvas fast direkt i fönster- 
och dörröppningarna och däri fästs sedan fönsterglas och dörrar. Hörsalarna uppförs med 
tanzaniska standardmått, något som inte är en självklarhet här i landet. 

De båda byggnaderna har formen av en hexagon med fribärande tak. Sex stycken 
fackverkstakstolar i galvaniserad L-plåt fästs med bultar i varje hörn av byggnaden och 
svetsas och bultas fast i en tryckring i mitten. På varje vägg fästs ytterligare tre takstolar som 
möts i mitten och tillsammans med de övriga sex fackverksbalkarna ska hålla upp taket. 
Takets högsta punkt, mitten, är 7,5 meter hög och takstolarna lutas därifrån med en 35º 
vinkel. Mellan takstolarna sätts träribbor på 300 mm avstånd och slutligen ska taket kläs med 
tegelpannor. Taket sticker ut 900 mm utanför fasaden för att skydda mot regn. Undertaket 
ska vara av gipsskivor och kommer göras plant. 

När väggarna och taket är på plats gjuts golvet i betong och kläs därefter med klinkers. 

 
Förberedelse för takläggning på en av hörsalarna i Lushoto. 
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Vi frågade om säkerheten och fick till svar:
”Det här är inget högt bygge. Ingen dör av ett fall här…”

Genom väggarna lämnas hål för byggställning.



Handsvetsade plåtar till takkonstruktionen och en ordentlig betongbalk som ska hålla taket på plats.



Puts läggs på för hand. När första lagret är på plats ristas detta för att nästa lager ska fästa.
En betongvibrator var det enda ”moderna” hjälpmedlet som fanns på arbetsplatsen.



Här krossar kvinnorna sten till grus att användas i betongen.
När gruset fått rätt storlek är det männens uppgift att tillverka själva betongen.



MATEP 

Msambara 
Msambara tillhör Kasuludistriktet i västra delen av Tanzania. Byn blev till då amerikanska 
missionärer anlände på 1930-talet. Idag har den ca 17000 invånare varav ungefär 80 % är 
barn. Familjerna är stora och består ofta av åtta till tio personer. Den förväntade livslängden 
är 51 år för kvinnor och 54 för män. Hela regionen är väldigt fattig och levnadsstandarden 
här är låg, även jämfört med övriga delar av landet. Den dåliga infrastrukturen gör att 
området har väldigt lite kommunikation med omvärlden. Utbildningsnivån är låg, endast 50 
% av barnen går klart den obligatoriska sjuåriga grundskolan (år 2000) och så få som 1 % av 
studenterna tar sig igenom Secondary school. Befolkningen är bönder och lever på det lilla 
som deras jordlott producerar. Varje familj har en liten jordlott i anslutning till deras hus i 
byn och ett litet större fält en bit bort där majs, bananer, cassava, bönor, jordnötter och 
sötpotatis odlas. Om familjen har det lite bättre ställt har de kanske även några höns, getter 
och en eller ett par kor. På morgonen samlar flera familjer ihop sina kor och turas sedan om 
att ta ut dem på bete under dagen. Betesmarkerna tillhör allmänheten vilket medför att ingen 
tar ansvar för den och marken och dess växtlighet utnyttjas på ett sätt som inte är hållbart i 
längden.  

Den låga utbildningsnivån i kombination med näringsfattiga jordar gör att skördarna blir små 
och endast räcker till familjens behov. Ingen export sker från regionen, vilket beror på den 
dåliga infrastrukturen och att maten knappt räcker till familjerna själva. Ett stort problem är 
att kvinnorna varje dag måste gå långt för att samla ved. 

Den ökande befolkningen, alltför mycket betande, anlagda gräs- och skogsbränder och 
okontrollerad skogshuggning har lett till näringsfattiga jordar, erosion och brist på ved och 
virke. Kvinnorna får dra ett tungt lass när det gäller familjens arbete. Hon är ansvarig för att 
uppfostra och ta hand om barnen, sköta odlingarna, samla ved, hämta vatten, besöka 
marknaden samt att laga mat till familjen. 

För 15 år sedan installerades en vattenledning och reservoar i byn. Systemet är dock endast 
dimensionerat för en befolkning på 5000 personer och det är därför periodvis brist på 
dricksvatten. Endast ett fåtal byggnader har tillgång till el genom den dieseldrivna 
generatorn, som bara är igång ett par timmar varannan kväll2. 

 
Hela Msambara från utsiktsplats. 
                                                 
2 Information hämtad från själva projektet MATEP. 
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Agroforestry 
Tanken med agroforestry är att kombinera jordbruk med plantering av träd och buskar för att 
öka skörden. Termen agroforestry inkluderar även boskapsuppfödning, odling av grödor och 
skyddad odling av träd. Träden behövs för att förhindra erosion, skydda odlingar från vind 
(det är framför allt majs, banan och grönsaksodlingar som tar skada av vinden), ge skugga 
och på så sätt minska vattenavdunstningen och grödornas vattenkonsumtion samt att tillföra 
näring till jorden i form av organiskt material.  

  
Egentillverkade krukor och projektets egen plantskola. 

Träd planteras i rader på och runt åkern. Inom agroforestry tar man hänsyn till träd, buskar 
och grödors olika egenskaper då de planteras, så att kombinationen blir så gynnsam som 
möjligt. Det är viktigt att se till att träden och grödorna inte behöver tävla om solljus, näring 
och vatten samt att träden ej producerar kemiska ämnen som förhindrar grödorna från att 
växa. En av fördelarna med agroforestry är att många träd är kvävefixerande och den större 
tillgången på kväve i marken gör att grödorna växer bättre och skörden därför blir större. För 
att förbättra jorden tillförs även komposterat organiskt material och gödsel från boskap. 

Häckar av täta taggiga buskar planteras ofta runt åkrarna för att skydda den naturliga 
återväxten, möjliggöra för återhämtning av naturlig vegetation och behålla de lokala arterna. 

 
Skolbarn lär sig att tillämpa agroforestry. 
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Projektet MATEP 
Projektet MATEP (Msambara Agroforestry Training and Education Project) som startade 
sommaren 2005, har växt fram genom ett nära samarbete mellan Msambaras befolkning, 
kyrkan och byledningen. Pingstkyrkorna i Ärla, Strömstad och Säffle samt Skarpnäck Care 
AB står tillsammans för 20 % av budgeten och SIDA för resterande 80 %. Projektet är 
planerat att pågå under tre år och målet är att förbättra levnadsstandarden och 
hälsomedvetandet hos de fattiga lantbruksfamiljer som bor i Msambara och angränsande 
byar. Detta ska göras genom att sprida kunskap om och hjälpa folket att börja med 
agroforestry samt att informera om hälsofrågor som HIV, TBC, kost och hygien. På grund av 
den traditionella samhällssynen och arbetsfördelningen ligger fokus på kvinnor och barn. 
Projektet har som mål att under dessa tre år nå ut till 2000 hushåll i området.  

Anna och Markus Nygren flyttade ner till Tanzania och Msambara för att starta upp MATEP 
och jobba med projektet på plats under åtminstone två år. Markus har hand om 
agroforestrydelen medan Anna främst ägnar sig åt hälsofrågorna.  

Grundidéen är att minimera användandet av extern arbetskraft och istället bistå med 
rådgivning och låta bönderna själva utföra arbetet. MATEP delar ut frön, men ger ingen 
övrig ekonomisk hjälp förutom att betala lön till sina anställda. Tanken är att projektet ska 
vara självförsörjande efter ett par år och MATEP ska då ej behövas längre. Tre år är dock en 
kort period för att se några tydliga resultat och det finns tankar om att förlänga projektet med 
ytterligare tre år. 

För att nå ut till folket och sprida kunskap om agroforestry har man utbildat så kallade 
informatörer. Då projektet startade anställde man 13 informatörer, men nu i dagarna pågår 
intervjuer för att öka antalet till totalt 19 stycken. Varje informatör har sedan hand om 10 till 
20 olika grupper som i sin tur består av cirka 15 personer. Dessa grupper har ett litet 
gemensamt kollektiv där de sår frön till buskar och träd, som en liten plantskola. 
Gruppmedlemmarna turas sedan om att sköta plantorna och lagom till regnperioden flyttas 
de för att planteras bland grödorna på varje medlems jordlott. Grupperna får utbildning om 
agroforestry och dess fördelar av sin informatör. Informatören delar även ut fröer och ser till 
att grupperna sköter sina plantor ordentligt. Förhoppningsvis tar medlemmarna till sig av 
informationen de får och använder plantorna för att tillämpa agroforestry på sin lilla åker. 
Efter två år ska grupperna ha fått igång en fröproduktion som de kan använda för eget bruk 
samt ett överskott att sälja och på så sätt vara självförsörjande. Eftersom projektet endast 
pågått knappt ett år har man inte hunnit börja ordentligt med agroforestry än, byn är dock 
full av små kollektiv med plantskolor. 

Agroforestryn har många fördelar och är ett viktigt led i arbetet för att förbättra folkets 
situation. Den ökade planteringen av träd leder till en bättre tillgång till ved, virke, foder och 
frukt vilka alla är viktiga för människorna här. Ökad tillgång till ved nära hemmet minskar 
kvinnornas arbetsbörda och gör det möjligt för dem att koka vatten och laga mat mer än en 
gång per dag. Större tillgång till virke ger folket förutsättningar för att bo bättre och rätt 
foder kan öka mjölk- och köttproduktionen samt ge nödvändig föda. Frukten är dessutom en 
viktig källa av vitaminer och mineraler.    

När det gäller hälsodelen är det tänkt att varje hushåll som deltar i projektet ska få cirka 20 
timmars utbildning inom HIV, TBC, kost och hygien. Läkaren på byns dispensär medverkar 
och är anställd av projektet på deltid. Anna och läkaren åker runt till skolor, kyrkor, 
körmöten och andra sammankomster för att informera om hälsa. 
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Zero grazing 
För att minska påfrestningarna på naturen från betsesdjuren vill MATEP få befolkningen att 
börja med zero grazing. De planerar därför att köpa ett par kossor och bygga ett skjul som 
demonstrationsexempel. 

Med zero grazing menas att djuren hålls instängda och bonden hämtar foder åt dem istället 
för att låta dem gå fritt och beta. Detta sätt är bra i områden med lite växtlighet eftersom de 
betande djuren äter upp den lilla växtlighet som finns, vilket bland annat leder till erosion 
och näringsfattiga jordar. Fördelarna med zero grazing är flera: mjölkproduktionen ökar då 
boskapen får bättre föda, utnyttjandet av marken maximeras, skador på odlingar orsakade av 
betesdjur minskar, det blir mindre slitage på marken och djuren angrips av färre 
skadeinsekter. Djurens avföring kan även tas tillvara och användas som gödsel, för att slippa 
köpa konstgödsel. En förvånansvärt liten yta krävs för att hålla djuren med föda, en åker på 
35 * 70 m2 är fullt tillräcklig. En av zero grazingens nackdelar är att det krävs arbetskraft för 
att skära och bära födan till skjulet och att hämta vatten till djuren. Det kostar givetvis även 
pengar att bygga och underhålla skjulet, pengar som de fattiga bönderna oftast inte har, och 
tanken är därför att bygga på enklast och billigast möjliga sätt.  

Efter att ha gjort vissa efterforskningar om zero grazing har vi tagit fram ett 
djurhållningsförslag till MATEP som ser ut enligt nedan: 
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Resedagbok från Tanzania, sommaren 2006 
Under våra veckor i Tanzania hann vi även vara med om en hel del som inte rör 
byggnadsteknik. I denna resedagbok kan du följa vår resa och våra intryck dag för dag.  

2 juni - 3 juni – Vi lämnar röda spår 
Och så bar det äntligen av! Månader av planering och förberedelser hade äntligen lett fram 
till början på vårt stora Afrikaäventyr. Vi träffades i Sky City tidigt på dagen för att stämma 
av det sista. Allt var fixat! I incheckningshallen visade sig våra goda tidsmarginaler komma 
väl till hands då vi möttes av näst intill hysteriskt mycket folk. Efter lång tids köande var vi 
igenom både passkontroll och säkerhetskontroll och kunde slappna av med ett glas vin på 
tax-free. Inte dröjde det länge innan boarding lyste grönt på avgångstavlorna och vi kunde 
börja röra oss mot vår gate. Fullt beredda att äta upp allt medhavt godis och smörja upp all 
solkräm, i rädsla för övervikt, tog vi oss ombord på vårt första plan mot Frankfurt. 

Efter några långsamma timmar i Frankfurt äntrade vi vårt nästa flyg med Emirates till Dubai, 
ett lyxigt flyg med både kameror i såväl färdriktning som neråt, och stiliga menyer att 
beställa från. Timmarna flöt på i belåtenhet. Precis när vi somnat till efter maten i slutet av 
en film vaknar vi dock av en välkänd doft och en obehaglig, blöt känsla. Mannen i stolen 
framför har just fällt bak sin stol och lyckats välta Åsas halvfulla vinflaska som nu sipprar 
ner mellan hennes ben, på filten och i sätet. Nog för att man lyckats fläcka ner sig förut, men 
nu på ett flyg med alla andra kläder incheckade tills dan därpå. Svordomarna var många och 
varierade på den numera rödmelerade plats 32K. Ska det drickas vin, se till att tömma 
flaskan fortast möjligt, med andra ord. CET-tröjan kom väl tillhands och fick hänga runt 
midjan under resterande del av resan för att dölja de mest genanta fläckarna. 

Flygplatsen i Dubai är gigantisk! Vi åkte transfer hur länge som helst från flyget innan vi 
nådde rätt transit-hall. En härlig kontrast till flygplatsen i Dar es Salaam, som vi äntligen 
nådde efter vår sista turbulenta flygning. Här fick vi trängas med hundratals andra och det 
tog en evighet innan vi tagit oss igenom passkontrollen och hittat våra väskor. 

Väl ute genom dörrarna spanade vi förväntansfullt efter våra namn som mannen från 
hostellets pick-up service skulle hålla upp. Inte hann vi spana många minuter innan vi hade 
första försäljare över oss, en man som livnär sig på att ordna aktiviteter för rika turister. Vi 
förstod ganska snart att vår skjuts inte skulle dyka upp så vi visade lite halvintresse för 
försäljarens erbjudanden och fick hjälp med att ordna en tillförlitlig taxi till hostellet. 

Hostellet, Uplands Centre, ligger en bit upp i bergen utanför stan. Den gångna regnperioden 
har smyckat landet i gröna frodiga färger och det är fantastiskt vackert överallt. Vi checkade 
in i ett dubbelrum med helt okej standard och eftersom vi inte hade sovit så bra under resan 
hann vi inte mer än att käka middag innan vi krupit ner under myggnäten för en god natts 
sömn. Sömn i ett nytt varmt klimat där det är kolsvart efter klockan sju på kvällarna. 

Söndag 4 juni – God hjälp och vänliga människor, men till vilket pris? 
Efter nästan 12 timmars välbehövlig sömn, vaknade vi utvilade och redo att upptäcka vad 
Dar es Salaam har att erbjuda. Vi åt en helt okej frukost med banan, stekt ägg och toast här 
på hostelet (får väl klara sig utan yoghurt med müsli och havregrynsgröt med lingonsylt ett 
tag nu). Mannen som lovat skjutsa in oss till stan kvällen innan syntes inte till, så vi tänkte 
passa på att höra efter om det fanns någon slags safety box där vi kunde lämna våra 
värdesaker under dagen. Det var lättare sagt än gjort. Efter många misslyckade försök att 
förklara vad vi menade sken servitören äntligen upp: Ah, transport, not passport! Det var 
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inte någon idé. Utan att veta om det hade vi tydligen lyckats boka en taxi in till stan istället 
för att få låsa in vårt pass och våra pengar. Till vår förvåning stod denna taxi och väntade på 
oss när vi varit uppe på rummet och hämtat våra saker. Vi som inte ens ville ha någon taxi 
från början tyckte det var alldeles för dyrt med 15000 Tsh (1000 Tsh ≈ 6 SEK) och bestämde 
oss för att försöka oss på lokaltrafiken för 200 Tsh per person istället. Lite sura miner blev 
det, men hostelets manager löste det hela med bravur. 

Väl på busshållplatsen dök nästa pratglada tanzanier upp från ingenstans. Efter de vanliga 
fraserna om vad vi heter, var vi kommer från, vart vi ska (safari?, Zanzibar?), hur länge vi 
ska vara här osv. visade han oss vägen till universitetet där fler ”dalladalla” (lokalbussar) 
passerade. Vi tackade för hjälpen, sa att det var trevligt att träffas och förstod att det här 
skulle bli problem. Mycket riktigt. Trots våra tappra försök att bli av med vår nyfunne vän 
hoppade han in i minibussen med oss och skulle prompt hjälpa oss in till stan. Vi försökte på 
nytt förklara att vi klarade oss själva men utan framgång. När vi äntligen kom fram till stan 
ville han följa med oss runt och visa Dar es Salaam. Det ville inte vi. Det hela slutade med 
att han ville ha 15000 Tsh eftersom han slösat bort sin tid på oss och inte skulle kunna guida 
runt några andra denna dag. Efter mycket diskussioner gav vi honom 5000 Tsh och gick vår 
väg. Tråkigt att man inte ska kunna prata med folk och få lite hjälp utan att de vill ha ut 
något av det. Och varför är man så svensk och har så svårt för att säga ifrån på skarpen? 

När irritationen lagt sig försökte vi orientera oss i denna tremiljonersstad. Var fanns 
centrum? Vi konstaterade att vi måste vara någonstans i utkanten av staden, tog sikte på 
några högre hus och började traska. Gick och gick. Vid varje korsning tittade vi oss runt 
omkring och justerade kursen efter högre bebyggelse. Eftersom det var söndag var nästan allt 
stängt och det var inte lätt att hitta någon att fråga efter vägen (med tanke på tidigare 
erfarenheter ville vi inte fråga vem som helst). Efter att ha irrat runt på gatorna ett bra tag 
hittade vi ett lite finare hotell där vi gick in för att fråga efter vägen till centrum och köpa ett 
SIM-kort till mobilen. Vi fick ett nummer till vår telefon och en handritad karta som vi 
följde och hamnade så småningom på precis samma ställe där vi hoppat av dalladallasen 
tidigare. Det visade sig att vi gått runt mitt i centrum utan att förstå att det var där vi var.☺ 

Med trötta fötter efter en hel dags traskande i stan satte vi oss på bussen tillbaka till Uplands. 
Då vi hoppade av i Ubungo för att byta buss fick vi genast en skock på ca 20 personer runt 
oss som ropade: ”Where are you going sister? Are you looking for something? Where are 
you going?”. Totalignorering hjälpte inte. Tillslut kom en vänlig kvinna som också skulle till 
universitetet och hjälpte oss på rätt buss. Tack! Helt slut efter dagens alla intryck var det 
riktigt skönt att komma tillbaks till landsbygden igen och slippa höra ”Jambo sister! 
Mzungu!” hela tiden. Som vit blir man betraktad som en vandrande plånbok. Att säga att 
man lever på studielån går ju inte riktigt hem här! 

När vi svettiga kommit tillbaka till rummet fanns det inget vatten i kranen, så den 
efterlängtade duschen fick vänta. Kocken var uppe och knackade på dörren ett par gånger för 
att fråga när vi ville ha middag och försäkra sig om sin service charge. Men vi fattade inte 
nått, man är ju blond… Efter middagen tog vi fram en flaska vin och hade en trevlig kväll 
som tyvärr slutade med blodspill. Tur att vi har ett ordentligt reseapotek! 

Måndag 5 juni – Svenska backpackers, tillräckligt anständiga? 
Vi börjar redan bli vana bussresenärer och klungan av försäljare runt oss har minskat. När vi 
skulle fixa bussbiljett till Lushoto hamnade vi dock åter i en hysteri av folk som skulle sälja 
biljett åt oss. Vi försökte utnyttja konkurrensen men betalade tillslut ändå ett för högt pris på 
12000 Tsh för en sex timmars resa och fortsatte sedan ner mot stan. Det hade blivit vardag 
igen vilket märktes markant på mängden trafik. Vi hittade även en hel del andra 
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västerlänningar som satt och tryckte på French Bakery. Kanske hade de suttit där hela helgen 
eftersom vi inte sett några tidigare?! 

På eftermiddagen tog vi oss tillbaka till trygga Upland för en promenad i bergen. Vi gick 
genom vackra omgivningar med utsikt över de närmaste byarna. Människorna vi mötte var 
väldigt trevliga, utan att ta betalt. Härligt att de finns de med! På kvällen hade vi äntligen 
åter vatten på vårt rum och vi kunde duscha av oss och packa inför nästa destination. Tre 
dagar i Dar es Salaam utan några stölder eller större pengaspill och lurendrejerier får anses 
som ett bra resultat! 

I övrigt har vi träffat många barn och alla är väldigt nyfikna på oss. De spanar så mycket de 
kan, fnissar gärna och vinkar åt oss. Idag var det en liten pojke som började gråta när han 
hamnade bredvid oss på bussen. Hans mamma blev lite generad och försökte trösta. Vi har 
även funderat över vad tanzanierna tycker om våra frisyrer. Varenda kvinna här har vackra 
flätor eller håruppsättningar där vartenda hårstrå är på plats. Vi går däremot omkring med 
tofsar och slarviga flätor med testar åt alla håll. 

Tisdag 6 juni – No chicken bus 
Taxin kom 05:30, precis som beställt och mer än vi vågat hoppas på. På busstationen i 
Ubungo var det fullt av folk i rörelse trots att det fortfarande var mörkt. Vi var i god tid och 
fick vänta i nästan en timme innan avresa. Det var redan tokigt varmt och vi fasade för hur 
resan skulle bli med denna gamla buss utan AC. Men det är klart, vi hade ju betalat för en 
lite dyrare buss, ”no chicken bus” så alltför illa kunde det ju inte bli. 

Redan efter första korsningen såg vi tecken som inte bådade gott. En lastbil låg omkullvält 
och blockerade halva körbanan. Ett kvarter längre bort hade en lokalbuss kört av vägen och 
det dröjde inte länge innan en kraftig smäll skrämde oss. Vi hade fått punktering… 

Trots den lite omtumlande början av vår färd gick resan förvånansvärt smidigt. Sätena var 
sköna med ordentligt benutrymme och vi kunde njuta av vår matsäck till en utsikt av 
kuperade landskap i varierande gröna färger. Bortsett från kräkningarna bredvid och 
krockade fordon utmed vägen hade vi det ganska bra. 

Vi stannade till i ett antal mindre städer. Så fort bussen saktade in myllrade det av folk som 
försökte sälja allt från nötter och dricka till barnkläder och hygienartiklar genom 
fönsterrutorna. Det blev dock mindre hysteriskt ju längre ifrån Dar es Salaam vi tog oss och 
när vi väl var framme i Lushoto var det ganska lugnt. Skönt! William, föreståndaren för 
Tumaini Guesthouse, välkomnade oss vid bussen och tog oss till vårt nya boende. Där fick vi 
äntligen träffa Anneth som hjälpt oss att ordna vår resa. Båda var väldigt trevliga och öppna, 
vilket var en lättnad eftersom vi ska vara här så länge. 

Efter en rundtur i byn kunde vi glatt konstatera att folket här är nyfikna på oss och hälsade 
oss välkomna med ”welcome” och ”karibu” från höger och vänster. Här ska vi nog trivas! 

På internetcafét senare på kvällen träffade vi två trevliga killar, Philemon och John, som vi 
pratade med ett bra tag och kunde ställa de frågor vi inte vågat tidigare. De berättade bland 
annat att biskopen, Anneths man, anses som president i hela nordöstra Tanzania och att de 
nästan bugar när de ser honom. Oj oj oj, tänkte vi, som tidigare hälsat på honom som vem 
som helst. Vi förstod ju inte bättre, man är ju blond… 

När vi ätit en god kvällssoppa presenterade William oss för stiftets ingenjör Mlay som vi ska 
få följa med de kommande veckorna. Även han verkade väldigt trevlig och lättsam och allt 
med kursen kände genast bra. För övrigt har det inte ens gått en vecka och Åsa pratar redan 
göteborgska (typ). Helt hopplöst, hur ska detta sluta? 

 35



Onsdag 7 juni – Morgonbön och psalmer på swahili 
Klockan fem på morgonen vaknade vi till av ett oljud. Är det någon som har ont i magen? 
Från någonstans i närheten mässades islamska böner för full hals. Länge tvingades vi lyssna 
innan det tillslut blev tyst igen så att vi kunde somna om. 

Vid kvart i åtta kom Mlay förbi och hämtade upp oss för morgonbön på stiftet. Under denna 
presenterades vi för de andra och senare fick vi en genomgång om vilka som gör vad på 
huvudkontoret. Sedan satte vi oss tillsammans med Mlay för att göra upp en arbetsplan inför 
de kommande veckorna tillsammans. Han lyckades också fixa så att vi får bo kvar här på 
Tumaini Guesthouse för en billig penning, 3000 Tsh per person och natt motsvarande 540 
kr/månad (inklusive el!). 

Efter en billig lunch i byn följde vi med Mlay och hans chaufför upp i bergen till Magamba 
där stiftet håller på att renovera blivande universitetsbyggnader. Mlay är ensam ingenjör på 
stiftet och håller i alla arbetsuppgifter från arbetsledning och inköp till arkitektur och 
projektering. Byggarbetarna här har inte någon utbildning utan går helt efter vad Mlay säger 
åt dem att göra. Lite annat system än hemma skulle man kunna säga! Till fördel är man väldigt 
respekterad som ingenjör här i landet, man som kvinna. ”Vem som helst kan ju inte bli ingenjör”, 
som Mlay själv uttryckt sig. På plats fick vi se både förfallna och färdigrenoverade byggnader 
och kunde glatt konstatera att resultatet var strålande. Det ska bli kul att komma tillbaka och 
se framstegen. 

I kyrkan tidigare på morgonen konstaterade vi snabbt att vi skulle behöva utöka vår garderob 
då våra slitna kläder inte kändes så passande bland alla kostymklädda höga herrar. När vi 
kommit tillbaka till byn tog vi därför ett varv på marknaden för att fynda, så nu har vi nya 
kommer förmodligen att bjuda hela byn på ett gott skratt. 

Torsdag 8 juni – No problem! 
Stelfrusna efter ännu en iskall natt konstaterade vi att det var dags att plocka fram 
underställen. Tur att vi tagit med varma kläder för en eventuell Kilimanjaro-topptur, men vi 
hade väl aldrig kunnat föreställa oss att vi skulle behöva använda dem här i Lushoto. 
Morgonen började med en bön inför frukosten. Finns det något bättre sätt att börja dagen på? 
Vi funderade på om vi skulle hinna med ett kyrkobesök också innan dagens avfärd (som var 
satt till klockan sju). Till svar på vår fråga fick vi: ”this pray is enough, we don’t need to go 
to church today”. En bön mer eller mindre…! 

Efter frukost tog vi oss hur som helst till Tanga ute vid kusten. Hyfsad bil men trångt med 
fyra i baksätet, det tog ju ändå tre timmar. På vägen stannade vi till vid stiftets tryckeri där vi 
förflyttades många årtionden tillbaka i tiden. Eventuellt ska vi få spendera en dag där och 
lära oss hur det fungerar. 

Projektet i Tanga handlar om att renovera ett hus som ska användas som hostel i anslutning 
till ELCT:s restaurang. Eftersom projektet står i startgroparna åkte vi denna gång för att göra 
en inmätning av det befintliga huset och knäcka idéer om nya planlösningar. Här är det inte 
snack om arkiverade bygghandlingar och lasermätare, utan traditionella måttband får duga. 
Någon centimeter hit och dit, vad gör det? 

Strax innan lunch var vi klara att åka tillbaka, skulle bara få lite mat i magen först. Trodde vi 
ja! Nio timmar senare hade vi fortfarande inte kommit iväg… Vår bil hade fått läckage 
(kylaren?) och behövde fixas. Hade vi vetat från början att vi skulle behöva vänta så länge 
hade det varit okej, men det ända vi fick höra var: ”No problem, soon we’ll go back”. För att 
fördriva tiden tog vi en tur på stan och dess marknad. Oturlig nog hade vi glömt våra pengar 
i bilen så några fina smycken blev det inte denna gång. På vägen hem tittade vi in i en 
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luthersk bokhandel. Till vår förtjusning sålde de nattvardsvin på dunk! Vi hann även med en 
sväng till havet och en liten strandpromenad, dessvärre med många myggbett. 

När vi äntligen kunde sätta oss i bilen var det dags för vårt livs första bilbön, där vi önskade 
att Han skulle skydda oss under vår färd. Är det inte bättre att bara köra försiktigt? Resan 
hem var mer utav en skräckfärd med sex personer i bilen utan säkerhetsälten på mörk, smal 
väg i 120km/h. Som om inte det var nog fick vi ett stenskott som spräckte framrutan och 
nästan framme i Lushoto började det att ryka massor från motorhuven. Vid midnatt var vi till 
slut hemma och kunde slappna av. Såhär i efterhand kanske bilbönen inte var så dum… 

Fredag 9 juni – Från lodisar till fina afrikanskor 
Det enda som fanns i tankarna när vi vaknade upp var en lång, fräsch och varm dusch. 
Snacka om besvikelse när det inte gick att spola i toaletten på morgonen och det visade sig 
att vi var utan både el och vatten. Det har för övrigt inte kommit tillbaka på hela dagen och i 
skrivandets stund har Åsa inte tvättat sig på fyra dygn… Med mössa på huvudet och lite ny 
deodorant gick vi till marknaden för att hämta ut våra nya kläder. Passformen hade kunnat 
vara bättre men på det stora hela är vi riktigt snygga! Till vår förvåning har väldigt få skrattat 
åt oss. (Vi ser ju inte kloka ut!) Vi roade oss länge med att prova olika kombinationer och 
plåtade oss själva ute på balkongen. Det har regnat idag och vi har nog haft lite brist på 
sysselsättning. 

Idag flyttade vi in i vårt nya rum. Vi har också börjat träna och promenera så i slutet av 
denna resa kommer vi vara smala och smäckra! Tyvärr är det inte säkert att röra sig hur som 
helst så det blir många turer fram och tillbaka på vägen. Folket i byn lär ju undra vad vi 
håller på med!  

Lördag 10 juni – Från totalt mörker till lite solsken 
Jambo, habari, nzuri, asante, karibo, ndiyo, hapana, maji, tafadhali, nataka, sifuri, moja, 
mbili. Många nya ord och allting bara snurrar runt… Alla skrattar åt oss när vi försöker svara 
på swahili för vi svarar alltid på fel fråga. 

Vi var ganska deppiga när vi vaknade. Regnet öste fortfarande ner utanför och allt kändes 
skit. Vad gör vi här? Vi skulle ju bli bruna och ha råd att göra massa roliga saker utöver 
studierna. Nu har det regnat i flera dagar och det mesta har visat sig vara dyrare än vi trott. 
Vi satt och surade en stund på rummet för att sedan gå ner och skicka lite klagomail. 
Naturligtvis var uppkopplingen nere. Turistinformationen blev nästa anhalt där vi träffade 
Juma som berättade lite om sig själv och Lushoto. Han presenterade trekkingturerna och tog 
med oss till Maweni Farm, pensionatet han bedriver tillsammans med svensken Lars 
Johansson. Pensionatet byggdes av tyskar på 1920-talet och utgör numera en liten oas i 
Usambara mountains, 20 minuter från Lushoto. Efter en rundvisning, gratis lunch och te var 
vi helsålda. Hit åker vi i slutet av juli! Plötsligt var humöret på topp igen. Från att vara 
rastlösa och inte ha en aning om vad vi ska göra till att inte veta hur tiden nu ska räcka till 
gick på en handvändning. 

Väl tillbaka i Lushoto tog vi oss en sväng på marknaden där ett av telefonbolagen hade något 
slags jippo. Vi pratade ett tag med två av försäljarna och fick snart erbjudan om giftermål. ”I 
have to marry a white woman because I must have a white child.” Bättre raggningsrepliker 
har vi hört. Därför tackade vi vänligt men bestämt nej! Var är våra norska volontärer?!! 
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Idag köpte vi frukter som vi trodde var päron. De var svåra att skala och verkade 
oroväckande mjuka i mitten. Ännu värre smakade de. Inte så konstigt. När vi gjorde hål i 
dem märkte vi att det var passionsfrukter. Här i landet är de ljusgröna och grymt goda. 

Lite deppiga igen efter den inledande Sverige-matchen i fotbolls VM, men vi fick ju se den i 
alla fall och det är vi glada för. 

Söndag 11 juni – Perspektiv på tillvaron 
I morse var vi på gudstjänst i kyrkan där vi höll ett litet tal på swahili för de andra 200 i 
församlingen: 

”Jambo! Jina langu ni Åsa. Huyu ni rafiki langu Marie. Sisitometoka Uswidi, katika chuo 
cha Luleå university of technology. Tupo kwa masomo kwa muda wa mwezi moja. 
Tunafuraha kukutana na nyinyi. Asante!” 

Det blev det enklaste, vad vi heter, var vi kommer ifrån, hur länge vi ska stanna och vad vi 
gör här, men av någon anledning blev vi båda rätt nervösa. Alla skrattade hjärtligt åt vårt 
knaggliga språk men William, som var där med oss, tyckte att vi gjorde det bra. Förövrigt 
innehöll gudstjänsten ganska mycket sång och var helt okej. Församlingen lämnade in 
kollekten i personliga kuvert så att kyrkan i efterhand kan se vilka som varit där och hur 
mycket pengar de skänkt. Här är det tydligen helt okej att ta från de fattiga och ge till den 
redan rika kyrkan!  

Efter kyrkan besökte vi söndagsmarknaden som var bra mycket större än den vanliga. Folk 
från närliggande byar hade kommit dit för att sälja både det ena och det andra. Det var riktigt 
mysigt med alla människor i färgglada afrikanska kläder. Själva passade vi på att köpa massa 
frukt och mandazi till vår stundande picknick.  

Idag har vi för övrigt haft en helt underbar dag med sol och långpromenad i Usambara 
Mountains med fantastiska vyer över landskapet. Efter 6 km och en hel del stigning nådde vi 
Irente viewpoint med en helt otrolig utsikt över berg och dalar. Vi stannade länge för att bara 
njuta av naturen och solen och för att försöka ta några fina fotografier. Beställde lite att 
dricka och fick provsmaka, de för oss nya, custard apples (tope tope). 

Det var skönt att få ut och röra lite på sig. Annars har vi gått fram och tillbaka på bygatan 
eftersom våra vänner sagt att det finns ”banditer” i skogarna runt omkring.  

Ibland får man sig en liten tankeställare. Vi har fått 4 miljoner Tsh i stipendier för att åka hit, 
men vi förmår inte ge bort 500 Tsh utan vidare till folk som tigger. Andreas exjobbar på 
skolan, Daniel har ångest inför första dagen på jobbet och Maria bor i Vägverkets bastu. 
Okej då, vi har det väl rätt bra egentligen… 

Måndag 12 juni – I ösregn, utan el och Internet 
Det första vi fick höra när vi kom ner till frukost var: “James has prayed for the tea, so it’s 
safe.” Denna bön räckte tyvärr inte den här gången så vi fick gott pallra oss iväg till en 
timmes morgonbön på stiftet. 

Mlay berättade att de beslutat att riva huset vi mätte upp i Tanga, då det är för illa åtgånget. 
Istället ska ett nytt gästhus byggas på platsen. Mlay själv var tvungen att åka till Moshi i ett 
par dar eftersom hans morbror gått bort och under tiden fick vi till uppgift att ta fram olika 
planskisser till det planerade huset. Till vårt förfogande hade vi hans kontor och dator. 
Kontoret kändes stelt och instängt. Bättre blev det inte när en av de andra männen på 
kontoret framfusigt bytte sin hårda stol mot Maries med dyna, utan att ens fråga. Med 
stoltheten i behåll förflyttade vi oss därför hem till Tumainis restaurang för att arbeta vidare. 
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Regnet öste ner utanför och elektriciteten och internetuppkopplingen var borta hela dagen. 
Hur klarar man sig utan? För tanzanierna verkar det inte vara något större problem men vi 
blir tydligen väldigt oproduktiva och rastlösa. Större delen av dagen fördrev vi istället med 
att prata med våra vänner Philemon, William och John som avlöste varandra vid vårt bord på 
restaurangen. (Kan de verkligen få nåt gjort själva när de pratar med oss hela dagarna?) På 
kvällen kom strömmen tillbaka igen men inget Internet. Konstigt vad man kan sakna grejer 
bara för att de inte finns till hands! 

Tisdag 13 juni – I ösregn, med el men utan Internet 
Ooops, i morse försov vi oss och missade morgonbönen. När katten är borta… 

Regnet det bara öser ner… Men det har i alla fall funnits ström i eluttagen hela dagen, något 
vi inte förutsätter längre. Därför har vi passat på att skriva en hel del till vår rapport. 
Effektivt men ganska tråkigt. VI BEHÖVER SOL!!! På kvällen fick vi i alla fall lyxa till det 
med en varmdusch, om så i brunt vatten! Får vi ingen sol snart kanske vi kan fixa brännan i 
duschen… 

Onsdag 14 juni – Irentedagen 
Klockan sex ringde väckarklockan. Vi var förvånansvärt trötta med tanke på hur tidigt vi lagt 
oss kvällen innan, men det är klart, man sover inte så bra när bussar och bilar tutar utanför 
vårt trasiga fönster natten igenom…  

Vid sjutiden tog vi raska steg mot Rainbow School, där barn med speciella behov går. 
Skolan öppnade för ett och ett halvt år sedan på initiativ av Anneth och är en av de få skolor 
i landet som är specialanpassad för förståndshandikappade barn. Där går 28 elever mellan 6 
och 14 år med allt från autism till Dawns syndrom. Vi fick vara med på morgonsamlingen 
och blev visade runt av Elisabeth och Karin, två svenska volontärer som jobbat där några 
månader. Barnen var glada, mysiga och väldigt lätta att få kontakt med och det var med 
motvilliga steg vi gick vidare mot stiftets barnhem.  

Barnhemmets föreståndarinna Marianne tog gladeligen emot oss och visade oss runt bland 
de föräldralösa små barnen. Här bor 35 barn som är någon vecka till två år gamla i kala rum 
med spjälsängar, några få stolar och i princip inget mer. I ett rum vi kom in i satt sex 
ensamma barn på var sin stol och bara tittade. Och där kom vi med våra kameror på magen. 
Tragiskt. Vi köpte lite saker i barnhemmets lilla butik för att stödja verksamheten och 
fortsatte därefter till blindskolan.  

75 gravt synskadade eller blinda är inackorderade här för att få specialanpassad undervisning 
i de vanliga ämnena så väl som i blindskrift och maskinskrivning. Vi förvånades över att vi 
såg så många albinos på skolan. Skolan verkar i övrigt vara lugn och harmonisk och bra för 
eleverna. 

Övriga dagen bjöd på picknick med rågbröd på Irente Farm och några välbehövliga timmar i 
solen! 
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Torsdag 15 juni – Seger! 
Eftersom Mlay förväntades vara tillbaka idag pallrade vi oss iväg till morgonbön. Tyvärr dök 
han inte upp idag heller. När vi ändå var på kontoret passade vi på att rita in våra planskisser 
i Autocad. Resten av dagen spenderade vi i solen på Tumainis bakgård och lyssnade på 
Philemon som berättade om könsstympning, äktenskap och livet i Tanzania. Efter fyra 
dagars lång väntan hoppade Internet äntligen igång, om så i väldans långsamt tempo. Vilken 
lycka!  

Sent på kvällen var det dags för fotboll igen. Vi kurade ihop oss under varsin filt och fick 
äntligen se Sverige kamma hem segern i sista minuten. Sverige – Paraguay 1-0. Det var på 
tiden! 

Fredag 16 juni – Blir man lycklig av pengar? 
Idag hade Mlay äntligen kommit tillbaka från Moshi och vi fick tillfälle att visa våra 
planskisser. Vi diskuterade fördelar och nackdelar och kom fram till att ett av våra förslag 
var ganska bra. Kul! Med några små ändringar är det fullt möjligt att detta hus kommer att 
byggas inom kort. Här handlar det inte om åratals vänta på bygglov inte. Bara att studera 
några år, rita och köra! 

På eftermiddagen tog vi oss till banken för att växla in hälften av våra resecheckar. Efter lite 
pappersarbete kunde vi hämta ut 1,5 miljon shilling i stora buntar om femtusingar. Blir man 
lycklig av pengar? JAJJESEMÄN!! Den stora summan väckte snabbt ett intresse hos 
banktjänstemännen John och Emmanuel som genast ville ha vårt nummer. Klart de fick det, 
man är ju blond… Efter att ha betalat lite hyra i förskott frågade vi av en tillfällighet William 
om han kände till någon som kunde fläta våra hår. Och vips satt vi på varsin salong! 5 paket 
löshår och fyra timmar senare var vi Rasta-Marie och Rasta-Åsa, YEAH! 

Sent på kvällen lyckades vi koppla upp vår egen dator nere i restaurangen. Höjden av lyx!  

Lördag 17 juni – Första hembesöket 
Resemagen börjar få nog! I morse konstaterade vi nöjda att vi klarat oss över förväntan från 
sjukdomar på resan. En halvtimma senare satte det igång… Många toalettbesök har det blivit 
idag. Tur att saker och ting kommer rätt väg, än så länge i alla fall. Magproblemen har fått 
oss att fundera på saker man blir glad av i Tanzania, som man vanligtvis tar förgivet hemma 
i Sverige. Vi blir glada när: 

 magen fungerar normalt! (har inte hänt ännu) 
 det finns vatten i kranen 
 vattnet inte är brunt 
 det finns toalettpapper på toaletten 
 vi inte behöver betala överpriser 
 det inte finns konstiga djur på rummet 
 kvinnor säger något snällt och ler 
 Sverigematcherna visas på TV 
 1000 Tsh visar sig vara 6 SEK istället för 8 
 vi får SMS 
 vi klarar oss utan morgonbönen 
 vi vaknar utan att vara stelfrusna 
 man vaknar och inser att man sovit sig igenom både busstutor och muslimmässande 
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Vid fyratiden hämtade Mlays chaufför upp oss på Tumaini för att köra oss hem till Mlay på 
middag. Det var kul att se hur han bor, träffa hans fru och äta traditionell mat med händerna. 
Åsa fick koncentrera sig på att äta med högerhanden. Marie som inte tänkte alls åt gladeligen 
med bajshanden. Vi blev bjudna på rostade gröna bananer (med potatiskonsistens), fläsk 
(köttslams med ben) och te. Det var faktiskt ganska gott! Mlay och hans fru åt ur samma 
tallrik. Vi tror att de i vanliga fall äter direkt ur kastrullen. Hur som helst verkade de tycka att 
det var roligt att ha oss där och vi tyckte självklart det var kul att få komma dit. Ömsesidigt 
utnyttjande?! 

Söndag 18 juni – Heldag med Philemon 
Nu hade det blivit söndag igen och dags för nästa gudstjänst. Entusiastiska klädde vi oss i 
våra finaste kläder (!) och följde lämmeltåget mot kyrkan. Två och en halv timme på swahili 
och två kollektrundor senare fick vi äntligen komma ut i friskluften igen. Vi kände oss som 
kossor på grönbete. Ska vi verkligen behöva gå nästa söndag igen? 

Efter kyrkan tog Philemon med oss hem till sin moster som han växt upp hos, eftersom hans 
mamma dött i ung ålder. Huset låg uppe bland kullarna en liten bit från stan med en 
storslagen utsikt över berg och dal. Där hemma träffade vi mosterns familj och Philemons 
syster. Vi kände oss mycket välkomna och blev bjudna på god mat. Tydligen är det en stor 
ära för många att få bjuda hem vita människor och det har ju inte vi något emot! 

I övrigt har det varit en hängig dag och vi har känt oss lite ur form. Har vi ätit något dåligt 
kanske? Andfådda och trötta kunde vi i alla fall glädjas åt att det var söndag och vilodag och 
helt okej att ta det lugnt med pizza och film resten av kvällen! 

Det har börjat dyka upp fler och fler turister här i stan och på Tumaini. Vi känner oss ofta lite 
obekväma av någon konstig anledning och vet inte riktigt hur vi ska bete oss. Det är lite som 
när vi träffar ”tjej-tjejer” hemma, vi som bara umgås med grabbar eller ”grabb-tjejer”. Har vi 
blivit så vana vid att umgås med lokalbefolkningen att västerlänningar känns främmande? 

En stund efter att vi avslutat ovanstående stycke stormade några norskor in och började 
ohämmat att prata med oss. Vi blev nästan rädda. Till vår förvåning var de både roliga och 
trevliga så vi spenderade resten av kvällen med dem på ett skandinaviskt vis. Vi förflyttade 
oss till vår myshörna på ovanvåningen och plockade fram stearinljus, filtar, bra musik 
(börjar lessna på de entoniga frälsnings-musikvideorna på TV), svenskt godis och diverse 
godsaker vi shoppat i Frankfurt. Det blev en kul kväll, precis vad vi behövde! Tänk att 
västerlänningar kan vara så trevliga trots allt! 

Måndag 19 juni – En evig väntan 
Denna vecka var tänkt att spenderas på bygget i Magamba, något vi sett fram emot. Tyvärr 
blir ju saker sällan som man planerat här i landet. Efter att ha väntat på avfärd i över en 
timme på kontoret begav vi oss tillbaka till vårt gästhus och bad Mlay hämta upp oss där 
istället. Vi väntade och väntade. Efter många timmars sömn och läsande började vi se det 
som en återhämtningsdag, då Mlay fortfarande inte dykt upp. Allting har inte stått rätt till i 
kroppen de senaste dagarna, vet inte vad det är för fel?  

På kvällen blev vi i alla fall hembjudna till William och hans familj på te. Hans fru skickade 
med oss alldeles nybakt bröd hem. Mums! Dom är för goa, våra vänner! 
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Tisdag 20 juni – Kycklingar runt fötterna 
Det fortsätter att ösregna. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att det skulle kunna finnas 
såhär mycket regn i Afrika. Tydligen är regnperioden försenad (skulle ha varit över i maj) 
och det hoppas vi verkligen stämmer så att det finns lite hopp om att den snart tar slut. 

Vid lunchtid hade Mlay fortfarande inte dykt upp, så på eftermiddagen gick vi hem till 
Williams fru för att få lära oss att baka chapati och mandazi. Chapati är som en blandning av 
tunnbröd och pannkaka och mandazi en slags friterad bulldeg. När vi frågade William i förra 
veckan hade vi nog inte kunnat föreställa oss att vi skulle sitta på golvet vid en litet koleldat 
Trangia à la 1800-talet och knåda deg med kycklingar springandes mellan fötterna. Vad ska 
vi säga om resultatet då? Bästa mandazin hittills! Men ska vi få till ens hälften så goda 
hemma i Sverige får vi nog ge oss ut i skogen med Murikka. 

Efter baket skyndade vi oss hem för att göra oss fräscha inför den avgörande matchen mellan 
Sverige och England. Till vår besvikelse spelade England riktigt bra och matchen slutade 
oavgjort, 2-2 och båda gick vidare till slutspel. 

Onsdag 21 juni – Regnet tycks aldrig sina 
Den som väntar på en afrikan… Eftersom vi fortfarande inte hört något från Mlay ägnade vi 
dagen åt att boka safari. Det finns en djungel av olika arrangörer men trots stor konkurrens är 
det svårt att pressa priserna. Kan det vara frågan om kartell?! Efter mycket dealande 
bestämde vi oss för att gå på vår vän Jumas rekommendationer och åka på en tredagarstur 
med Sunnysafaris för $430 per person. Dyrt kan tyckas men ungefär vad man kan komma 
ner i om man inte vill dela bil med andra turister. 

Nu har vi definitivt tröttat på att vänta på solen. Därför drog vi på oss våra regnkläder och 
gav oss ut på en lång och snabb promenad i bergen. Det var precis vad vi behövde och allt 
kändes genast lite ljusare efteråt. 

Under kvällen fick vi en inbjudan till 50-årsmiddag hemma hos Juma under följande dag. 
Vad ger man bort till en 50-årig man? Dags att plocka fram pysselpåsen! Sent på kvällen 
hade vi lyckats få ihop ett par tenntrådsarmband i samisk stil. Svenskt och bra! 

Dagens I-landsirritation: Varför får vi aldrig likadana glas när vi äter i restaurangen? Det 
finns ju uppenbarligen fler av varje sort. 

Torsdag 22 juni – 50-års fest 
Inget livstecken från Mlay idag heller. Nu när vi både varit förbi kontoret, ringt och skickat 
sms tycker vi att vi gjort vad vi kunnat och det är upp till honom att kontakta oss. Är det 
detta som kallas för kulturkrock? 

På kvällen, givetvis efter lång väntan, hämtade vår vän Juma upp oss för att ta oss med till 
sitt 50-års kalas. Vi hann knappt ur bilen förrän massor av barn mötte oss med sång, dans 
och blommor och eskorterade oss ner till huset. Där inne fick vi det varmaste välkomnandet 
med massor av god mat och godsaker och efter middagen höll grannbarnen show för oss 
med sång och dans. När vi var tvungna att åka därifrån blev vi överösta med kramar och 
pussar från barnen som ville att vi skulle komma tillbaka snart igen. Bästa kvällen hittills! Så 
vill vi också ha det när vi fyller 50. Familjerna vi träffat här bor enkelt, bär skitiga kläder och 
äger bara de mest nödvändiga materiella sakerna. Trots det känns det som att de har så 
otroligt rika liv och tar tillvara på stunder som vi i västvärlden bara stressar förbi. 
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Uttryck som fått sin ordagranna innerbörd här i Afrika: 

- Tuta och köra! 

- Herre gud! 

- Snorunge 

- Skitunge 

- Slå en signal 

- Ut med skiten! 

Uttryck som fått en ny innerbörd här i Afrika: 

- Den som väntar på något gott… 

- No problem! 

- Akademisk kvart 

- Från ord till handling… 

- Handbroms 

Fredag 23 juni – Var shoppar man i detta land? 
Vanligtvis känns det helt sanslöst att bussarna börjar tuta klockan fem på morgonen (för att 
de som ska åka med ska vakna) men idag passade det rätt bra eftersom vi skulle med.  

Bussresan till Arusha tog 7,5 timmar, utan punkteringar eller andra missöden. Väl framme på 
busstationen blev vi påhoppade av en hel drös av safarisäljare, men vi styrde våra steg i 
bestämd riktning och klarade oss därifrån förvånansvärt smidigt. Vi passerade lyckligtvis 
Sunny Safaris kontor med bussen, så vi gick direkt dit för att fixa safarin och bli av med lite 
kontanter. 

Efter att vi hittat ett rum för natten gick vi ut för att ta en titt på stan och stilla vårt 
shoppingbehov. Om vi inte varit i Dar es Salaam tidigare hade vi nog gått runt och letat efter 
centrum här också, men ibland lär man ju sig av sina misstag… Den där shoppingen vi 
längtat efter blev det tyvärr inte så mycket med. Det fanns helt enkelt inte så mycket att köpa 
så det fick bli var sin khanga. 

Till middag passade vi på att gå till Arushas pizzaställe nummer ett: Pizzarusha där det bjöds 
på god pizza för den som hade bra mage. Elektriciteten var givetvis borta och eftersom det är 
helt kolsvart efter klockan sju höll vi oss inne resten av kvällen.  

Lördag 24 juni – På äventyr utan långkallingar 
Klockan 8:30 blev vi hämtade på vårt gästhus av vår chaufför och kock i tjusig grön safaribil 
som styrde mot Tarangire nationalpark. Det var härligt att för en gångs skull färdas i bra bil 
på fina vägar. På vägen stannade vi för att köpa kol och fick genast 12 massajkvinnor runt 
oss som ville sälja armband och att vi skulle ta kort på dem för 2000 Tsh. Visserligen hade 
det varit kul att ha ett kort på en tandlös utspökad massaj, men principfast som man är blev 
det inget med det. 

Åt lunch på campingen vi skulle spendera första natten på innan vi gav oss in i 
nationalparken. Där möttes vi av vacker natur, precis som vi föreställt oss att det skulle se ut 
i Afrika; oändliga fält, högt gräs, jämt utspridda buskar och träd, torrt och berg i bakgrunden 
som ramade in omgivningen fint. Till vår glädje var det inte alls så många andra safaribilar i 
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parken som vi befarat och långa stunder var vi helt själva då vi åkte runt på jakt efter djur. 
Från klockan 12 till 18 betade vi av de vanligaste djuren: elefant, zebra, giraff, buffel, gnu, 
gazell, struts, vildsvin, babianer, dik dik och gam. När vi lämnade parken efter en lång och 
härlig dag i solen var vi mättade på både djur och natur. 

På campingen väntade vår kock med en superb middag. Dessvärre fick vi nys om att Sverige 
spelade fotboll så vi kastade i oss maten för att hinna ta oss till närmsta by med tv. Tyvärr 
kom vi dit för sent och matchen var redan slut. Kanske lika bra det eftersom Sverige ändå 
förlorat med 2-0. Nu behöver inte vi bry oss om VM längre. 

Vi sov gott i vårt tält och för första gången på länge slapp vi ligga och frysa i långkallingar☺ 

Söndag 25 juni – Löss eller bara skitig? 
Efter frukost packade vi in oss i bilen igen och gav oss av mot Lake Manyara nationalpark. 
Det var inte speciellt långt dit så vi var inne i parken redan vid tio. Parken har helt annat 
klimat än den i Tarangire och vi åkte runt i gröna lummiga regnskogar. Här fick vi se zebra, 
elefant, giraff, buffel, gnu, apor (babianer, vervet monkey och blue monkey). För några 
sekunder kunde vi också skåda en leopard som tyvärr blev skrämd och försvann längre upp i 
det träd den redan satt. Väl framme vid själva sjön fick vi även se flodhästar och flamingos 
men det var framförallt härligt att få se lite vatten. 

Kocken hade skickat med oss lunch som vi åt på en rastplats med grymt fin utsikt över 
parken och sjön. Det var skönt att bara sitta still en stund och njuta av naturen och låta djuren 
dyka upp själva istället för att jaga runt efter dem. Vi spenderade hela dagen inne i parken 
och framåt eftermiddagen åkte vi vidare mot nästa campingställe som låg nära Ngorongoro-
kratern. Campingen var jättefin med en vacker utsikt. Dock tyckte vi lite synd om 
campingvärden eftersom vi var de enda gästerna den natten. 

Efter att inte tvättat håret på nio dagar hade det börjat klia lite smått i Maries huvud. Så 
saxen åkte fram och flätorna rök. Vilket hårburr! Skönt att ha kort hår igen! 

Måndag 26 juni – Bara ETT glas… 
Vi vaknade tidigt och märkte att det börjat regna in i tältet. Det bådade inte bra för 
finaldagen på vår safari i Ngorongoro nationalpark. Efter en tidig frukost började vi en läskig 
färd ner i kratern med dimma (sikt på några få meter), branta sluttningar, hög hastighet och 
mycket mötande trafik. Lyckligtvis nådde vi botten helskinnade och hade de 600 meter höga 
kraterväggarna omkring oss. Häftigt vad naturen själv kan åstadkomma! Inte konstigt att 
platsen blivit utnämnd till ett av UNESCO:s världsarv. Framför oss bredde gigantiska torra 
grässlätter ut sig. Tyvärr kändes det dock som att vara på zoo med djur överallt och alldeles 
för många safaribilar. Hände något spännande såg man genast en klunga med 10 bilar runt 
omkring. Bortsett från det lyckades vi se det mesta vi ville se: lejon, gepard, flodhäst, struts, 
elefant, noshörning, hjordar med gnuer, zebra, pelikan och hyena. ”Om en hyena hoppar upp 
i knät och slickar dig i ansiktet, då är den inte normal. Då är den gaaalen!” (Läkarspråk) Vi 
lyckades se alla djuren i ”big five” (lejon, leopard, noshörning, elefant och buffel). Troligtvis 
hade vi blivit lite bortskämda och mättade efter de två tidigare dagarnas safari och var inte 
lika lättimponerade längre. Dock var det en väldigt häftig plats och miljö. 

Vi kom tillbaka till Arusha innan det blev mörkt, lämnade obligatorisk dricks till chauffören 
och kocken (patetiskt) och tog in på Hotel Da Costa. Riktigt mysigt ställe i backpacker-anda. 
På väg hem hade vi sett en riktig mataffär (!) alldeles bortanför hotellet och sprang dit innan 
det blev mörkt. Där laddade vi upp med vin, kakor och godis för att ta med tillbaka till 
Lushoto. Sedan åt vi middag på hotellets restaurang som låg på taket av huset. Beställde god 
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mat och lyxade till det med både öl och vin (hade ju en del att ta igen efter missat 
midsommarfirande). Efter det första glaset rödvin, som var grymt gott, blev det fler… En 
liten stund senare fick vi sällskap av den förvånansvärt trevliga safariförsäljaren Brian. 
Eftersom vi just kommit hem från vår safari var han ”ofarlig” och det var skönt att spendera 
en kväll med någon som pratade bra engelska för en gångs skull. Vår var givetvis lysande 
efter allt vin! 

Tisdag 27 juni – Strong enough i reggaetappning 
Eftersom Brian visat sig vara en trevlig prick tänkte vi försöka ändra våra bussbiljetter och 
stanna en natt till i Arusha. Detta visade sig dessvärre vara omöjligt utan att betala mzungu-
tillägg på våra redan dyra biljetter. Det fick bli en till 7-timmarsresa tillbaka mot Lushoto 
med reggaeversioner av Cher på högsta volym. Bussresan var outhärdligt seg, men antalet 
försäljare var i alla fall färre än vanligt. Det har visat sig att det faktiskt funkar ganska bra att 
le och skaka på huvudet för att bli av med dem. 

Det kändes skönt att komma tillbaka upp i bergen med frisk luft och gator som vi känner. 
Lyckligtvis var vår dator välbehållen och vi spenderade resten av kvällen med att rensa bland 
våra hundratals safaribilder, maila och skriva dagbok om helgens äventyr. Eftersom vi 
fortfarande inte hört något från Mlay passade vi på att prata med indiern, Ganesh, här på 
Tumaini. Ganesh arbetar också som civilingenjör här i stan och lovade att ta med oss till sitt 
projekt under morgondagen. 

Onsdag 28 juni – Rastlösa på en gång 
På morgonen ringde vi Ganesh som lovade att plocka upp oss vid vårt gästhus. Tio minuter 
senare träffade vi på killen från turistbyrån som frågade om det var vi som ringt nyss. Vi 
fattade ingenting (som vanligt) och sa att det måste vara några andra som kontaktat honom. 
Han gick snopen därifrån och efter bara ett par minuter ringde vår telefon. Vi trodde 
självklart att det var Ganesh igen, eftersom det stod så på telefonen, och förklarade att vi stod 
och väntade i restaurangen. Förvånande nog kom turistkillen dit igen med luren vid örat och 
såg ännu mer förvånad ut än första gången. Vi fattade om möjligt ännu mindre. Tydligen 
hade vi lagt in Ganesh telefonnummer med en siffra fel och lyckats pricka in turistkillens 
nummer istället. Hur stor är sannolikheten? 

Efter omständigheterna fick vi till slut i alla fall tag i Ganesh som lovade att komma och 
plocka upp oss. Kan man då lita på en indier? Tydligen inte det heller… Vad är det för fel på 
det här landet? När vi tröttnat på att vänta spenderade vi dagen med att läsa böcker och vara 
ute och promenera. Elektriciteten lyste med sin frånvaro hela dagen och dessutom var det 
svinkallt. Vi frös, var hungriga, irriterade och längtade bort. Till middag lyxade vi i alla fall 
till det med ”Swedish meat balls”. Inte smakade de som hemma inte, men de var fantastiskt 
goda ändå. Av en slump sprang vi på Mlay efter middagen som var ännu trevligare än 
vanligt, precis som om inget hänt, och bestämde att träffa oss klockan nio följande morgon. 
Vi har svårt att förstå oss på folk här ibland. 

Vi avslutade kvällen med att gå ut och ta en öl med bankkillarna vi träffat tidigare. Det var 
sådär lagom trevligt tyckte vi men väldans trevligt tyckte dom och frågade om vi inte skulle 
ses dagen därpå också. Och kanske även nästa dag?! De är ju för roliga de där afrikanerna! 

Torsdag 29 juni – Äntligen en riktig byggplats 
Eftersom Mlay inte dök upp på avtalad tid gjorde vi ett nytt försök att kontakta Ganesh. 
Bättre lycka idag! Vi behövde inte vänta alltför länge innan han faktiskt kom och plockade 
upp oss för att visa oss sin arbetsplats där de håller på att bygga två hörsalar. Det var jättekul 
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att komma till en arbetsplats med full produktion på över 30 arbetare. Väggar och golv var 
nästan färdigställda och i dagsläget förbereder man för taket. Allting skedde med mycket 
primitiva metoder och med endast handkraft. Det som fascinerade oss mest var den grupp 
kvinnor som satt och krossade sten till grus för hand. Helt sanslöst, kan man inte bara köpa 
0/15 från början?! 

För övrigt har även denna dag bestått främst av väntan. Brian från Arusha som vi trott skulle 
dyka upp efter lunch hade fortfarande inte dykt upp när vi gick och la oss. Att man aldrig lär 
sig! 

Fredag 30 juni – Gå i kloster 
Klockan 05:00, just innan de vanliga böneutropen, vaknade vi av ett sms från Brian som nu 
började närma sig. Efter en dubbel frukost gick vi för att möta honom på busstationen och 
tog oss sedan till turistinformationen varifrån trekkingen utgick. Givetvis visade det sig bli 
dyrare än vi tänkt oss. Tur att vi gömt undan lite dollar i garderoben! Vid halvtio-tiden gav vi 
oss iväg högt upp i bergen. Vi började skena iväg med raska steg och kände oss i toppform. 
Efter en kvart i uppförsbacke var vi tyvärr inte så kaxiga längre och tempot minskade 
drastiskt. En och en halv timme senare hade vi slutligen nått dagens topp på 1750 meter, 
Magamba forestry peak. Vilken pers! Åsa var nära att både svimma och kräkas på vägen 
upp. Men efter lite återhämtning med vatten, mandazi och utsikt över hela Lushoto fick vi 
snart ny kraft att fortsätta vår vandring. Vi fortsatte ner genom ”riktig” regnskog på smala 
snåriga stigar med välta träd. Det var en skön vandring och vi hade turen att få se en familj 
colobus-apor hoppa mellan träden. 

När vi nått Magamba var det dags för vår medhavda lunch. Till vår oro och förvåning 
verkade inte guiden ha samma matbehov som oss svenskar och stod över lunchen. Detta 
bådade inte gott för oss som betalt för helpension resten av dagarna. 

Efter några kilometer byväg och en skumpig bussresa gick vi våra sista två timmar i 
eftermiddagssolen. Marie kämpade tappert med att knipa de sista två timmarna. Att ha dålig 
mage är sällan roligt! Slutligen nådde vi vårt mål för kvällen, Rangwi, där vi checkade in hos 
nunnorna på klostret. Vi som hade hoppats på vinkväll… Fick istället en god middag med 
fotbollstokiga präster och magen var som ett bottenlöst hål! 

Efter att ha befriat även Åsa från sina flätor väntade för en gångs skull en varm natts sömn, 
dock med lika många toabesök som vanligt. 

Dagens i-landsirritation: någon i församlingen kissar på ringen… 

Lördag 1 juli – Good morning teacher! 
Prästen välsignade vår tidiga frukost. Men vart var de långsamma kolhydraterna som vi 
skulle stå oss på hela dagen? 

Gårdagens strapats gjorde sig påmind i benen när vi med tunga steg gav oss i väg mot 
dagens mål, Mtae. Trots den sega starten kändes snart kroppen stark igen och vi tog dagens 
peak utan problem. Därefter passerade vi genom en rad småbyar och på långt avstånd kunde 
vi höra barn ropa ”good morning teacher”. Därefter följde ett ivrigt ”mzungu mzungu” så 
högt som möjligt så att ingen skulle missa dagens huvudattraktion. Vissa barn såg ut som 
svenska barn gör på julafton. Kul att man kan bjuda på en show bara genom att visa sig! 

Den efterlängtade lunchen bestod till vår bestörtning endast av två bananer och en halv 
avokado. Är detta verkligen helpension? Kulturkrock? Tur att vi hade lite back-up i vår 
packning! Som vanligt höll vi god min och surade för oss själva… 
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Eftermiddagen fortsatte genom fler ”good morning teacher”-byar och på vägar kantade av 
vildvuxna physalis och björnbär. Vyerna över de molnbeklädda Pare Mountains och 
Massajslätten var storslagna! Vi nådde snart Mtae och kunde nöjt konstatera att denna dag 
inte alls varit lika ansträngande som den första, trots att vi gått en längre sträcka.  

Medan Marie gottade sig i den primitiva duschen med vatten uppvärmt över eld, passade 
Brian på att fråga Åsa om de inte skulle kunna ”data” lite under middagen? Åsa fattade 
ingenting som vanligt, vi äter ju alla måltider tillsammans. Stackars Brian förklarade att han 
ville sitta vid ett eget bord och ha lite ”private talk”. Åsa som är sin partner, Marie, trogen 
tackade vänligt men bestämt nej. Den följande frågan blev: Är du rädd för att ”data” på 
grund av AIDS? Resten av kvällen lämnade Åsa inte Maries sida många sekunder… 

Söndag 2 juli – Det blir nog inga mulattbarn… 
De gamla kvinnorna är ändå de sötaste. När vi hälsar på dem skiner deras fåriga ansikten upp 
i de största leenden som blottar alla gluggar och brunsvarta tänder. På god andraplats 
kommer ”good morning teacher”-barnen. Vissa av dem kan även säga ”How are you” i en 
ändlös kanon, följt av ”what is my name?”. Tja, inte vet väl vi?! Vi fortsatte vår vandring 
bland terrasserade berg och pinjeodlingar. På sina håll var omgivningen förvånansvärt lik 
svensk natur med barrskog, ängar och gärdsgårdar.  

Om lunchen var knapp igår var den idag obefintlig. Vi fick snopet knapra i oss våra egna 
torra baguetter. (Fortfarande under surmulen tystnad.) Eftersom vädret var på topp fick vi i 
alla fall en skön tupplur i solen. Energilösa kämpade vi oss vidare mot vår sista anhalt, 
Mlalu. Skavsår, blåsor, onda knän och ömma muskler kändes betydligt mer nu. Strandad 
valross, invalid 80-åring, kolli… Det fanns många benämningar på Åsa när vi äntligen 
kommit fram. Är det frånvaron från dagens gudstjänst som straffat sig? 

Efter middagen med nya läckerheter (?) som chips mayai (omelett gjord på pommes frites) 
blev vi invigda i en tanzanisk mans grundläggande värderingar. Brian berättade bland annat 
att araber är rakt igenom onda, att giftermål med en vit kvinna är lättaste sättet till rikedom 
och att det är de prostituerade kvinnorna som lurar män till att ha sex och på så sätt sprider 
HIV. Efter gårdagen trodde vi det spreds genom dating! Det är nog högst osannolikt att vi 
kommer träffa våra livspartners här i landet, så det blir väl inga mulattbarn…  

Måndag 3 juli – Mjölkad på pengar 
Strax innan fem skyndade vi oss på en iskall buss, som skulle ta oss på en mardrömsfärd 
tillbaka till Lushoto. På skumpiga vägar kantade med branta stup skenade vi fram i mörkret. 
Om vi kommer fram helskinnade efter det här… 

Äntligen framme i Lushoto försökte Brian kräva oss på pengar för de massajfiltar vi beställt 
av honom. ”Jag har ju inte pengar att ta mig tillbaka till Arusha”, försökte han. Och vi som 
lagt ut femdubbla filtpriset för honom under helgens trekking. Ser vi ut som vandrande 
plånböcker? Denna fight tänkte vi i alla fall inte förlora och stod på oss. Eftersom vi hade 
betalt guiden alldeles för mycket pengar för mat under helgen fick vi Brian att lösa 
problemet med honom. Idag har vi alltså fått två ovänner och två mycket fina filtar! 

Idag behövde vi hämta mer pengar, en och en halv miljon räcker tydligen inte så länge för 
oss svenskor. Det var överfullt på banken. Tur att vi lärt känna banktjänstemännen! På 
eftermiddagen fick vi reda på att Mlay tydligen sagt upp sig. Har vi varit så hemska? Det har 
vi svårt att tro. Är det kanske därför han varit så svår att få tag i? Varför kunde inte någon 
bara berättat detta för oss? Kulturkrock? Annars har dagen bestått av förberedelser inför 
Kigoma-resan, så som att skaffa sig en lite bättre bränna! 
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Tisdag 4 juli – 4 timmar african time… 
Resan mot Kigoma började klockan 9.00, vilket enligt John skulle räcka gott och väl för att 
hinna byta buss i Mombo. ”Därifrån går det massor av bussar…” Självklart trodde vi på det. 
När ska man lära sig? Givetvis hade vi precis missat den enda direktbussen (”That is not 
good!”) och tvingades åka vidare till Chalinze, ”därifrån det skulle gå massor av bussar till 
Dodoma”. Vi gick på det igen. Hur dum får man bli?! 

Väl i Chalinze var det halvkaos och vi sprang som yra höns mellan olika skamliga 
erbjudanden. Eftersom det inte verkade gå någon mer direktbuss till Dodoma samma dag 
fick vi tillslut hoppa på en redan överfull minibuss till Morogoro. ”Därifrån skulle det ju gå 
massor med fler bussar till Dodoma”… Tur vi hade Lonely Planet med oss så att vi i alla fall 
kunde försäkra oss om att vi åkte i rätt riktning. 

Trötta, hungriga, griniga och kissnödiga anlände vi tillslut Morogoro där det fanns en enda 
buss till Dodoma. Trots att det var det sista vi ville startade vi ett nytt priskrig och stod länge 
och tjafsade om 24 kr innan vi fick som vi ville. Tror knappast man kan vara tröttare på 
mzungupriser än vi var där. Dessutom var bussen knökfull och det blev en grymt seg resa i 
mörker. Det var bäcksvart ute då solen gått ner och ingen belysning fanns i bussen. Tack 
gode gud för mp3. 

När vi äntligen kom fram till Dodoma var klockan över tio på kvällen. De utlovade 4 
restimmarna hade då blivit 13. Stackars Ali som hade väntat på busstationen över en timme 
mötte oss finklädd och luktade gott. Vilken kille! Han körde oss till Tom’s Cottage som var 
ett kanonställe med fräsch toa på rummet (fungerande spolning) och egen TV. Det var precis 
vad vi behövde och efter en lätt middag somnade vi i vår goa säng framför semifinalen 
mellan Tyskland och Italien. 

Onsdag 5 juli – Bland viktiga politiker i Dodoma 
Ali hämtade upp oss vid åttatiden för att fixa tågbiljetter. Givetvis var tåget fullbokat men 
ibland är det bra att vara mzungu. På något vänster lyckades tågmästaren trolla fram två 2:a-
klass liggplatsbiljetter till tåget samma kväll. 

För att fördriva tiden släppte Ali av oss på New Dodoma Hotel för att maila, äta och bara 
koppla av. Det var ett flott hotell och just idag hade ett mångtal parlamentariker möte. Alla 
var klädda i kostym, så vi kände oss lite underklädda och bytte snabbt våra skitiga fishers 
mot kjol, vilken skillnad! ☺ På eftermiddagen tog Ali oss på rundtur i stan (vilket gick 
ganska fort) och därefter provade vi på vår första stek i landet. Grymt gott! 

Tåget skulle gå klockan 19:00. Vi var på plats redan klockan 17:30. Det gäller att vara i tid! 
Det tog en stund att hitta rätt plats eftersom numret på biljetten tydligen inte hade något att 
göra med platsnumret. Det förstod ju inte vi, man är ju blond… Sorgligt nog var vi sjukt 
uttråkade redan innan vi lämnat stationen och vi insåg att det är riktigt drygt att sitta på ett 
tåg som står still. När väl tåget rullade iväg väntade vi bara på att det skulle bli natt så att vi 
skulle få sova bort några timmar. Vi var 6 kvinnor i kupén, det var varmt och ingen av de 
andra pratade engelska. Kul sällskap! 

När vi äntligen hade lyckats somna var det dags för biljettkontroll. Vi tittade på klockan. 
Den hade passerat ett på natten! 
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Torsdag 6 juli – Var är min mp3? 
Som på signal var alla andra i kupén uppe prick klockan sju. Varför? Är det inte bättre att 
försöka sova bort några timmar till? Vi låg demonstrativt kvar ett tag. Vi kunde ju ändå inte 
kommunicera. Eftersom de andra tjattrade så mycket pallrade vi oss i alla fall upp och 
lyckades fördriva några timmar med Yatzy, korsord och böcker. Timmarna rullade på men 
efter ett tag märkte vi att Maries mp3-spelare som legat vid fönstret var borta. Vi letade och 
letade och konstaterade snart att någon måste ha snott den. Vid varje station som någon gått 
på eller av hade det kommit in ganska många anhöriga i vår kupé och hjälpt till med väskor, 
så vi gissade att någon av dessa förmodligen tagit med sig den. Snopet, men man får kanske 
skylla sig själv när man låter saker ligga framme. 

Vi åt lunch och fördrev några timmar till, utan musik. Ibland reste vi oss för att sträcka på 
benen och vid ett av dessa tillfällen såg Marie något som liknade mp3-spelaren invirad i ett 
tygstycke uppe hos ”flodhästen” (den tjocka överklassfrun) på slafen längst upp. Eftersom vi 
inte kunde kommunicera med ord pekade Marie på den och ville se vad det var. Givetvis 
ville hon inte visa prylen till att börja med men tillslut tog hon fram den och visst var det 
mp3-spelaren. Flodhästen försökte givetvis förklara bort det hela med att den legat i filten 
som vi själva lagt upp tidigare. Hur som helst var hörlurarna fortfarande borta och det 
krävdes både vakter och ett långt tjafs innan de helt plötsligt ”dök fram” de med. 

Resterande del av resan var sådär måttligt rolig i vår kupé tillsammans med tjuvar. Tåget 
stannade till vid många små byar där vi såg massor av smutsiga och trasiga barn som tiggde 
eller försökte sälja saker genom rutorna. Det vi förundrades över var att nästan alla sålde 
samma sak vid varje station. Vid en station såldes det till exempel bara torkad fisk och vid en 
annan kunde det säljas bara majs. 

Familjen Nygren som vi ska spendera närmaste tiden med är utsända från PMU 
(Pingstmissionens Utvecklingsarbete) för att arbeta med agroforestry och hälsofrågor i byn 
Msambara utanför Kasulu. Det ska bli kul att träffa dem och bilda sig en uppfattning om hur 
det skulle vara att arbeta i det här landet i framtiden. 

Vid 02.30 anlände vi Kigoma tågstation och de 24 utlovade timmarna (african time) hade 
blivit 32. Inte så illa i jämförelse med bussresan. Vi höll hårt i våra saker tills alla andra i 
kupén gått av och började oroa oss för om vi skulle få tag i någon taxi så här sent. Gissa om 
vi blev glada när Anna kom emot oss på perrongen för att hämta upp oss. Stackarn hade 
suttit där och väntat i tre timmar på att vi skulle komma. Och vi fick ostmackor i bilen! Det 
kunde inte bli ett bättre slut på den påfrestande resan och vi kände genast att vi skulle trivas. 
Anna tog oss med till Jacobsens guesthouse som ligger alldeles vid Tanganyika sjön. Här ska 
vi nu sova ett par nätter innan vi följer med dem hem till Msambara. 

Fredag 7 juli – Första doppet 
Natten blev inte lång men fyra timmar utan störningar av varken böneutrop, busstutor eller 
toabesök är inte fy skam. Efter en månad med vitt bröd till frukost fick vi äntligen njuta av 
en hederlig mannagrynsgröt och hembakat bröd med ost. Direkt efter frukost skuttade vi ner 
till stranden som två små ivriga barn. Äntligen skulle vi få oss vårt första dopp! Det blev en 
dag med mycket sol, bad och lek med Anna och Markus barn, Josua och Ester. Anna 
berättade mycket om MATEP-projektet och vi fick chans att fråga hur det är att jobba och bo 
i Tanzania som svensk. 

På kvällen tog familjen oss med till Kigoma Hilltop Hotel där vi åt en delikat fiskmiddag. 
Efter vår horribla resa hade nu vardagen blivit väldans civiliserad och dräglig. Konstigt vad 
saker och ting kan ändras i en handvändning. 
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Lördag 8 juli – Ändrade planer…som vanligt! 
Vi vaknade efter ännu en natts ostörd sömn, är vi verkligen värda detta? Innan frukost åkte 
vi till stranden bredvid för ett morgondopp. Hela stranden var täckt av runda fina stenar, av 
naturen sorterade i olika storlekar. Häftig geologi! Resten av dagen spenderade vi i solen på 
stranden vid hotellet. De flesta av våra akvariefiskar härstammar från sjöarna i Tanzania, så 
vi passade på att snorkla lite i ett av världens största akvarium. Under tiden var Markus inne 
i stan för att fixa tågbiljetter till vår returresa. Han lyckades fixa oss 1:a-klassbiljetter men 
inte förrän den 21 juli, vi som hade tänkt att åka redan den 17:e. Än en gång spricker vår 
planering… 

Hur som helst var det perfekt varmt under dagen och vi har förvånansvärt nog klarat oss två 
dagar utan att bränna oss i solen. På eftermiddagen checkade vi ut och började färden mot 
Msambara, 12 mil utanför Kigoma. Det var en förvånansvärt fin väg, efter allt vi hört om 
den, och med svensk chaufför var det en av våra bättre resor. 

Efter knappa tre timmar nådde vi Msambara, en by med 17000 invånare. Trots detta kändes 
det inte större än ett normalstort bostadskvarter hemma. Vart håller alla människor hus? På 
familjen Nygrens tomt installerade vi oss i deras fina ”svenska” gästhus där vi genast kände 
oss välkomna.  

Söndag 9 juli – Pyssla om din fru som din cykel! 
Idag följde vi med på gudstjänst i grannbyn. Det var en frikyrka den här gången 
(pingstkyrkan), vilket innebar en ledigare och livligare sammankomst med mycket sång och 
även en del tal i tungor… Framför allt var det intressantare att gå på gudstjänst här eftersom 
vi hade någon som översatte åt oss. Kyrkobesökarna var väldigt uppslukade av gudstjänsten 
och bad intensivt och frenetiskt. Fascinerande och lite läskigt! Mitt i gudstjänsten höll Anna 
en predikan om HIV och familjerelationer där hon bland annat berättade att män och kvinnor 
faktiskt kan sitta tillsammans vid middagsbordet, att man inte får aids via myggor och att 
man bör vårda sin relation lika bra som sin cykel. Klokt! 

Eftersom vi var hedersgäster under gudstjänsten skulle det givetvis bjudas på lunch efteråt. 
Massor med god mat serverades, men oj vad det skulle tackas och välsignas till höger och 
vänster. All tacksamhet drog säkert ut en timme på tiden. När vi väl skulle åka tillbaka hade 
vi en hjord av barn runt oss. Nästan som att se ut över ett publikhav från en rockscen. 1992 
var senast det bodde någon vit i området så många har nog aldrig sett en sån här celebritet 
förut! 

På kvällen var vi hem till Ajobo och Joranda som precis fått en liten son. De bor, som de 
flesta här i byn, i hus med väggar av sly och lera, grästak och stampat jordgolv. Köket utgörs 
av en eldstad och sängen av en madrass av bambu. Vatten hämtas från en pump i byn. (Vi 
trivs ganska bra i vårt svenska gästhus med IKEA-möbler, rinnande vatten och ström från 
generator två timmar varje kväll!) Hos familjen lämnade vi en av Åsas gamla klänningar, en 
kofta och ett pussel till den treåriga dottern. Barnen hade tydligen aldrig sett ett pussel förut, 
så det hopades ännu en barnsamling runt oss när Anna förklarade hur pusslande går till. 

På väg hem passerade vi genom marknaden där vi åter igen hade ett hav av barn runt oss och 
några pojkar som fotograferade sig tillsammans med oss i fräcka pojkbandsposer. Man 
skulle nog bli grymt less på all uppståndelse rätt så snart om man bosatte sig här. Tänk att 
aldrig kunna vara anonym. 
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Måndag 10 juli – Sjukhusbesök 
Idag besökte vi dispensären i byn, som drivs i pingstkyrkans regi, där vi lämnade lite 
gosedjur att dela ut till nyfödda barn. Läkaren visade oss runt i de slitna och fattiga lokalerna 
som långt ifrån utgjorde gynnsamma förhållanden för sjuka och gravida. Tydligen har 
afrikanerna ingen vidare integritet och i en av lokalerna vi passerade igenom hade en kvinna 
fött bara några minuter tidigare. Lakanen var fortfarande blodiga och vi kunde bara vara 
glada att vi inte dök upp mitt i krystandet. Målet är att bygga ut dispensären så fort 
finansiering finns, så vi åtog oss uppdraget att vidareutveckla några befintliga planskisser. 
Det är tydligen ritteknik man förväntas kunna som ingenjör här i landet. 

Tisdag 11 juli – Med cykel som tjänstefordon 
På morgonen tog vi oss till kontoret för att få en introduktion av MATEP. Markus berättade 
om hur projektet kom till och om dess organisation och finansiering. Bortsett från Markus 
och Anna är alla i projektet tanzanier. Och arbetskraft här i landet är billigt. En dagavlönad 
på projektet tjänar 1800 Tsh om dagen (tidigare tjänade de bara 800 Tsh) och det är, tro det 
eller ej, rätt bra.  

Jackson (zone managern) visade oss runt i ”visningsträdgården” där vi fick se hur det är 
tänkt att agroforestry ska fungera i praktiken. Därefter cyklade vi runt och tittade på 
pågående projekt i byn. Efter lunch begav vi oss till grannbyn Kanazi, där vi bland annat 
besökte skolan som har en egen liten plantskola. Tyvärr hade de inte skött odlingarna 
ordentligt och det visade sig att vi mzungus var betydligt mer intressanta än plantorna. Vid 
ett besök på den intilliggande dispensärens plantskola försökte föreståndaren rasera vår 
starka kristna tro genom att kritisera det fjärde budordet. Kanske hade han lyckats bättre om 
vi vetat vad det fjärde budordet egentligen handlar om?! 

Här i Msambara har vi även stött på ett nytt byggproblem. Termiter. Markus visade oss hur 
de små skadeinsekterna lyckats äta sig in genom tegelstenar och murbruk. De har till och 
med ätit upp familjen Nygrens garderob och en ny byggs därför i betong. 

Idag fick vi korvstroganoff och makaroner till middag. I Tanzania, det hade vi aldrig trott! 
Det kanske är därför magen fungerar igen, nu när vi får ”svensk” mat. 

Onsdag 12 juli – Zero grazing 
Markus knackade på vår dörr strax efter sju för att höra om vi ville följa med till Kasulu. 
Han skulle dit för att hämta trafikpolisen (lite komiskt att man ska behöva hämta upp 
trafikpoliser med sin egen bil) som skulle informera de anställda på projektet. Vi följde med 
för att stanna till på vägen dit och kolla på zerograzing hos statens lantbruksrådgivare. I 
vanliga fall går korna lösa och betar av omgivningarna runt omkring. Med zero grazing är 
tanken att hålla korna i bås och där ge dem specialodlad föda. Fördelarna kan bli många: 
ökad mjölkproduktion, minskad arbetsbelastning, tillvaratagande av gödsel samt minskat 
slitage på naturen. I Kasulu fick vi idéer om hur vi ska projektera MATEP:s zero grazing. 

På eftermiddagen visade Markus omgivningarna runt missionen. De första missionärerna 
kom hit till Msambara redan på 1930-talet och det var tack vare floden i utkanten av tomten 
de valde att slå sig ner just här. På den tiden fanns det ännu ingen by, så det är inte bara på 
månen amerikanerna har varit först… 

Nu när vi äntligen har tillgång till ett kök (med en del svenska matvaror dessutom) passade 
vi på att baka kanelbullar. Det var ett evigt passande av den vedeldade spisen, men gud så 
goda de blev! 
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Torsdag 13 juli – Grispojken 
Ja må hon leva… Idag fyllde Ester 3 år och det firades med sång, tårtkalas och presenter. 
Eftersom vi haft lite svårt att köpa någon present blev vi tilldelad var sin färdiginslagen 
dinosaurie. Kanon! Resten av dagen ägnade vi oss åt att göra klart ritningarna över 
utbyggnaden av dispensären. Mitt upp i alltihop hade någon sett en spottkobra på tomten, en 
orm som förblindar sitt byte innan den dödar det. Det krävdes rådslag från arton karlar, 
gräsbrand och en halv uppgrävd tomt för att försöka ta kol på den. Allt förgäves! Ormen 
hade lyckats undkomma trots det enorma pådraget så nu vågar vi knappt röra oss på tomten 
längre. 

I detta umgänge får människor lätt karaktäristiska svenska smeknamn. Idag precis som alla 
andra dagar tittade Grispojken förbi för att hämta våra matrester. Under eftermiddagen åkte 
vi hem till en familj för att köpa marsvin till barnen. Här i Tanzania är det tydligen vanligt 
att ha marsvin springandes på golven i husen för att hålla råttor och möss borta. Vi fick med 
oss tre stycken hem (de kostade 12 kr styck) som nu bor i en liten bur på altanen. Trots att 
det var mysigt att få ha husdjur igen tyckte vi mest synd om de stackars vettskrämda djuren.  

Här i Msambara är det ett underbart klimat. Det blir sådär perfekt varmt under dagen och 
ljummet på kvällen. Natten håller en sval temperatur och här sover vi bra med bara ett lakan 
eller kanske en filt (inga underställ, tjocksockar, mössor eller dubbla filtar). Precis som de 
bästa svenska sommardagar och dessutom är himlen alltid klarblå. Trots detta har vi våra 
mentala svackor även här. Turligt nog har vi legat i fas hela resan och lyckats att sura ihop, 
på gott och ont. Idag var en sån där dag då vi båda fick nog av både Afrika och familjeliv. 
Tur att vi inte är så långsinta! 

Fredag 14 juli – Jäkla marsvinsbur 
Klockan åtta stod vi redo på skolgården för ett besök på Msambara Primary School. Dagen 
började som alla andra dagar med militärisk disciplin, uppradade på led med nationalsång. 
Rektorn presenterade oss för alla barnen innan han tog med oss till sitt kontor. Han berättade 
att en skola max får ha 540 barn och målet är att inte ha mer än 40 elever per klass. 
Regeringen har infört obligatorisk och avgiftsfri skolgång under de sju första åren men trots 
detta är det endast 60-70 % av barnen i Msambara som går i skolan. Orsakerna till detta är 
dels att det inte finns tillräckligt många skolplatser och dels att många föräldrar hellre håller 
barnen hemma för att hjälpa till med det dagliga arbetet. 

Vi tittade in i de klassrum där det fanns en lärare, i förvånansvärt många fanns det bara 
elever. I det första rummet möttes vi av ett enstämmigt ”God morning Sir”. Nog för att vi 
hade byxor, men… Saknaden av ljudisolering gjorde miljön ganska stojig och man hörde 
tydligt vad som pågick i de intilliggande klassrummen. Eftersom det inte heller fanns någon 
el var det också ganska dunkelt i lokalerna. Möblerna utgjordes av träbänkar, i övrigt var det 
kalt i rummen. Bristen på material gjorde att mellan 5 till 15 elever trängdes runt varje 
lärobok. Disciplinen var det däremot inget fel på och när eleverna blev tilltalade fick de resa 
sig upp för att svara. I en klass vi hälsade på hade vi turen att komma mitt i 
sexualundervisningen. Det behövs inga avancerade swahilikunskaper för att snappa upp 
ordet kondom och känna igen spermier på svarta tavlan. Läraren verkade dock ta 
undervisningen med ro trots att miljön var lite fnissig och pinsam. 

Byggare som man är erbjöd vi oss att snickra ihop en ny större marsvinsbur till de stackars 
djuren. Ett par timmar och många svordomar senare förstod vi varför vi är teoretiker och inte 
praktiker… Tur att vi fick komma ifrån ett tag då vi åkte på utflykt med familjen till en 
utsiktsplats utanför byn. I köket känner vi oss mer hemma (kvinnor som vi är…) och vi tog 
igen våra misslyckade byggförsök med att laga en god middag. 
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Lördag 15 juli – Bröllop med sura miner 
Idag skulle vi äntligen få gå på ett tanzaniskt bröllop, något vi hoppats på under hela resan. 
En av MATEP:s agroforestryinformatörer, Thadeo, skulle gifta sig med sin Faresta och vi 
hade blivit bjudna som hedersgäster genom Anna. Kändes lite märkligt då vi aldrig träffat 
varken bruden eller brudgummen tidigare, men det är ju bara att tacka och ta emot. 

I morse åkte vi därför in till Kasulu för att skaffa oss de rätta kläderna för det stundande 
bröllopet. Enligt tradition har man kläder av olika tyg beroende på vilken relation man har 
till brudparet. Brudens familj har ett tyg, brudens grannar ett, närmaste vännerna ett annat 
osv. Vi skaffade oss varsin röd och grann khanga, som visade att vi räknades till 
brudgummens vänner. 

Vigseln i kyrkan skulle ha börjat klockan tio. Vi dök upp vid halv ett och det visade sig att vi 
kom just efter att ceremonin börjat. Börjar kanske lära oss det där med african time… 
Predikan och körsång blandades med synthslingor med Ghostbusters och Jingle bells. I 
övrigt var ceremonin ganska lik vår svenska. 

Nuförtiden väljer tanzanierna själva sina livspartners, utan inrådan från sina föräldrar. Detta 
betyder ändå inte att paret känner varandra speciellt väl innan vigseln. Ofta har de bara 
träffats några gånger och har knappt fått chans att prata med varandra på tu man hand. Vid 
själva giftermålet övergår bruden från att tillhöra sin egen familj till sin mans familj. För 
henne blir alltså dagen tillfälle att säga adjö till sina föräldrar. Förr i tiden var hon därför 
tvungen att gråta under hela bröllopet för att hedra sin mor och far. Idag räcker det att hon 
ser ledsen ut… Men för alla andra är det fest! 

När vigseln var över tog vi bilen till festen och råkade hamna bakom brudparets bil. (Det 
finns ju inte så många andra bilar.) Det visade sig att man ska köra slalom genom hela byn så 
att bilen ”dansar” fram. Bilen stannade strax innan festplatsen för att släkten skulle kunna 
möta upp paret och eskortera dem till sina platser. Först följer brudens släktingar paret för att 
sedan lämna över dem till brudgummens familj, som välkomnar bruden in i familjen. Under 
hela festen sitter paret sedan framför de hundratals gästerna som sjunger, dansar och skänker 
gåvor till dem. Hela tiden under sura miner från bruden. Hon har ju lämnat sin familj, herre 
gud! Som gåvor till paret kan man lämna antingen pengar eller något till hemmet. Den 
trendigaste presenten idag var en halvmeter lång tvål (de fick 30-40 stycken), så nu behöver 
paret aldrig mer vara skitiga! 

Mitt i festen blev vi helt plötsligt lotsade in i brudparets nybyggda hus där vi fick varsin skål 
med ris och kött. Vi var de enda ätande gästerna. Mycket märkligt! Tillbaka på festplatsen, 
som dagen till ära smyckats med färgat toalettpapper och badbollar från Coca Cola, var det 
dags för bröllopstårtan. När de närmast anhöriga blivit matade med tårta var det vår tur att gå 
fram och få oss en smakbit från brudens gaffel. Toastarna påpekade snart att vi såg stela ut 
som inte spontandansade som alla andra gäster. Dansa nykter? Man är ju inte mer än svensk! 
Då tårtan var uppäten ville brudparet fotografera sig tillsammans med oss. Märkligt! 

Efter några timmars bröllopsfest försökte vi lämna festen diskret. Trodde vi ja! Som vanligt 
fick vi ett följe efter oss som tyckte att vi var mycket intressantare än själva brudparet. Det är 
svårt att smälta in och bara vara åskådare i ett land där alla behandlar en som självaste 
kungen. 
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Söndag 16 juli – Katolska kyrkan 
Anna och dispensärens läkare, Bigilimana, har undervisat sjuksköterskeelever från Kabanga 
i hälsofrågor. Idag var det dags för de katolska elevernas examensfest dit vi blev medbjudna, 
givetvis som hedersgäster. 

Vi började med gudstjänst i den katolska kyrkan som skiljde sig markant från förra 
söndagens i pingstkyrkan. Dagens sammankomst var mer lik en gudstjänst i svenska kyrkan 
med ett harmoniskt och meditativt lugn. Efter en timma blev vi dock avbrutna då någon 
kommit på att vi befann oss på fel ställe. Snart var vi på plats på nästa gudstjänst, nu på 
självaste sjukhuset. Här fanns en stor kör, glada miner och en hel drös (sex stycken) 
västerlänningar.  

Efter själva mässan framfördes sånger, danser och olika tal från de inbjudna gästerna. 
Presentatören presenterade kören som presenterade rektorn. Rektorn i sin tur presenterade 
prästen som fick presentera hedersgästernas tal. Det drar ju lätt ut på tiden i det här landet. 
Vi som började tröttna försökte komma på ett sätt att smita därifrån. Kunde vi kanske skylla 
på hungriga magar? Det var värt ett försök. Innan vi visste ordet av hade det dukats ett 
matbord i rummet intill och vi blev utlotsade från våra väl synliga hedersplatser mitt under 
ett framträdande. Bara att äta och stanna kvar till slutet. Efteråt ville alla fotografera sig 
tillsammans med oss. Vi börjar så smått att bli vana med att posera framför kameran! 

När vi äntligen var tillbaka i Msambara var vi helt slut. Inget avancemang på vår 
marsvinsbur idag. Dock några omgångar krocket och pannkakor med blåbärsylt! 

Måndag 17 juli – Inte bra för framtida karriär 
Vi var på strålande humör redan när vi vaknade och tyckte det passade ypperligt att göra ett 
nytt försök med marsvinsburen. Så var det goda humöret borta… Nu är det bekräftat att vi är 
teoretiker och inte praktiker, gud så tråkigt! För att muntra upp oss igen satte vi igång att 
göra halsband av pärlorna vi köpte i Kasulu förra veckan. Vi har tydligen betydligt bättre 
framgång när det gäller tjejgöra. Härligt att äntligen få ha lite tingel tangel på sig igen. 

Konstigt nog har det blivit vardag att bo i en liten afrikansk by. Vi reagerar inte längre på 
kvinnor som går med hinkar med vatten eller ved på huvudet, alla barn med smutsiga och 
trasiga kläder eller att man möter betydligt fler kossor än bilar på vägarna. Det som i början 
var så ”exotiskt”. Däremot tar det nog tid att vänja sig vid att bli behandlad som kungen… 

På eftermiddagen fick Anna och Markus larm om en bilolycka här i närheten. Det sades att 
en västerlänning var inblandad och de gav sig genast iväg för att hjälpa till. Som tur var var 
det inte så illa som befarat och de var strax tillbaka igen. Men man får sig en tankeställare 
när det blir en så mycket större sak bara för att en vit är inblandad. 

Nu när vi har tillgång till kök tänkte vi testa våra nya laga-mandazi-kunskaper. De blev 
förvånansvärt goda, så det är nog kvinnogöra vi ska hålla oss till i fortsättningen. Verkar inte 
bra för våra framtida karriärer… 

Tisdag 18 juli – Slut på familjelivet 
Sista dagen i Msambara och dags att ta tag i zero grazing-ritningarna. Det tog större delen av 
dagen men nu är de färdiga! 

Under eftermiddagen hittade byggnadsarbetarna en orm under taket på familjens hus, svart 
och vit, 70 cm lång med dödskallemärkning i uppslagsboken. De trodde att den bott där en 
längre tid, men nu har den levt sina sista dagar! 
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Vi hade en trevlig kväll med god mat och samtal långt in på natten. Konstigt att det alltid är 
som trevligast när man ska åka. Under tiden i Msambara har vi fått inblick i hur det skulle 
vara att jobba med biståndsarbete och hur livet är som fattig afrikan. Msambara är ett ställe 
som inte besöks av turister. Byn ligger mitt ute i ingenstans och det finns inte ens något 
gästhus att bo i. Tack vare Anna och Markus har vi fått vara med om bröllop, ceremonier 
och hembesök som vi skulle ha missat om vi åkt till Tanzania på egen hand. Visst kan det 
vara lite påfrestande att bo i en annan familj under två veckors tid, men det har trots allt varit 
riktigt trevligt och fördelarna överväger helt klart nackdelarna. Nu är det dags att lämna 
Msambara. Det blev aldrig någon marsvinsbur… 

Onsdag 19 juli – Kaos i vanlig ordning 
Till vår förvåning kom vi iväg redan halv åtta, bara en halvtimme senare än planerat. För att 
projektet skulle kunna betala bilresan tänkte Markus passa på att köpa en skrivare i Kigoma. 
Det var så klart lättare sagt än gjort. Många timmars letande och en halv familjekris senare 
fick vi ge upp skrivarsökandet. Det är bara att konstatera att det aldrig går att hitta det man 
tänkt sig i det här landet. 

För säkerhets skull åkte vi förbi tågstationen för att kolla att vårt tåg skulle gå enligt 
tidtabell. Biljettluckan var givetvis stängd. Någon på perrongen påstod att ett tåg skulle 
komma in inatt och gå redan imorgon bitti. Inte bra, där rök vår dag på stranden! Men vem 
kan man lita på egentligen? Vi bestämde oss för att chansa på att tåget kommer att gå som 
tänkt på fredag i alla fall och riskera att bli ännu mer försenade. 

Våran heldag på Jacobsens beach med sol och bad hade slutligen blivit till ett 
eftermiddagsdopp. Alltid något! Precis bredvid våra filtar hittade Josua en död skorpion. 
Känns lite halvlustigt inför kommande dag på stranden. På kvällen återvände familjen 
Nygren hem igen och vi fick lite lugn och ro på gästhuset. Nu är det bara du och jag igen! 

Torsdag 20 juli – Nude is good 
Vi vaknade under en alldeles grå himmel. Vi som skulle bada. Någon hade i alla fall slagit 
på generatorn. Gratis är gott och måste utnyttjas! Istället för strand fick vi lite skrivet på vår 
rapport och det var ju inte helt fel att sitta i en skinnsoffa i ett civiliserat vardagsrum och 
lyssna på musik. Skönt att slippa barnskrik och familjetjafs och få sig lite lugn och ro. Bara 
en envis apa störde oss genom att gång på gång försöka komma åt vår mat. Efter lunch 
sprack himlen upp och vi rusade ner till stranden, slet av oss kläderna och tog oss ett härligt 
nakenbad. Jacobsens beach hade plötsligt förvandlats till Tanzanias kanske första 
nudiststrand. Busigt! 

Vad gör man ensam på ett gästhus utan el efter klockan sju när det blir becksvart? Inte 
mycket! Det fick bli lite spaning på stjärnhimlen, lyssnande efter vildhundar och en god natts 
sömn redan klockan nio. 

Fredag 21 juli – Tokigt lyxigt 
Nu har vi börjat vår X timmars tågresa. (Undrar just hur många timmar den ska sluta på den 
här gången?) Heldag på ett tåg, hurra så skoj! Vår kupé: Fingrade, håliga, skitiga, orangea, 
plastbekläda väggar. En ensam glödlampa i taket bland trasiga lysrörshållare. Fönsterrutans 
nedre halva så skitig att det inte går att se igenom. Ett skabbigt handfat. Säten i lila galon. 
Trasig fläkt med plastpåse i. 1,5x2 m2. Ja, så såg det ut i vår 1:a klasskupé. Men den var ju 
vår alldeles egen. Gud så lyxigt! 
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Plötsligt var det något som bet Marie i baken. Och igen…och igen! Stora blaffor svällde upp. 
Kan det verkligen vara myggor som biter igenom både byxor och trosor? Nej, vi enades om 
at det måste vara loppor i de utdelade madrasserna. Surt, men de har i alla fall inte malaria. 
Resten av resan fick vi sitta direkt på den svettiga galonen. 

Lördag 22 juli – All feber, jag repeterar, all feber är malaria… 
Klockan var tio när vi rullade in på Dodoma tågstation. Hur bra som helst, vi som räknat 
med att sitta på tåget till åtminstone tidig eftermiddag. Vi tog raka vägen till New Dodoma 
Hotel för att få maila av oss lite. Internetuppkopplingen har inte fungerat i Msambara på över 
tio dagar så det har börjat att klia lite i fingrarna.  

Åsa hade varit svullen i halsen och hängig i flera dagar nu och eftersom vi inte hade några 
storslagna planer för dagen bestämde vi oss för att uppsöka en läkare och få bukt på 
problemet. Många turer och tester senare fick vi svar. Malaria! Tur att det inte är värre än 
vad det är. Vår malariaprofylax gör nog sitt ändå. Bara att börja käka medicin. Vi fick ut 
penicillin för halsen också så nu knapras det piller av bara attan. Huvudsaken är att vi är 
friska tills semestern! 

Dodoma är en himla trevlig stad, men ack så liten för att vara huvudstad. Inga 
shoppingcenter här heller…  

Söndag 23 juli – Ur funktion 
Tja, idag har det inte hänt mycket. Klev på bussen i Dodoma vid sextiden på vilken vi 
spenderat större delen av dagen. Malariasjuk och helkass mage, vilket gäng! Som extra 
krydda gick bussens bromsar sönder på vägen så vi blev stående i gassande hetta i ett par 
timmar. Precis vad man behöver när kroppen är ur funktion. Vid sextiden var vi i alla fall 
tillbaka i Lushoto. Det kändes som att komma hem och det var kul att träffa alla igen. 
Förmodligen är vi dock rastlösa redan imorgon igen, men vi åker ju snart vidare. 

Måndag 24 juli – Uppklädda för date 
För att försöka vara lite effektiva (om man nu kan det här) och få något vettigt gjort tog vi 
förmiddagen till att besöka Ganesh’s hörsalsbygge igen. Med tanke på att det gått mer än tre 
veckor sen vi var här sist hade det inte hänt så mycket som vi väntat oss. Men som Ganesh 
berättat tidigare är ett av problemen med att jobba här i landet att det ofta tar mycket längre 
tid än väntat då allt arbete sker med handkraft. Hur som helst var arbetarna i full gång med 
att putsa fasader och förbereda för takläggningen. Bygget verkar vara påkostat (till och med 
akustikskivor på väggarna) och blir nog tjusigt när det väl är klart i oktober. 

Vi hade turen att stöta på Philemon efter lunch som precis var på väg till Magamba, så vi 
passade på att följa med för att se vad som hänt sen sist. Anneth och Stephen var där, så vi 
fick en ordentlig presentation av universitetsprojektet och chans att berätta att vi åker här 
ifrån redan på torsdag. Bygget har gått på sparlåga ett tag sen Mlay slutade, men har nu tagit 
fart ordentligt igen. Byggnaderna måste vara färdigställda innan ansökningar kan tas emot 
och lärare anställas, så det börjar bli bråttom… Tydligen har de anlitat någon svensk 
Abrahamsson som ska styra upp byggprojektet, så nu blir det nog ordning och reda! 

Efter Magamba tog vi en långpromenad upp till Irente för att lämna några av Åsas 
barnkläder till barnhemmet. Vi hade hoppats på bättre intryck idag, men tyvärr var det ännu 
mer tragiskt än sist. Barnen var ute för att leka men de flesta satt bara ensamma och grät, de 
små stackarna. 
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Kvällen avslutades med middag på Kalilua motel med bankkillarna. Tänk om man kommit 
till en date hemma med fett hår, oduschad, iklädd underställströja, fleecetröja, fisherbyxor, 
joggingskor och trosor inne på tredje dagen… Men vi var lika populära för det. Om de fick 
välja vart de ville åka i världen skulle båda helst av allt åka till Skandinavien, de skulle inte 
ha något emot att flytta till ett annat land (var inte sena att påpeka att de har ett internationellt 
jobb) och skulle gärna se på när vi packar på onsdag bara för att få träffa oss en sista gång…    

Tisdag 25 juli – Luriga doktorer 
Vi började dagen med att traska iväg till ett sjukhus för att ta reda på om de fortfarande 
vandrar omkring några parasiter i Åsas kropp. Tydligen finns det sjukhus som ger 
malariadiagnos till friska patienter bara för att tjäna pengar på läkemedel så vi såg till att ta 
oss till en seriös variant, Montesori Dispensary. Givetvis låg detta ställe rejält avsides och 
det skulle visa sig krävas många turer fram och tillbaka och slutligen lite skjuts för att 
komma rätt. Helt i onödan dessutom, för när vi kom fram fick vi beskedet att det var på tok 
för tidigt att göra ett test. Bara att börja knata hela långa vägen tillbaka. 

Resten av dagen spenderade vi på Tumaini för att skriva på vår rapport. Saker och ting börjar 
ta form, kanske vi kan få lite semester i slutändan ändå?! 

Onsdag 26 juli – Inblick i rättsväsendet 
Sista dagen i Lushoto. Vi spenderade förmiddagen med att gå runt i byn och fotografera 
omgivningarna. Tillbaka vid gästhuset stod vi en stund och pratade lite med John. Plötsligt 
hördes en sjungande skara närma sig på andra sidan häcken. Åsa som fortfarande hade sin 
kamera i händerna skyndade sig nyfiket fram för att ta en bild. Det var dumt! Det visade sig 
att det var de värnpliktiga som var ute på övning och innan vi visste ordet av hade en stor 
och skräckinjagande militär rusat fram till oss och slitit kameran ut händerna. Han var 
skitförbannad och försökte förgäves få ur filmrullen ur digitalkameran. När han inte lyckades 
tog han kameran med sig och försvann. Vi var både skärrade och förtvivlade eftersom det 
inte fanns något vi kunde göra. John sa att om vi inte varit turister hade vi troligtvis blivit 
nerslagna eller dödade, så det har även sina fördelar att vara mzungu... Militären har tydligen 
makt och rättigheter att göra i princip vad de vill. 

Hur som helst fick vi hjälp av vår käre manager, William. Han tog med oss till polisstationen 
där militären tydligen dumpat kameran. De sa att vi skulle komma tillbaka klockan fem för 
att ta en diskussion då. Resten av dagen blev en enda lång väntan. Skulle vi få tillbaka 
kameran över huvud taget, hur mycket skulle vi behöva betala under bordet och skulle den 
fortfarande vara hel? Vi tillbringade tiden på Internetcafét där våra vänner var både 
förstående och ledsna och berättade om hur rättssystemet fungerar i landet. Det hela verkar 
vara uppbyggt på att militären är allsmäktig och har rätt att göra i princip vad de vill med 
vem de vill. Folk vågar inte säga emot av rädsla för att bli slagna eller till och med dödade. 
Då militären passerar måste alla stanna tills de åkt förbi. Blir man anklagad för brott måste 
man själv stå för rättegångskostnaderna vilket de flesta inte har råd med och därför döms 
oskyldigt. Hamnar man i vissa av fängelserna kommer man antagligen aldrig därifrån med 
livet i behåll på grund av misshandel och de hemska förhållanden som råder. Presidenten 
benådar dock 1000 slumpmässigt valda fångar om året på grund av platsbrist, så man kan ha 
tur i oturen…    

Vid fem var vi åter vid polisstationen och efter en lång väntan och många förklaringar från 
William om att vi är blonda och inte förstår bättre (!) fick vi äntligen kameran tillbaka, så 
historien fick sin lyckligast möjliga utgång. När vi åter var på gästhuset bestämde vi oss för 
att bjuda John och Philemon på avskedsmiddag. De tittade förbryllat i menyn och visste inte 
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vad de skulle beställa. Tydligen hade de aldrig ätit annat än ris, bönor och kött förut. Vi 
bestämde att det fick bli köttbullar med potatismos på tanzaniskt vis (ca 20 kr inkl dryck). 
Det är svårt att förstå att de som har ”bra” jobb och arbetar på stiftet ändå inte har råd att gå 
ut och äta ibland. 

Vi kommer att skämmas nästa gång vi öppnar garderoben hemma och klagar över att vi inte 
har något att sätta på oss. Under de två månader vi varit i landet har vi sett våra vänner i 
endast två uppsättningar kläder (dock hela och rena) och ändå har de bättre inkomst än de 
flesta. För att lätta vårt samvete gav vi bort en stor del av våra kläder till Philemons syster 
innan vi packade våra väskor. Idag är det för övrigt en månad sen vi både drack någon 
alkohol och fick oss en varmdusch. Vet inte vilket som är värst☺ 

Torsdag 27 juli – Tid för reflektion 
Nu var det dags att lämna Lushoto för gott. William, Philemon och John vinkade av oss vid 
bussen och det var med ett visst vemod vi lämnade staden. Kanske kommer vi aldrig att se 
varken dem eller Lushoto igen… 

Dock åkte vi inte speciellt långt. Ska spendera en natt på Maweni Farm utanför Soni, en dryg 
mil från Lushoto. Stället, som vår vän Juma visat oss tidigare, passar alldeles utmärkt för en 
dag att reflektera och smälta alla intryck vi fått. Det har varit en lugn dag med god mat och 
nu är vi redo att åka vidare mot Dar es Salaam och förhoppningsvis Zanzibar redan imorgon. 

Fredag 28 juli – Är det verkligen samma stad? 
Staden vi mötte den här gången var en helt annan än det Dar es Salaam vi såg när vi först 
kom till Tanzania. Nu känns staden verkligen stor och här är fullt med höga hus, fina 
byggnader, affärer och till och med en och annan glasfasad(!). Kan det verkligen vara samma 
stad som vi gick och letade efter centrum i för knappt två månader sedan? Vi har till och med 
lyckats shoppa lite som vi längtat efter så länge. Vi hittade massor med fina smycken och 
eftersom vi hade en del att ta igen (och det var ju så billigt☺) köpte vi 6-7 par örhängen var. 
Vad snygga vi kommer att vara på vår semester! 

29 juli - 9 augusti – Zanzibar 
Nu har vi spenderat tio dagar på Zanzibar med många romantiska middagar, solupp- och 
nedgångar, strandpromenader och goa dagar på stranden. Värt! Men vilken prischock vi fick 
när vi kom hit. Tänk att man ska behöva betala 3 kr för en cola och att det inte går att få en 
ordentlig middag för under 30 spänn. Man blir ju ruinerad! Tur att vi varit magsjuka och inte 
behövt äta så mycket… (Tack mamma för magtabletter och vätskeersättning.) 

De tre första nätterna hade vi planerat att bo i Paje på Zanzibars östra sida. Efter en dag insåg 
vi dock att taxichauffören kört oss till Bwejuu, stranden norr om Paje. Det förstod ju inte 
vi… Stränderna på östra sidan är de lugnaste med långa vita stränder, palmer och turkost 
vatten. Perfekt för romantik med andra ord. Trots lugnet lyckades vi träffa ett par volontärer 
och ta oss iväg på sommarens första(!) utekväll. Vi piffade upp oss i våra inte allt för skitiga 
fisherbrallor, ignorerade fågelbajset i håret (efter tidigare date oduschade i underställ kändes 
det ganska naturligt) och fick släppa loss till härliga 80- och 90-tals hits som plötsligt fått 
nytt liv. 

Tyvärr gör tidvattnet att man inte kan bada större delen av dygnet på östsidan, varför vi snart 
åkte vidare. Nästa anhalt blev Nungwi i norr där de flesta turisterna håller till. Här finns 
massa olika guesthouse, bungalows och hotell att välja mellan och fullt med mysiga 
restauranger alldeles vid vattenbrynet. Eftersom det inte är lika långgrunt här som på 
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östsidan påverkar inte tidvattnet speciellt mycket och man kan bada när som helst. 
Stränderna är dock inte lika vita och fina som de vid Bwejuu. Här lyckades vi tillslut komma 
iväg på en dyktur med East Africa Diving. Bara båtresan ut till reven i en liten träbåt på 
turkost vatten bland delfiner var värt pengarna. Första dyket gjorde vi längs en vägg med 
koraller och småfisk, det andra var i mycket strömt vatten så det var bara att flyta med och 
titta på sköldpaddorna runtomkring (såg sju stycken!). Skön dag.  

Sista kvällen bodde vi i Stonetown som är den gamla delen av Zanzibar Town och ett av 
UNESCOs världsarv. Här är fullt med mysiga små gränder där två svenskor utan lokalsinne 
lätt irrar bort sig☺  

Tyvärr har vår semester på Zanzibar inte blivit riktigt som vi tänkt oss. Magsjukor, feber och 
solsting ingick inte i semesterplanerna och har tagit bort mycket av tjusningen. Vet inte när 
vi var helt friska samtidigt senast, tur att vi snart är hemma. 

10 augusti – Dags att lämna Tanzania 
Idag fick vi en försmak på lyxlivet vi ska ha i Dubai då vi hittade en begagnad Cosmopolitan 
från 2005 för 4000 Tsh. Vilken lycka! Efter två primitiva månader här ska det nu bli skönt 
att komma till Dubai och få acklimatisera sig (måste man verkligen börja duscha och byta 
trosor varje dag igen?) innan vi landar hemma i Sverige. Det är alltså dags för oss att lämna 
Tanzania, ett land där man ännu inte känner till Mc Donalds och där folket har bättre koll på 
Coca Colas sortiment än var deras hemland ligger på en världskarta… 

10 -16 augusti – Dubai 
Klockan 23 den 10 augusti landade vi i Dubai. Termometern stod på 35 grader, en smärre 
chock efter ”afrikavärmen” där vi sovit i underställ större delen av tiden! Dagstemperaturen 
har annars varit 45-50 grader och nu har vi redan fått nog av värmen. Att man aldrig kan 
vara nöjd… Det är på gränsen att man kan vistas ute över huvud taget, så vi har varit 
tvungna(!) att hålla oss inne i de svala shoppingcentren. ☺ Vi som tyckte att det var dyrt på 
Zanzibar. Nu har vi spenderat nästan lika mycket pengar här på fem dagar som vi gjort på 
två månader i Tanzania… men så är det ju grym shopping också. VÄRT!!!! 

Utsvultna på lyxliv började vi första kvällen med middag i Burj al Arab, världens enda 7-
stjärniga hotell. Allt var grymt! Vi slog på stort och beställde tvårätters middag med ”det 
billigaste vin ni har”. Vattenpåfyllaren fyllde på vatten. Servettvikaren rättade till våra 
servetter. Servitören frågade om maten var god. Vinkillen frågade om det ”billiga” vinet var 
gott. Brödkillen frågade om vi ville ha mer bröd... Och däremellan spolade toalettkvinnan 
efter alla våra besök (fortfarande dålig mage…) Servicen kunde man inte klaga på. Och om 
vi inte hade ätit Kobe-biff (i Kobe!) skulle vi nog tyckt att det var det möraste köttet 
någonsin. Slutnotan…bäst att inte säga något om detta… Vi tog igen två månaders saknad av 
lyx på en kväll helt enkelt, och vi gör det gärna igen!!! Tyvärr räckte det dock tydligen inte 
att vara blond för att bli bjuden på drinkar. Jäkla parställe! 

Kvällen efter gav vi oss iväg på ökensafari. Lika bra att beta av turistgrejerna så att vi kan 
ägna oss helhjärtat åt shopping!!! Började med rally bland sanddynerna. Helt tokgalet! Sen 
blev det solnedgång med brädåkning, kamelridning (20m fram och tillbaka, jätteskoj!), 
buffé, magdans (inte vi, vi var för nyktra!) och hennamålningar.  

I söndags försökte vi oss på en sightseeingtur med buss. Det var en pers. Att man ska behöva 
betala 300 spänn för att köras runt i en buss utan AC i 50 gradig värme. Satt som två döda 
sillar och flämtade och trodde aldrig vi skulle komma tillbaka till köpcentret igen. Vi var så 
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utmattade att vi inte ens lyckades med shoppingen efteråt. Vilken besvikelse! Det fick bli bio 
och popcorn istället, det var ju inte igår det heller! 

I Dubai passade vi även på att besöka Wild Wadi, världens kanske bästa (det är ju i Dubai) 
vattenpark, där vi blev barn på nytt och sprang runt mellan de olika attraktionerna. Att det 
kan vara så kul att åka runt i en badring! Efter några timmar fick vi dock nog av både värme 
och lek (åldern började göra sig påmind) och tog oss till det svala och stora Mall of Emirates, 
ett gigantiskt shoppingcenter med tillhörande skidanläggning. Inte varje dag man får chansen 
att se fullt med ”dish dashar” i skidbacken!  

Amerikanerna ligger i lä. Det här stället är helt tokgalet. Störst, bäst och värst! Men 
kallvatten i kranen har dom inte. Vi som längtat efter en varmdusch i över två månader, och 
nu blir vi skållade istället. Att man aldrig kan vara nöjd… 

 

Snipp snapp snut, så var sagan slut!  
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Uplands Centre utanför Dar es Salaam.

Precis ankomna till Tanzania, fulla med
förväntningar.

Torkan har gått hårt åt palmerna.



Bakgården på Tumaini Guesthouse.

På väg mot Lushoto.



Shoppingstråket i Lushoto med senaste modet.



Lushotos uteservering.

Gud så snyggt!



Söndagsmarknad och picknick i Lushoto.



Utsikt från Irente viewpoint.

Tope tope! Litet lerskjul vid vägkanten.



Stiftets verksamheter:

Blindskolan

Rainbow School

Barnhemmet



Mandazibakning hemma hos Williams fru.



50-årsfest hemma hos Juma.



På safari i Tarangire, Lake manyara & Ngorongoro.





Grönt är skönt?

Efter två veckor utan ordentlig hårtvätt rök rastaflätorna.



På trekking i Usambara Mountains.





Försäljning utanför bussfönstret.

Mellanlandning på fint hotell i Dodoma.



Bad i Tanganyikasjön.

Bearbetning av planskisserna
till utbyggnaden av dispensären
i Msambara.

Konglomeratstrand vid Tanganyikasjön.



Bröllop i Msambara.

Finklädda dagen till ära bland de hundratals andra gästerna.



Om det ändå vore solbränna…

Med utsikt över Msambara.



Nude is good!

Övernattning på Maweni Farm.



Dar es Salaam och solnedgång på Nungwi, Zanzibar.



Zanzibar.



Mycket ska kroppen tåla…



Att arbeta i Tanzania 
Under vår tid i Tanzania har vi fått en inblick i landets byggverksamhet, dess kultur och lärt 
känna många människor. Det har varit både spännande och frustrerande men framförallt 
roligt och lärorikt att upptäcka olikheterna mellan två så vitt skilda länder. I detta avsnitt 
finns våra samlade reflektioner över skillnader, problem och hur vi tror att det skulle vara 
att arbeta i landet. 

Ett av de största problemen i landet är att många har svårt att se nyttan med utbildning. 
Föräldrarna tycker det är bättre att barnen är hemma och hjälper till med arbetet istället för 
att låta dem gå i skolan och ge dem en chans till en bra framtid. De tänker inte på vad 
utbildning kan göra på lång sikt utan ser bara till vad som är bäst för stunden. 

Det kan vara svårt att vänja sig vid olikheterna mellan oss och tanzanierna. De har till 
exempel en helt annan inställning än vi stressade västerlänningar, så i våra ögon kan de 
verka väldigt ineffektiva. ”No problem”-attityden kan också vara ganska frustrerande. De ser 
aldrig några problem, hur illa det än är. Genomgående är folket här dessutom helt hopplösa 
när det gäller att passa tider. De kan komma en, två eller tre timmar sent eller inte dyka upp 
alls. I Tanzania är det fortfarande kvinnan som sköter barn och hushåll. Jämställdhet är inget 
man prioriterar och kvinnorna i landet är generellt väldigt blyga och underlåtna.        

Vid många tidigare biståndsarbeten har tanzanierna fått hjälp utan att behöva prestera något 
själva. Därför kan det vara svårt att motivera dem till att hjälpa till själva vid biståndsarbete. 
Återigen är det kortsiktigt tänkande som gäller och det verkar vara svårt att övertyga 
tanzanierna om att det kan löna sig att anstränga sig och inte få allt gratis. 

Den som åker som biståndsarbetare får räkna med att aldrig kunna smälta in och vara en i 
mängden. Var man än befinner sig syns det att man är vit vilket betyder att man har pengar. 
Tyvärr har de allra flesta tanzanier fått en felaktig uppfattning om att vi västerlänningar har 
obegränsade tillgångar och vill gärna dra nytta av detta. Väldigt många, speciellt i de mindre 
byarna, anser dessutom att vita är förmer än andra. De placerar oss på en piedestal och 
behandlar oss som självaste kungen. Helt plötsligt har man blivit någon, vilket kan vara svårt 
att hantera både under vistelsen och när man åker hem och blir vem som helst igen. Det är 
viktigt att använda sin nya position på rätt sätt och dra nytta av fördelarna istället för att 
utnyttja situationen. 

Det kan vara svårt att anamma hela den tanzaniska kulturen, speciellt när det handlar om 
integritet. För att få ha något slags privatliv gäller det nog att sätta upp tydliga regler för 
bybefolkningen och kanske till och med ha vakter runt huset för att få lite distans. Det kan 
vara smart att göra klart för folk att man inte bedriver taxiverksamhet och inte kan betala alla 
barnens skolgång eller köpa plåttak till byns alla hus. 

Även om man har mycket folk omkring sig kan det nog kännas ensamt på grund av de stora 
kulturskillnaderna. Relationer, barnuppfostran osv. är så vitt skilt att det är näst intill 
omöjligt att förstå varandras problem. På grund av detta kan det vara svårt att skaffa sig 
riktigt nära vänner. Som tur är finns det många andra biståndsarbetare i landet. Det kan 
förmodligen underlätta att ha en stark tro eftersom afrikanerna själva är väldigt involverade i 
sin religion och de flesta andra biståndsarbetare åkt dit genom någon kyrka. 

Eftersom allting tar mycket längre tid på grund av primitiva metoder är det nästan ett måste 
att ha tjänstefolk. Det kostar i stort sett ingenting och skapar dessutom arbetstillfällen. Att ha 
två till tre personer anställda är inget konstigt och något som även rika tanzaniska familjer 
har. Även om man har tjänstefolk som sköter barn och hushåll tar det mer tid än man tror 
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och det är nog optimistiskt att tro att båda föräldrarna ska kunna ha en heltidstjänst. I och 
med de stora kulturskillnaderna kan det vara mycket påfrestande för svenska barn att leva i 
landet och kräver förmodligen mer tid av föräldrarna än hemma. 

En annan aspekt som bör övervägas om man ska åka med barn är de sjukdomar som finns i 
landet och faktiskt är farliga. Risken att dö i malaria är störst för barn under fem år och vem 
vill utsätta sitt barn för risken att få HIV? 

För en väg- och vatteningenjör (från LTU) skulle det förmodligen inte vara själva 
byggtekniken som skulle utgöra det stora problemet med att arbeta i Tanzania. Det mest 
frustrerande skulle nog vara att det aldrig går att planera något och att det i princip aldrig blir 
som man tänkt sig. Transporter som strular, kommunikation som brister, dålig tillgång på 
material, väder som ställer till problem och folk som inte dyker upp när de ska… Och skulle 
man egentligen våga lita på någon? De fattiga förhållandena gör inte saken lättare. Alla 
moment görs för hand med mycket primitiva metoder och allt tar betydligt längre tid än vad 
vi är vana vid. I Afrika har man dessutom aldrig bråttom. Hakuna Matata! Yrkesarbetarna 
har heller ingen utbildning och erfarenhetsutbytet från bygge till bygge är i regel dåligt. 
Många kan knappt engelska och de flesta förväntar sig att den som åker till Tanzania kan 
swahili. I och med sin långa utbildning är man respekterad på sin position som civilingenjör, 
man som kvinna. 

Liknande resor i framtiden 
Stiftet ELCT i Lushoto har precis börjat en omfattande nybyggnation av ett sjukhus, ett 
byggprojekt som kommer att pågå tre år framöver. Dessutom har stiftet även planer på att 
starta Väg- och vattenstudier vid universitetet i Magamba inom ett par år. Med andra ord 
finns det förutsättningar för fler studenter vid V-programmet på LTU att göra en liknande 
resa.  Kontakter finns att få via Lars Bernspång på institutionen. Vid eventuell resa kan det 
vara bra att försöka kontakta stiftets ingenjör direkt för att få reda på vad som är på gång och 
klargöra varandras förväntningar. Ändå bör man vara inställd på att det aldrig blir riktigt som 
man tänkt sig och vara beredd på ändrade planer (eller inga planer alls!). 

Den som åker bör respektera och vara öppen för den kristna kulturen i landet. Eftersom 
många biståndsarbetare i Tanzania har åkt dit genom kyrkan tror de flesta tanzanier att vi 
svenskar är väldigt troende och att religionen är lika viktig för oss som för dem. Man vinner 
på att smälta in i så väl religion som klädsel. 

Vi tyckte det var skönt att vara två som reste, som kvinna är det nästan ett måste. Det finns i 
princip inget att vare sig göra på kvällarna eller att köpa. Egen sysselsättning så som dator, 
böcker eller mp3 är alltså inte fel att plocka med sig. Och det viktigaste av allt: glöm inte 
varma kläder. ”Afrika värmen” är inte alltid så behaglig som man tror… 
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Slutdiskussion 
Eftersom ingen på LTU tidigare genomfört en sådan här kurs/resa hade vi svårt att bilda oss 
någon uppfattning om vad vi egentligen skulle få ut av tiden i Tanzania. Såhär i efterhand 
kan vi konstatera att vi inte fått ut så mycket byggnadstekniska kunskaper som vi hoppats på. 
Orsakerna till detta är flera och inga som vi själva kunde påverka. Ingenjören som vi planerat 
följa under hela vår tid i Lushoto slutade under tiden vi var där, de pågående byggprojekten 
vi var involverade i var simpla och folk har lovat mycket som inte blivit av. (Många timmars 
väntan förgäves…) Däremot har vi fått en bättre inblick i hur det skulle vara att arbeta i 
landet än vad vi trodde innan resan. Detta är mycket tack vare tiden i Msambara och alla 
människor som vi faktiskt lärt känna ganska väl. 

Både mentalitet och byggteknik skiljer sig markant mellan Tanzania och Sverige. Våra två 
första veckor i landet var en pers med många humörsvängningar och vi frågade oss till och 
från vad vi egentligen gjorde där. Sedan började vi gilla läget och vi kände oss mer och mer 
som hemma och till slut var det riktigt vemodigt att åka därifrån. 

Det finns mycket för en väg- och vatteningenjör att göra i landet och att arbeta i Tanzania 
skulle kännas både meningsfullt och givande. Dock skulle det nog vara frustrerande att veta 
att man inte kan göra tillräckligt eller hjälpa alla som behöver hjälp. 

För oss har det varit nyttigt att vistas en längre tid i ett utvecklingsland. Förhoppningsvis har 
vi lärt oss att uppskatta saker vi tagit förgivet hemma i Sverige. Det kändes otroligt skönt att 
åka hem på fina vägar och veta att el och vatten finns i lägenheten. Och vilken lättnad att få 
vara en i mängden igen och kunna anta att folk runt omkring är förhållandevis pålitliga och 
punktliga. 

Kan vi då tänka oss att åka tillbaka till Tanzania för att arbeta? Som det känns idag, när vi 
just kommit hem, kan vi båda tänka oss ett framtida jobb i landet. Det är inget som känns 
som ett måste, men inte heller något som känns avskräckande. Däremot ser vi oss någon 
gång i livet arbeta med bistånd någonstans i världen. Det känns bra att veta lite mer om hur 
det är och nu känner vi oss bättre förberedda för ett eventuellt utlandsjobb. Vi är glada för de 
erfarenheter resan gett oss! 
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Burj al Arab, världens enda 7-stjärniga hotell.Extramaterial: Dubai



Entrén i Burj al Arab.



Entrén i Burj al Arab.



Stora exklusiva shoppingcenter, precis överallt.



Inomhusskidanläggning i Mall of Emirates.



Wild Wadi vattenpark.



Jumeirah Beach Hotel.

Burj Dubai, världens blivande högsta byggnad, med tillhörande komplex.










