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Reseberättelse
Ankomsten till Tanzania
Vi landade i Dar es Salaam på
morgonen den 24 februari. Trots
att vi visste att det skulle vara
varmt, kom den fuktiga 30-graders
värmen oss som en total chock. Vi
hade ordnat visum innan vi
lämnade Sverige, men blev ändå
stående en ganska lång stund i kön
till passkontrollen. Vi började med
att växla in några av våra
medhavda dollar på flygplatsen och
tog sedan en taxi till Mizimbasi
center för 6000 Shilling. Vi
försökte pruta, men det var inte det
lättaste! Vi hade inte bokat boende
innan vi kom till Tanzania utan
skrivit upp namn och adress på ett
flertal billiga alternativ, som vi
hade fått tips om. Planen var helt
enkelt att åka till ett av dessa
ställen och höra efter om de hade
rum lediga.

Mizimbasi center
Mizimbasi center är ett boende som
drivs av katolska nunnor. Vi
betalade strax under 10000
Shilling per natt för ett dubbelrum
med två sängar och egen toalett och
dusch. Det fanns en fläkt på
rummet och värdesaker kunde
lämnas till “chefsnunnan” för säker
förvaring. Boendet var helt OK och
ett stort plus är att man kan äta alla
måltider till ett billigt pris i
matsalen. Frukost ingick och
bestod av vitt formbröd, margarin,
marmelad, te, ägg och korv.
Nackdelen med detta boende var
att det låg en bit utanför centrum
och det kändes inte direkt som ett
säkert område, trots att det omgavs
av en mur och vaktades av en vakt
dygnet runt.

Växling av resecheckar
Den första dagen tog vi en taxi till
en bank i stan för att växla in
resecheckar. Med hjälp av vakten
på Mzimbasi, fick vi betala 4000
Shilling för taxifärden. Det visade
sig att man på de flesta banker bara
kan växla in 100 dollar per person
och vecka. Vi blev tipsade att
istället gå till National Bank of
Comerced Limmited. Där kan man
oftast växla in en obegränsad
mängd resecheckar. Det absolut
bästa alternativet är att växla in
resecheckar på ett växlingskontor.
Det går betydligt snabbare och man
kan växla in hur mycket man vill.
Vi använde oss i fortsättningen av
Masaai Bureau de Change som
ligger på Samora Ave. På samtliga
ställen som vi växlade på, krävde de
att man har med sig kvittot på
resecheckarna.

Vilse i osäkra kvarter
Vi befann oss en liten bit från de
mer centrala delarna och bestämde
oss för att promenera tillbaka till
Mizimbasi center. På vägen gick vi
förbi en stormarknad och gick in
för att handla vatten, skorpor och
frukt. Tanken var att skorporna
skulle fungera som en nödproviant
för dagarna i fält ifall det skulle bli
svårt att få tag på mat där. Vattnet
som fanns att köpa på Mzimbasi
var enbart i 3,5 dl flaskor och
ganska dyrt. Därför köpte vi nu 1,5
liters flaskor för 300 Shilling styck.
Efter att ha tagit en annan väg och
nästan varit på väg in i en kåkstad,
hittade vi tillbaka till den rätta
vägen och kom tryggt tillbaka till de
välbekanta nunnorna.



Universitetet i Dar es Salaam
Den andra dagen tog vi en taxi till
universitetet för att leta rätt på vår
lokale handledare. Det var en
relativ lätt historia.
Universitetsområdet är stort, men
institutionerna ligger trots det nära
varandra. Vi hittade honom direkt
och kunde planera vårt fältarbete
mer i detalj. Dessutom hjälpte han
oss att skaffa fram nödvändig
fältmaterial och en lärobok i
swahili för nybörjare. Från
universitetet tog vi en dalla-dalla
till busstationen därifrån en taxi för
4000 Shilling. Studenterna i dalla-
dallan var väldigt hjälpsamma och
hjälpte oss att få ett bra pris på
taxin. Väl tillbaka hos nunnorna,
fick vi en första lektion i swahili.
Det visade sig nämligen senare att
vi verkligen behövde kunna de
vanligaste fraserna.

Resan till Kilosa
Den tredje dagen åkte vi med vår
lokale handledare till Kilosa via
Morogoro och Mikumi
nationalpark. Tyvärr hade vi ett
litet missöde med bilen och fick
punktering ”in the middle of
nowhere”. Vi fick vänta ca en
halvtimme innan det kom en man
som ville hjälpa oss. De flesta
bussar och bilar köode förbi oss i
ett rasande tempo. Mannen åkte
och hämtade sina kompisar och
efter ytterligare en halvtimme kom
de och lyfte upp bilen så att vi
kunde byta däck. Efter en sen lunch
i Morogoro, ca kl 16, åkte vi genom
Mikumi nationalpark och fick se
flera djur såsom elefanter, giraffer,
sebror och babianer.

Fler svenskar
I Kilosa mötte vi upp en svensk
grupp från Uppsala universitet som
var på exkursion i Tanzania. En av
våra handledare var dessutom med
denna grupp och vi gick kort

igenom vårt arbete i fält med
honom tillsammans med vår lokale
handledare. Under vår första dag i
Kilosa följde vi med den svenska
gruppen till distriktskontoret för att
presentera oss.  Detta var en gest
som starkt uppskattades. Vår
handledare berättade för oss att det
märks väldigt tydligt om man
börjar med att göra saker formella,
blir de snabbt en informell
stämning. Om man däremot börjar
med att göra saker informellt, blir
man inte särskilt väl omtyckt.

Kungligt mottagande i en by
Efter presentationen tog de
styrande i distriktet med oss ut till
en liten by, som låg en bit norr om
Kilosa. Vi blev visade till byns skola
där vi fick ett kungligt mottagande
med sång och dans. Efter
uppträdandet och olika tal blev vi
bjudna på getkött, bröd, läsk och te.
Detta kändes lite olustigt eftersom
barn med svullna magar stod och
tittade på. Det kändes väldigt skönt
att vi inte var ensamma i byn!
Innan vi lämnade byn, blev det en
avskedscermoni med ännu mer
sång och dans.  Nu hade dessutom
hela byn anslutit sig, så det var
riktigt mycket folk.  En av tjejerna i
den svenska gruppen hade med sig
lite skolmaterial från Sverige som
hon gav till skolan. Skolmaterial är
ett bra tips på presenter man kan
ha med sig. Det behövs verkligen
och uppskattas, speciellt ute på
landsbygden! Efter detta fortsatte
den svenska gruppen sin resa mot
Dar es Salaam, medan vi styrde vår
kos mot Kilosa tillsammans med
vår lokale handledare.

Fältarbete
Under vår andra dag i Kilosa åkte vi
tillsammans med vår lokale
handledare och chefen för
skogsnäringen i Kilosa, Mr Haule
för att rekognisera potentiella



fältarbetesplatser. Det visade sig
sedan att Mr Haule visade stort
intresse för våra arbeten och
försökte hjälpa oss så mycket han
kunde. Han bidrog verkligen till att
vårt fältarbete gick så smidigt. Alla
från distriktet var väldigt
hjälpsamma och vi fick ett riktigt
bra pris vid hyrningen av bil,
35 000 Shilling per dag ingående
chaufför och bensin. Det var drygt
halva priset för vad det egentligen
skulle ha kostat.

Livet som kändis
Under vår tid i Kilosa fick vi känna
på hur det är att vara kändis,
eftersom vi var de enda vita i byn.
Vart vi än gick hälsade folk på oss
och barnen kom springande och
skrek ”Musungi” vilket betyder vit
människa eller så ropade de enda
engelska ord de kunde, det var
mest ”good evening”, ”good
afternoon”, good morning , ”thank
you” . Det blev lite gulligt när de
hälsade med good morning när
klockan var sex på kvällen.  Vi blev
även hembjudna till distriktets
secutive director. Ett bra tips om ni
blir hembjudna till folk är att ej
vara så svensk och komma precis i
tid. Det vi gjorde fel var att vi var
där precis på klockslaget och fick
sitta och vänta i en timma innan
värdinnan kunde ta emot oss.
Pinsamt värre!

Olika boenden
Den första tiden i Kilosa bodde vi
på  Kilosa Club som verkade vara
stans inneställe. Vi bodde i ett
fräscht dubbelrum med AC (som ej
fungerade), men delade dusch och
toa. Eftersom vi var de enda
gästerna under vardagarna hade vi
det för oss själva större delen av
tiden. När Mr Haule fick reda på att
vi bodde på Kilosa Club ville han
att vi skulle flytta till ett resident
som ägdes av Kilosas

distriktplanerare, där personer
jobbande för regeringen eller
liknande stannade om de var på
besök i stan. Det var tydligt inte så
fint att bo på Kilosa Club. Vi
tackade gladeligen ja till detta
erbjudande, eftersom Kilosa Club
var högljutt och ej speciellt säkert.
Vårt nya resident hade ett stort
dubbelrum med fungerande AC. Vi
hade nu dessutom egen toalett och
dusch, eftersom vi var de enda
gästerna. Vi hade även möjlighet
att laga vår egen mat om vi ville.
Trots att huset omgavs av en mur
vaktades det även vakt nattetid.

Tidsfördriv och enformig mat
Nackdelen med Kilosa är att det är
en liten stad och det knappt finns
något att fördriva tiden med. Vi
hade med ett antal pocketböcker
var och dessutom en kortlek och
laptop. Detta rekommenderas för
att få helgerna att gå lite snabbare!
Vår värdinna lagade mat åt oss och
vi gav henne pengar till detta en
gång i veckan. Hon lagad middag
på kvällen och köpte hem frukost,
som vi ordnade själva. Lunch åt vi
antingen ute i fält eller nöjde oss
med frukt och skorpor de dagar när
vi inte var ute i fält. Även om maten
är god är den ej så varierande. Vi
levde i stort sätt på ris, bruna bönor
och spenat med inslag av fisk och
kyckling emellanåt.

Färden från Kilosa
När det var dags att åka tillbaka till
Dar es Salaam hade vi ordnat en bil
med chaufför till Morogoro.
Därifrån tog vi en buss den
resterande biten. Bussen var något
högljudd p.g.a. motorljud och fylld
till brädden av människor, men
tack vare att fönstren var öppna var
det inte särskilt varmt i bussen.



Tillbaka i huvudstaden
När vi anlände till busstationen i
Dar es Salaam kastade sig
bokstavligt talat en massa
taxichaufförer över oss. Som tur var
mötte en kvinna från Kilosas
council office oss och körde oss till
centrum. Den första natten bodde
vi på Luther house, ett boende i
anslutning till en kyrka. Vårt
dubbelrum hade både AC och
takfläkt men var ganska dyrt,
30 000 Shilling per natt och
fruktost ingick inte. Till vår stora
glädje hade rummet även en tv,
men eftersom strömmen gick som
den ville och det gick bara att få in
en kanal blev lyckan kortvarig.
Dessutom blev det strömavbrott
mitt i natten, så vi vaknade tidigt i
gryningen och var totalt
genomblöta av svett. Luthers house
ligger nära hamnen och med
gångavstånd till de mest centrala
delarna. i samma byggnad som
detta boende ligger en
kinarestaurang där man får en
middag för runt 4000 Shilling.

YWCA
Vi valde att flytta efter en natt till
YWCA och fick där en sk flat för
10 000 Shilling per natt. Rummet
hade två sängar och egen toalett
och dusch och även ett rummet
möjlighet till självhushållning.
Dubbelrummen har en stor säng
med gemensam toalett och dusch i
korridoren och kostar 8000
Shilling per natt. YWCA ligger mitt
i centrum och är byggt kring en
liten innegård. Det vaktas
dessutom av en vakt dygnet runt.
Frukost igår i priset och det finns
även möjlighet att äta både lunch,
middag och dessutom fika alla
veckans dagar. Frukosten består av
vitt formbröd, margarin,
marmelad, te och en frukt. Maten
är billig men inte särskilt smakrik.
Första kvällen åt vi middag på

YWCA, ris med bönor, men valde
att äta ute på stan i fortsättningen.
Det ligger ett flertal restauranger
bara ett par hundra meter bort och
vi blev snabbt stamkunder på
Steers nära Garden Avenue.

Möte med handledaren
Den 20/3 åkte vi upp till
universitetet för att träffa vår
handledare. Taxin kostade 6000
Shilling och vakten hjälpte oss att
få detta pris. Vakten var en rolig
kille som kunde flera svenska fraser
såsom superbra och hej kompis. Vi
passade på att lära honom lite fler
användbara meningar…
Efter en del väntan på universitetet
träffade vi så vår handledare. Efter
att ha redovisat våra resultat av
fältarbetet godkände han detta och
tyckte dessutom att vi fått fram bra
värden på riktigt kort tid. Därför
tyckte vi att det kunde vara
lämpligt att vi bokade om våra
flygbiljetter och åker hem lite
tidigare än planerat för att komma
igång med skrivandet. Dessutom
behöver vi tillgång till kartmaterial,
satellitbilder mm som finns i
Sverige.

Svenska ambassaden
Vi bestämde oss för att göra
litteraturstudier de följande 10
dagarna i Dar es Salaam och sedan
semestra lite innan vi åker hem
igen. Med tanke på att världsläget
var lite spänt med tanke på Irak,
besökte vi den svenska ambassaden
för att höra oss för om de hade
några särskilda rekommendationer
som rörde oss. Vi fick prata med en
trevlig kvinna som förklarade hur
situationen såg ut och sa att USA
hade i december gått ut med
varningar om Zanzibar. Vi beslöt
att hålla kontakten med
ambassaden för att se om
situationen ändrades.



Bra restauranger
Universitetet har en bra restaurang
som ligger på den andra sidan av
vägen i förhållande till
institutionerna. Där finns även ett
kafé och en liten affär. Bland
institutionerna finns också en liten
servering, men de har ganska fet
mat, typ snabbmat och mest mjuka
kakor.
I Dar es Salaam blev vi snabbt
stamgäster på ”Subways”, en
restaurang som serverar mackor av
olika slag. Oerhört smidigt och gott
i den 35 tradiga värmen. Bredvid
denna restaurang ligger ett fik,
Milky Way, som serverar både
milkshakes, glass, kakor och
banana split. Rekommenderas
starkt! Vi undersökte även
affärerna inne på Royal Palm
Beach. Det finns möjlighet att
handla godis, pocketböcker,
souvenirer mm, men det är ganska
dyrt. Vi fikade även här. De har en
gudomligt god Kaffe Latte, men
bakverken är ganska intetsägande

Böcker och internetkafé
Vill man köpa pocketböcker bör
man istället följa Morogoro Road
mot hamnen. Efter ca 200 meter
ligger en pocketaffär vid Steers,
som heter ”A novel idea” och där
finns ett stort utbud av
engelskspråkiga pocketböcker. Vi
hittade t ex Marianne Fredrikssons
”Anna, Hanna och Johanna”. Vi
hittade ett billigt Internet kafé
bredvid Lutherans house för 500
Shilling per timme. På universitetet
finns också ett internetkafé för
samma pris. Både dessa ställen har
AC och lättillgängliga.

Semester och nöjen
Efter en veckas litteraturstudier på
universitetet ordnade vi tillstånd
för att får föra ut jordprover och
växtdelar ur landet. Vi fick nu
känna på byråkratin när den är

som bäst och besökte både
ministeriet för mineraler och tullen
på flygplasten. Dessutom hade vi
jagat runt på universitetet efter rätt
personer som kunde intyga den
vetenskapliga nödvändigheten för
att få tillstånden. Efter detta tog vi
ledigt en dag och åkte ut till ön
Bungojo för att koppla av med sol
och bad en dag. Vi tog en dalla-
dalla till hamnen Slipway och
därifrån en båt. Båten kostade
7000 Shilling och vi hade en härlig
dag och var helt ensamma på ön så
när som på ett belgiskt par. På
Bongojo fanns det en liten farbror
som serverade fish and chips till ett
bra pris. Man kunde även köpa
vatten, öl och läsk av honom.

Safari
Vi anlitade Victorian experdition
Ldt för att arrangera ett fyra-dagars
safari till Lake Manyara, Serengeti
nationalpark och Ngorongoro
Kratern. Detta kostade 430 dollar
per person och då ingick tre mål
mat om dagen, engelsktalande
chaufför som också fungerade som
guide, landcruiser och övernattning
i stugor. Safarit började i Lake
Manyara Nationalpark, som har ett
underbart fågelliv. Det finns en
uppsjö av fåglar som häckar vid
denna sjö bl a flamingos.
Upplevelserna vid Serengeti och
Ngorongoro Kratern var helt
otroliga och är utan tvekan de
mäktigaste vi någonsin har upplevt.
Serengeti Nationalpark är otroligt
stor med gigantiska, vidsträckta
grässlätter och är så otroligt vackra!
Även Ngorongoro kratern är en
oerhörd upplevelse. i stort sett alla
djurarter inne i kratern och har
man turen på sin sida har man
därför chansen att se alla.

Boendet
Övernattningen i stugorna var över
förväntan. Första natten höll



boendet skaplig standard med
tanke på det förhållande vis låga
pris som vi ändå hade betalat. De
andra övernattningarna blev en
glad överraskning eftersom de i
vanliga fall kostar 150 dollar natten
att bo där. På dessa hotell åt vi både
frukost och middag, som ingick i
priset. Bilen var en landcruiser som
tog sju personer. Fördelen med
denna var att när taket togs bort,
avlägsnades det helt. Vi hade därför
möjligheten att sitta på taket under
själva safari turen och kunde på så
sätt få bra kameravinklar. Annars
är det vanligt att taket bara höjs
upp. Vi tyckte att fyra dagar var en
utmärkt längd på safarit.  Det är
ganska stora avstånd mellan de
olika ställena och vi upplevde inte
att vi behövde stressa igenom vårt
program. Man får räkna med att
betala runt 100 dollar per dag för
ett bra safari. Det kan dock vara bra
att tänka på att det blir billigare ju
fler personer man är samt om man
inte själv bestämmer datum utan
följer med på en redan bestämd
rutt. Allt blir även billigare om
man har möjligheten att åka under
lågsäsongen. Vi var väldigt nöjda
med vårt safari och
rekommenderar er att ta er tid att
åka på en liknande tur.

Zanzibar
Vi åkte med färjan Azizi och
betalade 16500 Shilling var för
detta. Denna färja var den billigaste
och tar närmare 6 timmar. På
Zanzibar åkte vi direkt till Norra
delen och bodde första natten på
ett billigt hotell. Detta var inte helt
fräscht, så vi bytte dagen efter till
hotellet bredvid. Vi njöt av sedan av

sol och bad och hann även med en
snorkelutflykt innan vi åkte tillbaka
till Stone Town. Efter ett visst
letande och prutande, tog vi in på
Florida guesthouse. Vi betalade
8000 Shilling per natt för ett
dubbelrum. Frukosten kostade
dock en dollar, men var verkligen
gigantisk med flera sorters bröd. I
Stone Town träffade vi trots
lågsäsongen, många turister som vi
hade mycket roligt med. Vi åkte t ex
på ett kryddsafari till olika gårdar
runt Stone Town. Detta var riktigt
intressant och roligt. Det kostade
10000 Shilling per person och då
ingick en magnifik lunch och ett
stopp vid en strand för sol och bad.
Dessvärre går tiden alltför fort när
man har roligt. Vi åkte med
morgonbåten Sea Star tillbaka till
Dar es Salaam vår näst sista dag i
Tanzania. Denna båt tar bara 2
timmar och kostar 35000 Shilling.
Det kändes minst sagt vemodigt att
gå omkring på gatorna i Dar es
Salaam, innan det så var dags att ta
en taxi till flygplatsen för några
timmar senare mötas av ett typiskt
svenskt aprilväder.

Kajsa Holmborn och
Ann Thorén

Uppsala universitet


