
Namn:  Nordqvist, EvaLotta  
Universitet/Högskola:  Uppsala universitet  
Institution:  Institutionen för ekologi och evolution, Zooekologi 
Ämnesområde:  Naturvetenskap  
Handledare:  Göran Milbrink  
Land:  Tanzania 
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EvaLotta Nordqvist  

Jag och en kompis åkte ner till Tanzania för att göra fältarbetet till våra examensarbeten i biologi. För 
min del var det mitt andra besök i Tanzania. Mitt projekt gick ut på att inventera fjärilar i miomboskog 
utanför byn Mikumi, medan min kompis studerade trädet Pterocarpus angolensis. Vi skulle göra 
jämförelser mellan miomboskog som var störd respektive orörd. Trots att vi jobbade med olika projekt 
så kunde vi arbeta tillsammans och hjälpas åt med varandras projekt, vilket var bra eftersom det hade 
varit lite nervöst att knalla runt i skogen alldeles själv. 

Vi reste till Tanzania via Doha med Quatar airways, och flygbiljetten gick på ca 7000 kr. Båda flygresorna 
gick jättebra. Vi hade med hjälp av våra handledare i Uppsala ordnat en handledare (en svensk 
professor, Håkan, som för tillfället var stationerad vid Sokoine University of Agriculture, Morogoro) på 
plats i Tanzania. Han hade ordnat med en taxi som hämtade oss på flygplatsen i Dar es Salaam, och som 
sedan körde oss till busstationen. Efter ca 3 timmar ihopknycklade på bussen möttes vi av vår 
handledare i Morogoro. Vi åkte hem till honom och hans fru, där vi blev varmt mottagna. Dagen efter 
satte vi oss i Håkans Landrover och körde till Mikumi. När vi körde igenom Mikumi nationalpark stötte vi 
på en massa elefanter, impalas och bufflar. Ganska häftigt. I Mikumi hyrde vi ett guesthouse på VETA 
(Vocational Education and Training Authourity), ett college med olika utbildningar som t.ex. mekaniker, 
turistguide, restaurang- och hotell mm. Det var ett jättetrevligt ställe att bo på. Vi hyrde ett helt hus 
med eget sovrum, kök och vardagsrum. Det var relativt dyrt att bo där, 10 000 tsh eller ca 50 kr /natt 
och person betalade vi. Men det var det värt, det är skönt att kunna laga sin egen mat, det kändes 
tryggt, och framförallt lärde vi känna en massa fantastiska människor, både lärare och elever, på skolan. 

I början hade vi lite problem med tillstånd. Enligt våra handledare och enligt Sidas policy så ska vi ju inte 
behöva forskningstillstånd då vi bara är ”undergraduate students”. Men när vi (enligt rekommendation) 
besökte Mikumis ”village chairman” eller liknande för att presentera oss, så sa han att vi måste ordna 
tillstånd. Vi kom fram till att det nog skulle gå snabbare att ordna det via Sokoine University of 
Agriculture än via Regional commissioner och District commissioner, så vi återvände till Morogoro för att 
ordna detta. Först skulle det ta 2-3 dagar. Vi lärde oss snabbt att den tanzaniska befolkningen är riktiga 
tidsoptimister! Så lägg alltid på minst dubbelt så mycket tid som först har blivit sagd. Till slut gav vi upp 
väntandet på tillstånd och återvände till Mikumi för att börja. Tillståndet kom efter ca 3 veckor. Så här i 
efterhand känns det totalt onödigt att ordna med tillstånd då det aldrig var någon som ville titta på det, 
men sådant är svårt att veta innan. Mitt tips vid en liknande situation är att börja jobba, och sen lösa 
tillståndsfrågan om det är någon som frågar efter det. Tillstånd är dyrt. 

Vi behövde under vårt arbete använda oss av bil för att kunna ta oss till de mest avlägsna platserna. Vi 
hade en hel del strul med bilarna vi hyrde, vilket försenade vårt arbete något, men till slut löste det sig. 
Om man behöver hyra bil, se till att provköra, och kolla ALLT under motorhuven innan! Det är ganska 
dyrt att hyra bil, vi hyrde av privatpersoner och betalade 70 000 tsh eller ca 350 sek per dag, plus 
bensin/diesel. Att hyra cykel är däremot desto billigare, ca 7 kr per dag kostade det. Och det var riktigt 
trevligt att cykla, vi fick många fina möten med andra cyklister. Cyklarna i sig var väl lite si sådär, 
handbromsarna tjöt och slangarna i däcken var väl lagade ungefär 20 gånger minst, så pyspunka var ett 
faktum. Som tur var behövde man bara stå vid vägkanten och se fundersam ut i en halv minut så hade 
minst fem personer stannat som hjälpte oss att fixa problemen!  

Under tiden i Mikumi hann vi med att besöka nationalparken samt åka söderut till Udsungwa 
nationalpark där det fanns vattenfall och primater! Vi åkte till Udsungwa med en minibuss, sk ”dala 
dala”, vilket var en upplevelse i sig. Mjölksyra i armarna efter att krampaktigt hållit sig fast i takstången i 
ca 2 timmar, samt en del stunder av dödsångest på de kurviga vägarna, men det är billigt! Sista veckan 
tog vi semester och åkte ut till kusten, till Bagamoyo, en trevlig liten stad med ett art college och massa 
konstateljéer överallt. Äntligen fick vi se havet efter 5 veckor i skogen! 

Sammanfattningsvis så var resan helt klart en fantastisk upplevelse! Förutom en stulen kamera så har vi 
inte råkat ut för något trubbel alls, inte ens magsjuka! Man får räkna med lite strul och förseningar här 
och där, och att ingenting någonsin går som planerat! Men allt löser sig till slut ändå! Själva 



projektarbetena har fungerat bra. Det svåraste var att hitta orörd skog, det var i princip omöjligt. Och 
inte blir det lättare när det inte finns någon slags karta att få tag på. Det var bara att försöka söka sig så 
djupt in i skogen man hann gå, och där såg man ändå spår av mänsklig aktivitet. Men vi har i alla fall 
samlat ihop en hel del data, så nu återstår att analysera det! Det jag kommer att minnas mest från 
Tanzania är alla människor vi mött. Alla har varit så glada, trevliga och hjälpsamma. Och jag saknar 
redan barnen som hoppar upp och ned och skrattar och skriker ”mzungu” när de ser en! Man får vänja 
sig vid att vara något av en raritet när man bor på ställen där turister inte är så vanliga! Till nästa gång 
jag besöker Tanzania har jag bestämt mig för att ha bättrat på min swahili. Det går bra att ta sig fram 
med engelska, och man lär sig ganska snabbt att t.ex. handla på marknaden, men det är ändå lite 
frustrerande att gå miste om samtal man kunde ha haft med dem som inte kan ett ord engelska. Ett 
swahililexikon är ett måste! Om ni har några frågor om andra saker så får ni gärna maila mig. 
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