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Till	  dig	  som	  funderar	  på	  att	  åka	  -‐	  ÅK!	  Det	  är	  bland	  det	  bästa	  och	  mest	  lärorika	  jag	  gjort	  under	  
min	  studietid!	  Ingen	  projektkurs	  i	  världen	  kan	  motsvaras	  av	  det	  man	  får	  uppleva	  och	  de	  problem	  

man	  ställs	  inför.	  Funderar	  du	  på	  att	  jobba	  med	  bistånd	  är	  det	  en	  nödvändighet!	   	  

Jag	  och	  Siri	  Holmberg	  skulle	  göra	  examensarbeten	  för	  Vi-‐skogen	  i	  Musoma,	  Tanzania.	  Den	  19	  
oktober	  2011	  landade	  vi	  i	  Mwanza	  i	  Tanzania.	  När	  vi	  kom	  fram	  saknades	  mitt	  bagage.	  När	  vi	  
skulle	  anmäla	  det	  som	  saknades	  gick	  strömmen...	  Pole,	  pole,	  hakuna	  matata...	  Inga	  bekymmer!	  

Redan	  under	  den	  första	  halva	  timmen	  i	  Tanzania	  besannades	  många	  av	  de	  fördomar	  man	  haft.	  
Ingenting	  fungerar,	  strömmen	  kommer	  och	  går,	  och	  det	  går	  inte	  att	  få	  en	  tanzanian	  stressad.	  Vi	  
blev	  helt	  enkelt	  kvar	  några	  dagar	  i	  Mwanza	  i	  väntan	  på	  min	  packning,	  till	  slut	  kom	  den.	  

Första	  dagen	  på	  "jobbet"	  var	  jag	  verkligen	  sugen	  på	  att	  sätta	  igång	  med	  mitt	  projekt.	  Vi	  hade	  då	  

vi	  ansökte	  fått	  en	  lista	  med	  projektförslag	  från	  Vi-‐skogen.	  Jag	  skulle	  jobba	  med	  ogräs	  och	  Siri	  
med	  grobarhet	  på	  trädfrön.	  Vi	  hade	  innan	  resan	  läst	  in	  oss	  på	  våra	  ämnen	  och	  gjort	  
projektplaner	  som	  vi	  skickat	  ner.	  Första	  dagen	  på	  Vi-‐skogen	  satt	  vi	  med	  våra	  handledare	  och	  

skulle	  gå	  igenom	  våra	  projekt.	  Det	  visade	  sig	  att	  det	  inte	  alls	  var	  aktuellt	  att	  göra	  försök	  med	  
ogräs.	  Det	  fanns	  inget	  behov	  eller	  pågående	  projekt	  inom	  ämnet.	  Jag	  hade	  alltså	  inget	  projekt!	  
Siri	  fick	  inte	  heller	  göra	  det	  hon	  planerat.	  Detta	  trots	  att	  vi	  båda	  två	  skickat	  ner	  våra	  

projektplaner	  och	  i	  alla	  fall	  inte	  fått	  några	  negativa	  svar.	  

Första	  veckan	  på	  Vi-‐skogen	  fick	  vi	  rundvisning	  på	  försöksgården	  och	  vi	  var	  vi	  på	  studiebesök	  ute	  i	  
fält.	  Det	  var	  jätteintressant	  och	  bönderna	  var	  verkligen	  imponerande	  duktiga!	  Vi	  fick	  tid	  att	  fråga	  
och	  fundera	  över	  nya	  projektupplägg.	   	  

Eftersom	  vi	  skulle	  göra	  växtodlingsförsök	  var	  det	  tvunget	  att	  komma	  igång	  så	  fort	  som	  möjligt.	  

Därför	  fanns	  det	  inte	  tid	  att	  läsa	  på	  och	  fundera	  så	  mycket	  som	  jag	  hade	  velat	  innan	  jag	  
bestämde	  sig	  för	  vad	  jag	  skulle	  göra.	  Tillslut	  blev	  det	  ett	  jämförande	  försök	  mellan	  olika	  

täckgrödors	  tidiga	  stadier.	  Jag	  valde	  tillsammans	  med	  min	  handledare,	  Mr	  Kabambo,	  ut	  tre	  olika	  
bönor	  och	  desmodium,	  en	  täckgröda	  med	  allelopatiska	  egenskaper.	  Dessa	  skulle	  odlas	  som	  
täckgröda	  i	  majs	  och	  jämföras	  i	  olika	  kombinationer.	   	  

Vi	  hade	  fått	  löfte	  om	  att	  göra	  vårt	  försök	  på	  försöksgården	  och	  trodde	  att	  vi	  skulle	  få	  en	  bit	  

uppodlad	  mark	  där.	  Istället	  fick	  vi	  ett	  helt	  obrukat	  område	  uppe	  på	  en	  stenhård	  torrbacke.	  När	  vi	  
lade	  upp	  våra	  projektplaner	  hade	  vi	  inte	  alls	  tänkt	  oss	  det	  så.	  Vi	  fick	  helt	  enkelt	  börja	  med	  att	  
bryta	  helt	  ny	  mark	  och	  eftersom	  det	  var	  innan	  regnperioden	  var	  det	  stenhårt!	  Vi	  anställde	  ca	  tio	  

stycken	  som	  brukade	  jobba	  på	  timme	  för	  Vi-‐skogen.	  Allt	  markarbete	  gjordes	  för	  hand	  med	  
hacka.	  

De	  flesta	  av	  de	  anställda	  kunde	  ingen	  engelska	  alls,	  utan	  det	  var	  swahili	  som	  gällde.	  Vi	  hade	  läst	  
att	  engelska	  var	  ett	  av	  två	  officiella	  språk	  så	  vi	  var	  inte	  beredda	  på	  att	  det	  skulle	  vara	  så	  svårt	  

med	  språket.	  Vi	  kunde	  ingen	  swahili	  alls,	  vilket	  var	  synd.	  Efter	  några	  dagar	  var	  det	  en	  av	  de	  
anställda,	  en	  som	  kunde	  engelska,	  som	  sa	  till	  oss:	  Ni	  är	  jätteotrevliga,	  nästa	  gång	  ni	  kommer	  så	  



frågar	  ni	  alla	  ”Habari	  sa	  kas?”	  Hur	  går	  det	  med	  jobbet?	  Det	  var	  jättebra	  att	  han	  sa	  det	  till	  oss.	  
Helt	  ovetandes	  hade	  vi	  varit	  väldigt	  oförskämda	  som	  inte	  sagt	  de	  hälsningsfraser	  som	  är	  

obligatoriska	  i	  Tanzania.	  När	  vi	  väl	  lärt	  oss	  lite	  swahili	  och	  visat	  att	  vi	  också	  kunde	  kroppsarbeta	  
hade	  vi	  jättetrevligt	  med	  arbetarna.	   	  

Allting	  tog	  mycket	  längre	  tid	  än	  vad	  jag	  trodde.	  Nästan	  varje	  dag	  kom	  jag	  hem	  och	  hade	  inte	  ens	  
hunnit	  börja	  på	  det	  jag	  hade	  tänkt	  få	  gjort	  under	  dagen.	  När	  majsen	  äntligen	  var	  i	  jorden	  hade	  

regnperioden	  inte	  börjat	  än	  och	  vi	  var	  tvungna	  att	  vattna	  för	  att	  få	  den	  att	  gro.	  Vi	  körde	  vatten	  
på	  en	  stor	  tunna	  på	  en	  pickupp	  och	  vattnade	  med	  hink.	  Eftersom	  grannarna	  hade	  sin	  boskap	  
betandes	  i	  området	  var	  vi	  tvungna	  att	  låta	  stängsla	  in	  området	  innan	  försöksgrödorna	  skulle	  

komma	  upp.	  Det	  var	  med	  andra	  ord	  väldigt	  mycket	  mer	  förarbete	  än	  vad	  någon	  av	  oss	  räknat	  
med.	  

När	  jag	  hämtade	  ut	  mina	  bönfrön	  ur	  fröförrådet	  så	  var	  de	  insektsätna.	  Jag	  visade	  dem	  för	  flera	  
olika	  och	  frågade	  vad	  de	  tyckte.	  Alla	  svarade	  att	  det	  inte	  var	  några	  problem.	  Det	  var	  jätteskönt	  

när	  fröerna	  äntligen	  var	  i	  jorden.	  Tack	  Siri	  och	  Benjamin	  för	  hjälpen!	  När	  Siris	  fröer	  också	  var	  i	  
jorden	  fick	  vi	  äntligen	  några	  lugna	  dagar	  efter	  en	  mycket	  intensiv	  och	  krävande	  start.	  Siris	  
pojkvän,	  Benjamin,	  kom	  också	  och	  vi	  hade	  tid	  att	  se	  oss	  om	  lite.	   	  

När	  vi	  fick	  mer	  tid	  började	  jag	  umgås	  mer	  med	  lokalbefolkningen	  i	  stan	  och	  jag	  fick	  två	  väldigt	  

goda	  vänner,	  Gesa	  och	  Gaizo.	  Efter	  ett	  tag	  hängde	  jag	  med	  dem	  dagligen.	  De	  var	  med	  mig	  på	  
försöksgården	  och	  jag	  hängde	  mycket	  hos	  dem.	  Sista	  tiden	  blev	  jag	  inbjuden	  och	  åt	  med	  deras	  
familjer	  varje	  kväll.	  Det	  blev	  lättare	  och	  lättare	  med	  språket	  och	  även	  om	  jag	  inte	  kunde	  prata	  

kunde	  jag	  förstå	  mycket	  swahili	  och	  man	  kommer	  väldigt	  långt	  på	  kroppsspråk	  och	  leenden!	  
Gesa	  och	  Gaizo	  och	  deras	  familjers	  gästfrihet	  gjorde	  att	  jag	  fick	  se	  väldigt	  mycket	  av	  kulturen	  

och	  vardagslivet	  i	  Tanzania.	  Våga	  träffa	  och	  lita	  på	  folk!	  

Tyvärr	  visade	  det	  sig	  att	  de	  fröer	  jag	  använt	  i	  mitt	  projekt	  inte	  grodde.	  De	  jag	  hade	  frågat	  om	  
kvalitén	  ville	  bara	  inte	  göra	  mig	  besviken	  och	  svara	  nej,	  ett	  mycket	  vanligt	  drag	  hos	  den	  stam	  
som	  dominerar	  kring	  Musoma.	  Min	  handledare	  hade	  bra	  frön	  på	  sitt	  kontor,	  men	  eftersom	  jag	  

hade	  hämtat	  egna	  fröer	  i	  fröförrådet	  ville	  han	  inte	  tillrättavisa	  mig.	  Man	  får	  ha	  en	  stor	  portion	  
tålamod	  om	  man	  ska	  jobba	  med	  andra	  kulturer!	   	  

Tack	  för	  att	  jag	  fick	  chansen	  att	  åka	  och	  träffa	  alla	  underbara	  människor!	  Jag	  har	  verkligen	  lärt	  
mig	  massor	  och,	  trots	  alla	  problem,	  fått	  rejält	  blodad	  tand!	  

	  


