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Vi kom till Dar es-Salaam den första oktober, under torrperioden. Det kan vara lite
svårt att betrakta vädret som torrt när luften känns som ett våtvarmt omslag, men allt
som inte är regn räknas som torrt. Vi tillbringade en vecka i Dar es-Salaam i väntan
på resten av gruppen, vilket gav oss tid att vänja oss lite vid klimatet.

Med våra hyrbilar åkte vi via Morogoro till Mikumi, där vi bodde på Genesis Motel
under studien. Fältarbetet tog ungefär fem veckor och tiden disponerades på följande
sätt:
• Några dagars introduktion till Miomboskogen och byn Ihombwe. (Vår handledare,

Allan Carlson, visade oss skogen, vi presenterade oss för byordföranden, Mzee
Makanda)

• Intervjuer i ca 3 veckor, totalt 38 st.
• Kartering av jordarna i byn, ca 1.5 vecka. Begränsades till att täcka det område

som för närvarande är uppodlat samt den närmaste omgivningen. Troligen har vi
missat en och annan avlägset belägen gård.

• Infiltrationsmätningar på några typjordar, både på jordbruksmark och i skogen,
totalt 4 dagar.

Förutom en del problem av språklig karaktär har arbetet fortskridit utan några större
hinder. Vi har lärt oss att det tar längre tid att introducera tre tolkar till byn och
studien (vid tre olika tillfällen) än det tar att introducera en. Dessutom är det att
rekommendera att ha en tolk som inte är otrevlig.

Skillnaden mellan den stora staden vid havet och den lilla byn i skogen var påtaglig.
Dar es-Salaam är en miljonstad och det är folk överallt. Där är de flesta också mer
vana vid att se vita, men både i stan och i byn får man vara beredd på att folk ropar
efter en. Husen i byn ser ut att ha byggts på samma sätt i eviga tider, några av
människorna äger cyklar men för det mesta tar man sig fram till fots och i de fall man
över huvud taget kan tala om vägar ser de ut att utgöras av lervälling under den
regniga årstiden. Normalt sett börjar de ”korta regnen” i mitten av november eller
början av december, men det kan dröja ända till januari. När vi lämnade Ihombwe i
mitten av november hade det inte börjat regna.

Människorna i byn är bönder som odlar för husbehov i första hand, men säljer en del
av sin skörd när det är möjligt. De flesta tillämpar skiftesjordbruk i en eller annan
form, några har tillräckligt mycket mark för att kunna lämna en del av marken i träda
under en period så att den hinner återhämta sig, många flyttar när marken blir trött.
Ingen som vi har pratat med tycks använda gödningsmedel och det finns ingen
tradition av djurhållning i byn, bortsett från höns.

Vi hann med några mindre utflykter i närheten av Mikumi: flera korta turer längs
vägen genom Mikumi National Park för att titta på djuren samt en heldagsutflykt till
Udzungwa National Park, där man kan vandra genom bergsregnskog och bada i
vattenfall.

Under de två sista veckorna i november bodde vi på Msimbazi Center i Dar es-Salaam
och försökte bearbeta en del av våra data på förmiddagarna, innan det blev för varmt i



rummet. Sedan åkte vi via Tanga, där våra jordprover lämnades in för analys på ett
nationellt jordlaboratorium, till Arusha. Det finns ett flertal bussbolag av varierande
kvalitet, däremot tycks inte priset variera alltför mycket. Det är relativt billigt, med
svenska mått mätt, men vi har inte sett några prislistor och priset tycks vara
förhandlingsbart (läs: man kan nog bli blåst om man inte vet ungefär hur mycket det
ska kosta).

Arusha var trevligt och inte lika varmt och fuktigt som vid kusten. Vi gjorde en
tvådagars safari i ”egen regi”, genom en vän hyrde vi en bil med chaufför och
betalade sedan bara parkavgifterna. Från Arusha åkte vi till Marangu som ligger vid
foten av Kilimanjaro. Budgeten tillät inte bergsbestigning, men byn var ändå värt ett
besök.

Vårt nästa mål var Zanzibar, båda öarna. Eftersom det inte gick någon färja från
Tanga valde vi att flyga till Pemba. Pemba är vackert men otillgängligt och inte så
turistanpassat. Framför allt inte under Ramadan. Vi gjorde en utflykt till en strand
men vägen var i så dåligt skick att det trots att vi åkte buss en bit av vägen och
cyklade resten tog i stort sett hela dagen bara att ta sig fram och tillbaka.

Det märks tydligt att det är mer turister på den andra ön, Unguja (Zanzibar), både på
hur man blir bemött och på det stora utbudet av boende och mat (trots att det var
Ramadan). Vägarna är i betydligt bättre skick – det märks att det satsas mer pengar på
den här ön. Vi tillbringade fyra dagar på stranden i Paje och två dagar i Stone Town.

Tyvärr hade vi redan lämnat Zanzibar när den stora festen som avslutar Ramadan gick
av stapeln. Vi tillbringade de sista två dagarna i Dar es-Salaam där vi bland annat var
på studiebesök på en större gård med mjölkkameler och –kor. De som ägde gården
höll också på att anlägga en djurpark.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med resan. Vi har lärt oss mycket, delvis
sådant som man kommer att glömma bort att man inte visste innan. Vi har träffat
många trevliga och generösa människor, har upplevt mycket roligt och skulle
rekommendera vem som helst att åka till Tanzania.


