
Reseberättelse 

Den 2 april lämnade jag Sverige för att för första gången lämna Europa och åka till Tanzania. Där 
väntade ett etnobotaniskt projekt med fokus på Tanzaniska kvinnors medicinalväxter. Flygresan med 
mellanlandning på flygplatsen i Addis Ababa gick enligt tidtabellen och den på eftermiddagen den 3 
april var jag framme i Dar es Salaam. Efter att ha ordnat visum på flygplatsen fick jag gå genom x 
antal säkerhetskontroller innan jag slutligen kom fram till bagagebandet. Allt bagage stod bredvid 
bandet och jag såg snabbt att min väska inte fanns där. Jag anmälde den försvunnen och ville inte ens 
fundera på hur lång tid det skulle ta innan den kom fram. Ju mer jag funderade desto mer viktiga saker 
kom jag på, som fanns inne i väskan. Jag hoppades att den skulle dyka upp med nästa plan från Addis. 

Utanför flygplatsen stod min Tanzaniska handledare redo att möta upp mig. Snart satt vi i bilen på väg 
från flygplatsen, Tanzanisk radio spelade danshits och vi körde mot stadsdelen Kariakoo i Dar es 
Salaam. Det första intrycket var att det var varmt, mycket människor överallt och att trafiken kändes 
livsfarlig för försäljarna som sprang mellan bilarna för att försöka sälja jordnötter och annat.  

Väl i Kariakoo var det mer människor på gatorna än i någon annan stad jag varit i tidigare. I myllret av 
människor, som satt, stod eller rörde sig i någon riktning såg jag ingen annan vit och jag förstod snabbt 
att här var jag den som skulle komma att sticka ut, alltid. Gatorna var smala och oasfalterade, men 
ändå envisades folk med att ha stora bilar och dessutom parkera dessa utmed gatan så att den blev 
hälften så bred, samtidigt var trafiken livlig och alla ville fram först vilket ledde till allmänt kaos. Till 
slut lyckades vi i alla fall ta oss fram till hotellet som låg högt och med ren glasfasad i en stadsdel där 
skräp låg i högar utmed trottoarerna och höns gick och pickade i dessa. Hotellet var fräscht och 
personalen trevlig. Ljuden från gatan var dämpade. Här skulle jag bo de närmsta 7 veckorna. 

Min svenska handledare och en nederländsk student, som jag skulle bo ihop med de kommande 6 
veckorna, stod och väntade på mig vid receptionen. Jag och min studentkompis hade fått ett 
dubbelrum att dela och min handledare hade ett enkelrum tvärsöver korridoren. I rummen fanns inget 
att klaga på och det enda som fick mig att känna mig illa till mods var den försvunna resväskan. Jag 
insåg mer och mer att jag verkligen skulle behöva den om jag skulle vara i Tanzania i två månader och 
allting kändes en aning svårare utan den. Tack och lov hade min handledare och min studentkompis 
samma klädstorlek som jag så jag behövde inte gå i mina svettiga reskläder länge till utan kunde byta 
till något rent. Men jag var ändå bekymrad. 

Den första veckan åkte vi till universitetet där min Tanzaniska handledare arbetade och som skulle 
förse oss med fältassistenter och annat. Vi ägnade också en dag åt att smaka på Tanzanisk byråkrati 
vilket innebar att vi tillbringade x antal timmar i olika köer och väntrum för att registrera oss på 
universitetet, försöka ordna residence permits och annat. Det senare hade vi försökt ordna långt 
tillbaka, men någonting fattades i ansökan och även denna gång kom vi därifrån utan att några papper 
var påskrivna. Vi åkte ett flertal gånger till flygplatsen, men min väska verkade inte dyka upp och i 
slutet av veckan då vi kände oss redo att sätta igång med arbetet fick vi veta att den assistent, som jag 
skulle arbeta med inte var tillgänglig förrän veckan efter och den assistent som min studentkompis 
skulle arbeta med meddelade att hon inte kunde dyka upp samma morgon, som de skulle börja arbeta. 
Vi försökte få annat arbete gjort, men det var ändå frustrerande.  

Att gå omkring i Kariakoo i början var skrämmande och stressigt. Överallt låg det saker, som man 
helst ville undvika att trampa i, på marken satt också helt plötsligt någon och sålde frukt och grönt 
eller tiggde. Många män som såg oss tre vita, unga kvinnor steg fram och tog i hand och friade, gav 
andra mer skamliga förslag och så vidare. Det fanns aldrig någon otrevlig underton, men jag tyckte 
ändå att det var väldigt obehagligt och jag höll hårt i min väska. Medicinmarknaden där vi skulle 
arbeta först och främst var lugnare, men även där stirrade folk på en när man kom in på området.  

Min svenska handledare skulle vara där de första tre veckorna för att hjälpa till med projektet och hon 
blev stressad av det faktum att arbetet aldrig tycktes kunna sätta igång. Var det inte något som hände 



assistenten i hemmet så var det busstrejk, som gjorde att hon inte kunde ta sig till staden och så vidare. 
Men så till slut efter att vi hade varit i Kariakoo en vecka och ägnat den tiden åt skrivarbete, allmänna 
förberedelser, översättningar av medgivande- och frågeformulär till swahili, resor runt omkring i 
regionen för att få forskningstillstånd även på landsbygden och inte bara i staden Dar es Salaam och 
att lära känna området kom vi igång med de första intervjuerna. Vi startade arbetet på 
medicinmarknaden och genomförde intervjuer med ett gäng försäljare där. Det gick smidigt och om än 
ovant fick vi till flera intervjuer samma dag. Nästkommande dag köpte vi de mediciner de nämnt 
dagen innan för senare DNA-analys hemma i Sverige. Även det gick enkelt och det kändes som en 
trygg och bra start på studien. När allt började kännas bra kom min resväska till slut fram. Lycka! 

De nästkommande veckorna ägnades åt intervjuer med massaj-kvinnor, som sålde medicinväxter, 
traditionella helare, växtläkare med egna kliniker, sjukhuspersonal, marknadsförsäljare från olika 
marknader i olika delar av Dar es Salaam, barnmorskor och även personer, som inte arbetade med 
medicinalväxter, men som ändå hade stor kunskap inom området. Vi besökte flera olika delar av 
staden och rörde oss även på landsbygden. Om personen vi intervjuade sålde pulvermediciner köpte vi 
prover av dessa och om de talade om växter som fanns färskt i närheten följde vi med dem och 
samlade in prover av färska växter. Vissa intervjuer gick lättare än andra, vissa gick inte alls. Vi mötte 
människor, som inte trodde oss när vi sade vad våra avsikter med studien var och personer, som ville 
ha mer pengar än vi kunde erbjuda dem för deras hjälp eller mediciner. På kvällarna pressade och 
torkade vi växter på hotellrummet. Detta pågick i 6 veckor och med varierad effektivitet då 
busstrejker, översvämningar på grund av regnperiod och en assistent, som inte alltid dök upp i tid eller 
alls, begränsade mängden effektiv arbetstid. På helgerna arbetade jag med de data jag samlat in i 
veckorna och ett par gånger åkte jag och min nederländska rumskompis till stranden eller utforskade 
staden. Ju längre jag var i Dar desto mer bekväm kände jag mig. Jag åkte buss själv till och från 
platser, jag gick runt i staden, kände att jag hittade och hejade på folk jag arbetat med, jag lärde mig 
räkna och de viktigaste fraserna på swahili och jag lärde mig klara av både regnperiod och het sol. 
Framförallt var jag inte rädd längre utan tyckte om myllret och människorna.  

Efter 6 veckor tillsammans med min nederländska rumskompis blev jag ensam. Den sista arbetsveckan 
var stressig och jag insåg att jag hade glömt att ta en del uppgifter, som jag gärna ville ha och att det 
fanns en hel del praktiskt kvar att göra så som att forsla hälften av proverna till universitetet (om man 
tar ut ett prov från Tanzania måste man lämna ett likadant prov till deras herbarium) och att lämna 
tillbaka utrustning jag lånat och liknande. Det var dessutom oklart om vi skulle få forsla hem de 
CITES-listade arterna vi samlat in till Sverige respektive Nederländerna. Jag sov mindre och mindre, 
tappade aptiten och jobbade i princip all vaken tid. Jag kände att jag inte hade gjort tillräckligt, hade 
gjort en massa nybörjarfel och önskade att jag hade mer tid kvar. Jag insåg dock efter ett tag att jag 
hade fått mer gjort än jag trodde att jag skulle åstadkomma från början och att det nog bara var mina 
nerver som kommit igång ju närmare slutet på fältarbetet jag befann mig.  

Så en dag var alla prover nerpackade i min resväska och jag hade forslat allt som skulle till 
universitetet till universitetet. Jag visste att det saknades några detaljer om språk, var vissa växter kom 
från och dylikt i mina Excel-dokument, men jag visste också att jag helt enkelt fick leva med det. Jag 
kramade min assistent hejdå och åkte till flygplatsen för att hämta upp min pojkvän. 

I början hade jag svårt att släppa arbetet, men ju mer längre han var där desto mer slappnade jag av. Vi 
reste till Zanzibar en vecka och åkte sedan runt en vecka i bergsområdena i sydöstra Tanzania och 
besökte nationalparkerna Udzungwa Mountains och Mikumi där vi såg både regnskog och savann och 
jag till slut fick se stora däggdjur. Vi hade en fantastisk semester utan några problem och med fler fina 
möten att lägga till min redan långa lista av underbara människor jag mött genom min studie. Den 4e 
juni satt vi på planet hem mot Sverige och jag kände hur en klump växte i halsen. Väskan med alla 
växtprover kom hem utan problem och min familj fanns där för att möta upp mig på Arlanda efter att 
ha varit från mig i 9 veckor. Jag var lycklig över att vara hemma, men längtade redan tillbaka. 


