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Den 19 oktober landade Ingrid Kjellander och jag i Mwansa, Tanzania. Där blev vi kvar ett 
par dagar eftersom bagaget blev fast i Nairobi. Det var den första utmaningen att försöka få 
reda på var våra väskor var och när de kommer. Det blev mycket väntande och ibland var det 
svårt med kommunikationen eftersom deras mobilmottagning oftast är väldigt dålig. Efter tre 
dagar hade vi allt bagage igen och andra kulturkrocken skedde. En revisor som hade gjort 
bokslutet i en annan del av Tanzania skulle nu upp till Musoma och passerade då Mwansa. Vi 
fick då skjuts med henne men innan vi åkte blev vi bjuda på lunch tillsammans med managern 
för Vi-skogens projekt i Bukoba. När jag kom in på det fina hotellet och träffade den mycket 
trevliga revisorn och managern kände jag mig väldigt nedklädd, det var tydligen kavaj och 
skjorta respektive blus och kjol som gällde och jag hade bara en schavig t-shirt och ett 
par shorts på mig. 
  
Sedan bar det av till Musoma där det andra Vi-skogs projektet i Tanzania är beläget. Vi-
skogen är en svensk organisation som jobbar med småbönder runt Viktoriasjön för att 
bekämpa fattigdom på ett hållbart sätt. Det handlar bla om att få bönder att organisera sig och 
om att undervisa i jordbruksmässiga metoder för att behålla bördigheten i jordarna och att få 
högre skördar. En av huvuddelarna i deras arbete är att undervisa bönder i fördelarna hos 
agroforestry, att ha träd integrerade i odlingarna för att ge skugga, förbättra jordarna och ha 
träden till ved och virke. 
  
Den första veckan uppe i Musoma blev det mest introduktion till vad Vi-skogen jobbar med, 
personal- och arbetsrutiner. Vi fick komma ut till några av de bönder som Vi-skogen jobbar 
tillsammans med och vi fick se försöksgården där våra försök skulle äga rum. Första veckan 
gick också åt att diskutera mitt projekt. Att jag skulle jobba med grobarhet hos trädfrön var 
klart redan innan jag kom ner men detaljerna i studien blev ändrade. Det blev att jag jobbade 
med Acacia nilotica och Acrocarpus fraxinifolius, två träd som de rekommenderar till bönder 
att odla men som det har kommit in klagomål på för att de gror dåligt. Jag beslutade då att 
förbehandla fröna på tre olika sätt (skrapning + blötläggning, blötläggning och ingen 
förbehandling) och sedan direkt så dessa och följa deras utveckling. Detta för att eventuellt 
komma fram till den förbehandlingsmetoden som fungerar bäst. 
  
Andra veckan satte projekten igång. Vi fick en jordplätt som inte har varit brukad på sedan 
minst 15 år, så länge som Vi-skogen har ägt jorden. Det var torrt i backen vilket innebar att 
jorden var väldigt hård och jag förstod direkt att mina 120 hål kommer jag inte hinna med att 
gräva upp själv inom tidsramen för projektet. Vi behövde också få upp stängsel runt om 
försöksområdet för att hålla betande boskap ute. Lösningen blev att jag anställde ca 10 
personer för att först röja undan vegetationen, gräva mina hål, köra dit gödsel och blanda 
iordning jorden i hålen. Det var en annorlunda känsla att vara ”arbetsgivare” särskilt eftersom 
de med svenska ögon inte fick så mycket i lön. Men när vi sedan skulle så Ingrids majs till 
hennes projekt jobbade vi tillsammans med arbetarna och det var något nytt för dem att vita 
kunde arbeta med händerna och trots språkliga barriärer gick arbetet väldigt bra och det blev 
en väldigt trevlig stämning. 
  
Jag förbehandlade mina frön och i vecka 3 planterades de. Sedan följde jag fröna från dag fyra 
och varannan fram tills dag 35 (med undantag för 4 dagar när jag var sjuk). Jag hade en ide 
om att också låta bönder så frön från arterna och att jag skulle följa även de för att kunna 
jämföra mina resultat från försöksgården med deras. Men jag insåg senare att saker tar mer tid 
än vad man tror, särskilt i Tanzania. Vi har väntat på bilar och personal många timmar och 
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eftersom mycket arbete görs för hand så tar det tid (tex att bära ut 1200 l vatten för hand). 
Därför fick jag skippa den delen av projektet men min ide blev ett initiativ till att försöka få 
igång ett mer undersökande samarbete med bönder inom Vi-skogen för att liknande studier 
ska kunna genomföras. 
  
De dagar jag inte var ute på försöksgården för att se till mina frön var jag antingen ledig eller 
på kontoret. Vi fick ett eget rum och vi hade tillgång till en PC med Internet. Det hade varit 
bra att tagit med sig en egen laptop kan jag nu säga med facit i hand. Annars var det en högre 
standard på kontoret än vad jag trott med att de flesta av personalen ägde en egen Mac laptop 
som de arbetade på och att det fanns en bra internetuppkoppling. Som i resten av Tanzania var 
internet nere ibland och likaså elen men de hade en generator de körde vid strömavbrott och 
när det gällde Internet var det bara att ta till tålamodet. 
  
I slutet av november kom imigration office till kontoret och letade efter oss. Vi hade efter råd 
ifrån MFS-förberedelsekursen bara rest in på turistvisa och blev nu hotade med arrestering för 
att vi var i Tanzania och studerade utan tillstånd. Som tur var så hjälpte Frank, 
personalansvarige oss att skaffa tillstånden vi behövde och till och med få det för bara 200 
dollar istället för 500 dollar eftersom vi bara skulle vara kvar någon månad till. Men det var 
lite irriterande eftersom visste vi att vi behövde ett CTA från början skulle vi kunnat undgå de 
andra 50 dollarna vi betalat för turistvisat. 
  
Projektet fortsatte, jag hade problem med att nästan inget av fröna av Acrocarpusen grodde. 
Jag pratade med en av Vi-skogens field officers som jobbar i fält med bönder och han 
berättade att det är vanligt att Acrocarpus brukar gro sporadiskt.  Tydligen hade inte någon av 
mina förbehandlingar ändrat på det. Även fast det är tråkigt att inte riktigt ha något resultat 
med sig hem ifrån den arten, för jag hade hoppats på att några fler frön skulle hinna gro på en 
månad, så är det bra för Vi-skogen att få det dokumenterat att den här arten gror dåligt inom 
den första månaden.  
  
Den 1 december är det internationella aids dagen. Detta uppmärksammades av Vi-skogen med 
två dagar av personaldagar. Första dagen var det information om HIV och aids och Vi-
skogens arbete med förebyggandet av spridningen, och allmän information om hur nästa 
projekttid kommer se ut som Vi-skogen går in i 2012. Nästa dag var det lekar och under hela 
dagen fanns det sjukvårdsperonal på plats för att personalen kunde testa sig för HIV. Det 
gjorde jag för att se hur processen går till och i kön pratade jag med Flora som också hade 
praktik på Vi-skogen. Hon pluggar i Sydafrika där 90% av befolkningen är smittade i HIV. 
Jag kunde nästan känna rädslan i kön som man måste känna om man vet att man kan vara 
smittad. Senare på kvällen var det fest med mat, musik och dans. 
  
De sista veckorna flöt på utan problem med undantag för att jag blev sjuk i 5 dagar i amöba 
men efter medicinering mådde jag så bra igen så att jag kunde göra ett sista besök på 
försöksgården. Där kunde jag konstatera att lite mer än hälften av alla Acacia-frön hade grott 
och utvecklas fint medan ca 20 Acrocarpusfrön grott utav 300. Acacian tar ca 20 år innan den 
är mogen att avverka och jag hoppas att mina träd överlever och får stå kvar så länge. Jag sa 
hejdå till all personal som jag jobbat med, bjöd på pepparkakor, gav glögg till dem som varit 
våra handledare och utskrivna foton på dem som jobbat med oss på försöksgården, allt mycket 
uppskattat. Sen spenderade jag och min pojkvän sista månaden som var kvar på våra visum 
med att resa runt i Tanzania och uppleva landet, från de vackra avslappande stränderna på 
Zanzibar till den mer händelserika safarituren uppe i norr. 
 


