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DANTAN fylder 30 år
af Jesper Kirknæs
DANTAN har eksisteret i 30 år og derfor ser bladet lidt
anderledes ud denne gang. Samtidigt vil vi gerne fortælle
lidt om, hvad foreningen er og kan, og hvorfor vi er medlemmer og meget gerne vil have mange flere til at dele
interessen for Tanzania med os!
Tanzanias daværende ambassadør i Skandinavien J.H.F.
Mhina indledte et møde i København med at foreslå, at
Danmark, ligesom de øvrige nordiske lande oprettede en
venskabsforening. Idéen faldt i god jord og 21. maj 1980
afholdtes stiftende generalforsamling på Christiansborg
med formålet; ”at fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem Tanzanias og Danmarks befolkninger”.
Ambassadør Mhina deltog foruden flere tanzanianske
studerende og medlemmer af folketinget. De første formænd var Karen Dahlerup og senere Helle Degn, begge
mf’ere.
DANTAN lagde ud med Aktivitetskomitéen, som skulle
arrangere sammenkomster, diskussioner og andet
oplysningsarbejde, Mediekomitéen, som skulle tage
sig af udgivelse af medlemsblad, hvor der foruden det
dagsaktuelle stof også skulle bringes generelt informationsmateriale om Tanzania og Erhvervskomitéen, som
skulle skabe kontakt mellem foreningen og de firmaer
og institutioner, der har tilknytning til Tanzania og samtidigt arbejde for at etablere kontakter og information om
eksportmuligheder fra og til Tanzania.
Ambitionerne var store, men personkredsen begrænset,
så det var ofte de samme personer, der sad i arbejdsgrupperne og som også tog sig af praktiske arrangementer og fester, så aktivitetsniveauet blev begrænset
over tid.
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Transport af planter til landsbyplanteskolerne
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Et af de første lokale projekter var Fremtidsskoven, Msitu
wa Kesho – send et gavekort og der bliver plantet et træ!.
Det begyndte i 1985 i Magu området i Mwanza.
Samarbejdet med den lokale befolkning i Mwanza udvikledes til et partnerskab med mange forsendelser fra

Daværende trafikminister Nyang’anyi med herboende tanzanianere.
1986

Kvindegruppe modtager symaskiner i Isangijo.

miljø- og energiprojekter i Tanzania og Zanzibar.
Gennem de første 20 år har DANTAN afholdt mange møder om det danske samarbejde med Tanzania, også sammen med andre NGO’er. I 1991 afholdt vi seminar med
Ghanagrupperne og Internationalt Landsbysamarbejde
for at få inspiration og visioner fra tilsvarende organisationer. En vigtig opgave var også kontakt og støtte til stu-

Offsetmaskine og reproudstyr til Nationalmuseet i Dar

1990 udarbejdede DANTAN en større udstilling i Møstings Hus om
foreningens aktiviteter. Viceborgmester Chr. Lauritz Jensen åbnede

Danmarks ambassadør Peter Lysholt Hansen indvier KWETU

Præsident Ali Hassan Mwinyi fik overrakt gaver ved et møde
arrangeret af DANTAN under hans besøg i Danmark i 1990

DANTAN af renoveret værktøj, materialer til skoler, hostaler og kvindegrupper i Magu District. I de sidste 20 år er
der sendt omkring 200 containere med udstyr til hospitaler og skoler i Tanzania og Zanzibar i samarbejde med de
kommunale renoveringsværksteder i Danmark. DANTAN
var også engageret i KWETU gadepige centeret i Mbaala i en 5-årig periode fra 1999 og arbejder stadig med

derende fra Tanzania, som var her i forbindelse med en
videreuddannelse gennem International Student Centre.
DANTAN har afholdt flere konferencer om de danske
vandprojekter (1984), som skaffer befolkningen rent
drikkevand, om Tanzanias landbrugspolitik (1985), med
sigte på, at Tanzania vil kunne brødføde sig selv, om
infrastruktur i Tanzania (1986) for at forbedre den lokale
transport, og om energi og miljø på landsbyplan (1988),
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DANTAN fremover

Deltagere i konferencen om miljø og energi. 1988

for at modvirke træfældningen.
Ved disse konferencer deltog repræsentanter fra Tanzania med oplæg om landets politiske målsætning og
danske repræsentanter fortalte om den danske bistand
til områderne. Det var i årene hvor Tanzania var det store
samarbejdsland indenfor dansk udviklingsbistand og
målet med konferencerne var at informere og oplyse om
samarbejdet.

Vi har i dette nummer af KUMEKUCHA samlet beskrivelser af nogle af medlemmernes tilknytning til Tanzania.
Det er sådanne personlige oplevelser der holder foreningen levende og som sammen med partnerskab baseret
på lokale kontakter begrunder medlemsskab og derved
foreningens eksistens. Vi har i de senere år haft fokus på
aktiviteter i Tanzania og er derfor glade for samarbejdet
med TANDEN, foreningen for tanzanianere i Danmark.
Derudover samarbejder vi med Projektrådgivningen om
aktiviteterne i Tanzania og er i alliance med UBU,
U-landsforeningen for bæredygtig Udvikling.
Her har I fået en kort beskrivelse af DANTAN’s første
30 år, som sammen med partnerskabs projekterne og
medlemmernes sociale engagement er det, som holder
arbejdet i foreningen levende og spændende og vi håber
at dette vil tiltrække nye aktive medlemmer, som vil være
med til at føre foreningen videre.
Jesper Kirknæs

Hermed velkommen til
Jubilæumsnummeret og tak til alle, der
bidrog med indlæg. Vi håber andre vil lade
sig inspirere til at skrive til bladet, der jo
er med til at binde DANTAN sammen,God fornøjelse!		
Nyerere bragte en varm tak for det praktiske samarbejde,
som DANTAN’s formand Keld Jørgensen (stående) modtog.

Under præsident Julius Nyerere’s besøg i Danmark i
1985 var DANTAN vært ved et møde om NGO samarbejdet mellem Tanzania og Danmark. ”Lokalt venskabssamarbejde, der går fra et lokalsamfund hos jer til et
lokalsamfund hos os, er den bedste måde I kan hjælpe
os på” udtalte Nyerere.
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Mediegruppen

Møde med Nyerere
af Knud Ochsner
”Uhuru na kazi!”, sådan lød råbet, da vi kom til Tanganyika i 1958. Det var det råb, som TANUs politiske leder,
Julius Nyerere, ønskede at høre ved de politiske møder,
han holdt rundt om i landet – ikke bare ”Uhuru” (frihed),
men også ”na kazi” (og arbejde), for han vidste, at det
ville kræve hårdt arbejde for landet at få sin frihed og ikke
mindre at blive ved at kæmpe for friheden i årene efter, at
landet var blevet selvstændigt, og han ville, at alle hans
tilhængere skulle indse dette,
Det udtrykte han også, da han kom for at tale i Bukoba
Discussion Club – en forening, som nogle Makerere-studenter have dannet i vor lille by i Nordvest-Tanganyika.
Den holdt til i den lutherske kirkes ”Nyumba ya Ujirani”
(Neighbourhood Centre), som jeg var blevet bestyrer af
efter endt sproglæsning.
Jeg husker, at Nyerere netop understregede, hvor
hårdt arbejde der krævedes af alle, hvis landet skulle
være frit. Han sluttede med at sige, at han vidste, at det
var noget den almindelige bonde eller arbejder forstod,
for de var vant til at slide for føden – men så tilføjede
ham: ”Det er jer uddannede, der vil blive et problem. Jer
er jeg bange for; I har nemlig lært, hvordan man kan leve
på andres bekostning.”
Det var karakteristisk for Nyerere, at han til forskel for
de fleste andre politikere ikke angreb fraværende, men
netop dem, der var tilhørere. Det var med til at give ham

tilnavnet ”Mwalimu” (læreren).
Den lille diskussionsklub, hvor jeg havde den ære at
være kasserer, fik ikke et langt liv, men jeg husker, at vi
også formåede at få en anden af de førende afrikanske
politikere til at komme. Det var Oskar Kambona, der
siden blev landets første udenrigsminister. Han læste jura
i London, da TANU kaldte ham hjem, for at han kunne
gøre et politisk arbejde for Tanganyikas frihed. Men i sin
tale i Bukoba fortalte han især om sin tid i London, og jeg
husker en enkelt episode: En eftermiddag var han på vej
hjem i et overfyldt undergrundstog. Til sidst fik han klemt
sig ned ved siden af en skoledreng, og han opdagede, at
drengen sad og læste i en geografibog om Afrika. Drengen kiggede på et billede af nogle dansende masaier, og
Kambona gav sig i snak med ham, pegede på billedet
og sagde: ”Der kommer jeg fra.” ”Nej, det passer ikke”,
sagde drengen:”Sådan ser du ikke ud!”
Året efter flyttede vi til Kahororo Gymnasium, der
dengang tilhørte den lutherske kirke. Her blev vi naboer
til Nyereres gode ven, den svenske missionær og lærer
Barbro Johansson. Ved valget 1958-59 skulle partierne
opstille tre kandidater i hver valgkreds: En afrikaner, en
asiat og en hvid. Nyerere havde tillid til Barbro og bad
hende stille op for TANU, og i januar 1959 blev hun indvalgt i parlamentet. Når Nyerere i de følgende år kom til

ind til Bukoba Stadion, hvor præsident Nyerere skulle
tale. Men før ham var der en række andre talere, så vi var
vist alle lidt trætte, da vi til sidst efter Nyereres tale rejste
os, sang nationalsangen og begav os på hjemvejen.
Om aftenen mødte jeg to af skolens ældste elever, og
vi gav os i snak om dagens begivenheder. De spurgte
mig, om jeg havde set det med stokken, og jeg forstod
ikke, hvad de mente. Så fortalte de, at under afsyngelsen
af nationalsangen havde Nyerere pludselig tabt den stok,
han altid gik med. Da sangen var slut, bøjede han sig ned
for at samle den op og opdagede så en mand, der stadig
sad ned. Det var jo en krænkelse af Tanzanias ære, og
Nyerere beordrede manden sat fast. Så tilføjede en af
eleverne: ”Det var stokken, der fandt manden!”
Jeg forstod godt, hvad de mente! Det var ikke en
tilfældig hændelse, for stokken var heller ikke en tilfældig
stok, men fyldt med præsidentens karisma. Man kunne
sige, at den var en del af hans underbevidsthed. Elevens
bemærkning udtrykte klart hans og mange andre tanzanianeres følelser for landets elskede præsident.

Uddannelse i Dar es Salaam i
begyndelsen af 1980’erne
af Poul Wathne
I forbindelse med DANTANs 30 års jubilæum er jeg
blevet bedt om at fortælle, hvordan mit ophold i Dar es
Salaam udformede sig i begyndelsen af 1980’erne. Da
jeg nu har arbejdet med TZ i 30 år, ja så sent som i dag,
kan jeg ikke undgå at drage visse sammenligninger
mellem før og nu.

Knud Ochsner og Johansen Lutabingwa

vort hjørne af landet, blev han og hans nærmeste medhjælpere indkvarteret hos Barbro. Da hun var sammen
med dem til møder dagen lang, havde hun ikke meget tid
til at sørge for gæsterne, og hendes gamle hushjælp og
et par mænd fra Tanu Youth League var ikke eksperter i
finere madlavning, så derfor bad Barbro min kone om at
hjælpe til. En eftermiddag var vi også inde til te sammen
med Nyerere, og jeg husker, at han var interesseret i at
høre om den danske højskolebevægelse.
Da Tanganyika endelig fik sin Uhuru i december 1961,
var jeg med til festlighederne i Dar es Salaam, hvor jeg
hjalp en norsk ven, der skulle lave et program til den
norske radio. Også her fik jeg lejlighed til at høre Nyerere
tale.
Sidste gang dette skete var i 1967, kort før vi vendte
hjem til Danmark. Vi boede atter på Kahororo, og jeg
travede med de andre lærere og alle gymnasieeeleverne

I 1980 fik jeg tilbudt stilling inden for uddannelse både
i Kenya og Tanzania, og da TZ på det tidspunkt var
et socialistisk land, valgte jeg TZ. Jeg skulle være
leder af Saruji Institute’s Electrical Department, som
var beliggende på Wazo Hill nord for Dar es Salaam.
(det eksisterer ikke mere) Instituttet hørte under Saruji
Corporation, som beskæftigede sig med cement, glass,
keramik og lerprodukter. Min afdeling skulle beskæftige
sig med uddannelse af trainees, technicians og electrical
engineers, bl.a. til de 3 cementfabrikker, som Danmark
havde skænket Tanzania. Senere fik jeg også TAZARA
Railway Factory, på vejen mod Ifakara, under mig.
Rådgivere for min afdeling, som jeg fik valgt, bestod
bl.a. af folk fra University of Dar es Salaam og Technical
College i Dar es Salaam. Instituttet havde, da jeg ankom,
allerede kørt i 3 år med fuld belægning, men derefter
tørrede tilgangen af studerende fuldstændig ind samtidig
med at den økonomiske situation i TZ udviklede sig til
det katastrofale. Noget var galt. Jeg var ny og mente (jeg
skulle senere blive klogere og lære, at der er forskel på
at leve i TZ og leve sammen med folk der bor i TZ, ak
ja), at jeg skulle lytte til den øverste danske ledelse på
instituttet, som på det tidspunkt havde opholdet sig i TZ
mere end 20 år. Ledelsen med ”den store erfaring” måtte
vide bedre end jeg, som jo kun havde været der kort tid.
Yderligere blev der investeret stærkt i instituttet, også i
min afdeling, så noget skulle det jo bruges til.
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Waso Hill Cementfabrik

Sagen var i al sin enkelthed, at de 3 cement-fabriker
allerede havde mere end nok personale og ikke havde
brug for at få uddannet flere.
Dertil kom, at Vocational Training Centre i Chang’ombe
og University of Dar es Salaam samt Technical College
allerede uddannede mange flere end erhvervslivet
kunne modtage. Erhvervslivet manglede næsten fuldstændigt dengang lige som nu og når jeg kom rundt i
statsvirksomhederne kunne jeg konstaterer, at de mange
højtuddannede stort set bare sad og hang, fordi der ikke
var noget at lave . Samtidig var de uddannelser vi gav på
instituttet (selv om de var gode) ikke brugbare/godkendte
uden for Saruji Corporation.
Jeg var nød til at tænke nyt, og da jeg samtidig fik og
skulle beskæftige 16 elektroingeniører, uddannet i
Indien, som Saruji Corporation havde glemt, var gode
råd dyre. Jeg besluttede at oprette en afdeling for
Consulting Electrical Engineering og en afdeling for
Electrical Contractor, så vi kunne begynde at tjene vores
egne penge til de mange beskæftigede og kunne få
råd til at have studerende og samtidig beskæftige de
mange ansatte med uddannelse. Især elektromekanisk
værksted tjente gode penge, fordi køleanlæg, køleskabe
og frysere, dengang som nu, brændte af pga. af
den elendige strømforsyning. Det lykkedes os at
sammenskrabe nye hold til uddannelse, men vi måtte gå
langt uden for de naturlige områder/virksomheder, som
skulle være naturlige leverandører af studerende. Da
jeg nu i mange år er kommet tilbage til TZ, ved jeg, at
mange af de folk vi uddannede på Saruji Institute senere
har måtte tage uddannelse specielt på Technical College
i Dar es Salaam, for at kunne få beskæftigelse i andre
virksomheder.
Efter at jeg forlod instituttet kørte det videre i nogle få år
ved hjælp af stor støtte fra Danida, hvorefter instituttet
blev nedlagt og bygninger med indhold blev solgt til en
lav pris til private virksomheder til andet brug.
I dag, er jeg bl.a. beskæftiget med at prøve at skaffe og
udbygge virksomheder i Dar es Salaam området gennem
B2B programmet (Business To Business programmets
formål er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse ved at
skabe arbejdspladser) som administreres af Danida.
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Der mangler simpelthen arbejde til folk. Allerede i
begyndelsen af 1980’erne blev der uddannet flere end
TZ havde mulighed for at beskæftige pga. manglende
egenindtægt, og i dag, 2010, er der et kæmpe
overskud af højtuddannede og der er ikke udsigt til, at
uddannelse af højtuddannede vil standse. Her ligner
TZ alle andre ”udviklingslande”. Sagen er den, at TZ og
donorerne over en bred bank har ”glemt” at det aldrig
er lykkedes noget land i verden at opbygge sig selv ved
at bygge skoler/uddannelse, hospitaler, demokrati og
menneskerettigheder mm., uden at have et erhvervsliv,
der kan tjene de penge, som skal bruges, for at have
alle de dejlige ting, som blev nævnt først. I dag rejser
måske mere en halvdelen af de nye højtuddannede til
Vesten og får beskæftigelse. Samtidig ser vi desværre,
at de der bliver tilbage i TZ, aldrig kunne drømme om
at flytte fra de byer, hvor de er uddannet, og ud til de
områder af TZ, hvor der er brug for dem, men hvor
lønnen er i overensstemmelse med hvad lokale tjener.
Dar es Salaam har i dag ca. 4,3 mill. indbygger (der var
ca. 800.000 i 1980) og der er en indvandring på mere
en 500 personer pr. dag, hvortil skal lægges alle de
børn der fødes i Dar es Salaam. I øvrigt regner flere af
mine venner inden for regeringskredse med, at mere
end halvdelen af TZ befolkning i dag bor i bymæssige
områder.
Og så til mit privatliv medens jeg boede i Tanzania: Det
først ¾ år jeg og min datter boede i Tz, blev vi placeret
i en compound, ude for byen, med højt hegn omkring
og med vagtfolk døgnet rundt, så vi der boede inden for
hegnet var sikre på, at tanzanianere ikke kom ind til os.
Der boede 4 svenske familier og 4 danske familier. Det
var et lille Skandinavien i TZ.
Da jeg havde en lang pædagogisk uddannelse bag mig,
havde jeg ikke evne til at kunne forstå, hvordan man
kunne beskæftige sig med uddannelse i TZ uden at
kende folk og deres baggrund, så da min datter skulle
rejse hjem til DK, ansøgte jeg om at blive forflyttet til
centrum af Dar es Salaam. Det lykkedes og her boede
jeg indtil kontrakten udløb. Nu begyndte mit ”rigtige”
liv i TZ med opbygning af en stor venskabskreds, som
bl.a. i dag er årsagen til, at jeg kan beskæftige mig
med at skabe job i Dar es Salaam området. Pga. min
arbejdsmæssige forbindelse til University of Dar es
Salaam færdedes jeg ofte her, og en dag mødte jeg
Fadya, som på 27. år er min kone og i øvrigt er den første
kvindelige Civil Engineer fra University of Dar es Salaam.
Nu har jeg foruden en stor venskabskreds også en
kæmpe stor familie i Tanzania.

While I applaud the motives of the international
community in providing technical and financial assistance
to developing countries, including those in Africa, I do
question how much good aid does versus how much
damage it may do to the capacity of the African peoples
to engineer their own solutions to their many problems.
Wangari Maathai, Kenya
Winner of the Nobel Peace Prize in 2004

En afgørende periode i familien
Kirknæs og Tanzanias historie.
af Birthe og Jesper Kirknæs,

Vi kom til universitetet i Dar es Salaam i april 1968
udsendt gennem Udenrigsministeriet.
Jeg var leder af en afdeling af University Technical
Services, som arbejdede med trykning og færdiggørelse
af undervisningsmidler, fotografering og microfilming og
undervisning i brug af audiovisuel undervisning. Samtidig
tog vi os af oplæring og udarbejdelse af Trade Tests
indenfor de faglige områder, vi havde med at gøre.
Vi udførte også opgaver for Universitetets forskellige
fakulteter, Nationalarkivet og Nationalmuseet og
individuelle forskere.
Efter et par dages indkvartering på det gamle New Africa,
som oprindeligt blev bygget for at sikre Kaiser Wilhelm
en passende indkvartering under et eventuelt besøg i
Deutche Ostafrika, blev vi hentet af Peter, der var frivillig
i Technical Services. Han kørte os til universitetet i sin
ældre Morris 1000 til første møde med den overordnede
leder af afdelingen. Det var regntid og varmt, så det var
dejligt at blive kørt den lange vej fra byen til University
Hill, som lå omkring 10 km. nord for Dar es Salaam.
Uheldigvis gik Peters bil i stå efter et mindre
sammenstød, så sidste stykke på campus forcerede
vi gående i silende regn og mødte godt gennemblødte
op for at hilse på fremtidige samarbejdskolleger. Mødet
med Holdsworth, som var overordnet leder, forløb fint
og vi fortsatte til Technical Services, hvor der skete det
ubehagelige, at størstedelen af personalet vendte ryggen
til, da vi blev introduceret til hinanden!
Vi gik videre og fandt senere ud af, at folkene havde
været udsatte for en ubehagelig indisk leder og havde
derfor nægtet at acceptere en ny person udefra.
Universitetet mente dog, at der var brug for en leder for
at sikre det faglige niveau og samtidigt til at være faglig
konsulent på udbygning og nyindretning af Technical
Services for danske midler. Der blev også samtidigt ansat
en lokal counterpart til mig og ham stillede personalet sig
også skeptisk til.
Det var et lidt uheldigt første møde, men det ændrede
sig heldigvis hurtigt, og gennem en bevidst fordeling
af ledelsesansvar løste situationen sig op. og det
blev snart klart, hvis interesser jeg varetog. Vi blev
personlige venner med flere af personalet med gensidige
familiebesøg, som også fremmede forståelsen.
De sociale relationer er uhyre vigtige for at den mere
faglige side fungerer. Man kan være så faglig dygtig som
helst, men hvis de menneskelige relationer ikke fungerer,
når man heller ikke langt på det arbejdsmæssige område.
Et slående eksempel på hvor vigtigt det var at vælge
side,- at vise hvem man er,- viste sig da min counterpart
Charles blev kørt ihjel på sin motorcykel på vej til arbejde.

En del af personalet i Technical Services i 1968. Charles yderst t.v.

Vi så meget til hinanden som familier, hans yngste
dreng blev endda opkaldt efter mig. Jeg var sygemeldt
p.g.a. sort pest, men da 2 personer fra afdelingen kom
og fortalte hvad der var sket, tog vi straks til Charles og
hans families hus for at vise vor medfølelse og se om der
var noget vi kunne hjælpe med. Vi blev forbavsede over
at se de mange mennesker, der var forsamlede foran
huset og fandt ud af, at det var folk fra samme område i
Tanzania som Charles, som ligesom vi selv samlede sig
om den efterladte familie for at støtte og hjælpe. Vi vidste
på det tidspunkt ikke, at det var tradition at mødes ved
dødsfald og samle penge ind til transport af den døde til
hjemegnen for at blive begravet der. Det kan være meget
langt væk i det store land. Vi reagerede ganske spontant
ved at komme, men fandt senere ud af, at det blev meget
positivt bemærket af de mange forsamlede,- en sådan
reaktion var måske ikke set før fra expatriates. Flere
af de forsamlede arbejdede også på universitetet og i
administrationen.
Når jeg nævner denne begivenhed, er det fordi vi fandt
ud af, at vi blev bedømt og vurderet både fra lokal side
og fra expatriate siden. Et eksempel på dette var også,
at vi efter et stykke tid fik kontakt med en amerikaner, der
havde en båd i Dar es Salaam Yacht Club i Msasani, som
han gerne ville dele med os. Vi tog en søndag med ham
i klubben, hvor der på det tidspunkt kun var expatriates
og hvor det umiddelbart undrede os, at børn ikke var
tilladt i selve klubben. Vi så båden, men der skulle ofres
for mange penge på den. Det, der fik os til at begrænse
Yacht Club besøget til denne ene gang, var både
behandlingen af børn og også at flere af det akademiske
udenlandske (engelske) personale pludseligt hilste på
mig mandag morgen; “Good morning, Mr. Kirknæs!”.
Det havde de ellers dygtigt undgået, fordi de så de nye
“idealistiske” bistandsudsendte som en trussel for den
position som expatriates, de havde nydt så længe.
Andre begivenheder fik os til at erkende, at det var
nødvendigt at “vælge side” og da vi arbejdede i Tanzania
og var optaget af at lære mere om det spændende nye
land var det ikke svært at finde ud af hvor vi hørte til,og det var ikke som deltagere i små lukkede Wazungu
klubber, som prøvede at rekruttere os! Vi ønskede ikke
at være del i den begrænsede ”lille verden” som mange
expatriates følte sig trygge i, men var kommet for at lære
den store nye verden at kende.
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Vi gjorde også en indsats for at lære landets fællessprog,
Kiswahili, som jo er nøglen til at forstå, hvad der skete
rundt om os. Allerede efter et halvt år på universitetet
blev vi sendt rundt i landet for at indsamle materiale til
Tanzanias stand på EXPO 70, som fandt sted i Japan.
Det, at komme væk fra campus og opleve det rigtige

Danmarks TV var i Tanzania i 1969 for at lave
udsendelser om det vigtige samarbejdsland og vi var
forbløffede over at overvære interviews med danskere
næsten lige ankommet, som med stor sikkerhed udtalte
sig om alt fra landets politiske situation til sociale og
kulturelle forhold! Vi havde selv erfaret, hvor svært det
var at udtale sig i generelle vendinger om forholdene i
det store land med så mange forskellige folkegrupper og
jo længere vi var i Tanzania, jo mere bevidste blev vi om,
hvor lidt vi vidste og hvor mange spændende aspekter,
der stadig var at udforske.
Derfor forsøgte vi også, når der kom nye mennesker
til Tanzania, at introducere dem til Tanzania,- møde
mennesker, vise rundt, afbalancere de mange historier
de blev mødt med, så de selv fik en mulighed for at opnå
det nuancerede billede, som ville gøre deres oplevelser i
Tanzania forståelige og mere givende.

Min kollega Shabani med familie lige inden han rejste på et scholarship
i England 1970

Tanzania hvor mere end 90% af befolkningen boede og
de folk vi arbejdede sammen med kom fra, var en vigtig
øjenåbner for os. Det gav os inspiration til at rejse rundt
i alle vores ferier for at opleve mere og det lærte os at
mangfoldighed og differentiering er realiteter i et så stor
land og at det var umuligt at generalisere, når man talte
om ”sådan er Tanzania!”.
Dar es Salaam var også centrum for frihedsbevægelserne i Afrika, SWAPO, FNLA, ANC etc. og
Frelimo som kæmpede for et frit Mozambique. Jeg blev
kontaktet af Jorge Rebelo fra Mozambique instituttet
i Dar som uddannede de fremtidige ledere i et frit
Mozambique og blev bedt om at hjælpe med materialer
og anden støtte til fremstilling af undervisningsmaterialer
til de befriede områder i det nordlige Mozambique.
Herigennem havde jeg også kontakt med Marcelinos dos
Santos og Mondlane. Mondlane, der var leder af Frelimo,
blev dræbt af en brevbombe afsendt af det portugisiske
hemmelige politi. Det var spændende senere i 1980 i
Maputo at møde vicepræsident dos Santos og Rebelo,
som nu var informationsminister.

Det var en spændende periode i Tanzania med positive
forventninger til landets socialistiske målsætning,- det nye
land med den karismatiske Mwalimu Nyerere, som sagde
alle de rigtige ting om udvikling og forholdet mellem Afrika
og Europa. Der var en tro på en bedre fremtid. Folk var
åbne og det var meget livsbekræftende at være del af
den optimistiske tid. Vi fik oplevelser på det menneskelige
plan, som har betydning for os den dag i dag.
Efter 3 år på universitetet arbejdede jeg et år på
nationalmuseet i Dar es Salaam med at opbygge en
dokumentationsafdeling. Det var også en spændende
periode, hvor vi flyttede fra University Hill til Kunduchi
25 km. nord for Dar es Salaam som naboer til
Makondelandsbyer med alt hvad det førte med sig af
deltagelse i indvielsesritualer, trommedans, hemmelige
maskedanse etc. Det var landsbyer, som vi var kommet
meget i, også før vi flyttede derud.

Vi blev tilbudt forlængelse af kontrakten, men vi valgte
at rejse tilbage til DK. Vores ældste pige skulle begynde
skole og vi havde set for meget til forholdene i skolerne,
hvor vi boede til, at hun skulle trækkes igennem et
tanzaniansk skoleforløb med korporlig afstraffelse etc.
En anden grund var, at vi havde mødt så mange, især
englændere, som havde været så længe ude, at de ikke
rigtigt vidste, hvor de hørte til og ikke havde noget i UK
at vende hjem til. Det resulterede ofte i frustrationer og
utilfredshed med forholdene i Tanzania.
Den situation ønskede vi ikke at ende op i, så vi rejste
tilbage til Danmark for at kunne rejse ud igen,
-og det gjorde vi så, - -

Besøg hos Shabani og Mariam, børn og børnebørn i 1992
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Vores første fire år i Tanzania og de mange efterfølgende
ophold var grunden til at vi var med til at stifte DANTAN i
1980 og vi har været medlemmer lige siden..

hurtigt et godt forhold til mine studerende, som jeg kom til
at kende godt med højst 20 pr. hold. De var glade for min
undervisning og gav mig nogle fine evalueringer, og det
betød meget for mig, så jeg helt naturligt engagerede mig
meget i mit arbejde.

Frivillig på University of
Dar es Salaam
af Verner Tøfting
I 1977 blev jeg af Mellemfolkeligt Samvirke sendt til Tanzania, hvor jeg underviste på universitetet, Chuo Kikuu
på kiswahili, i knap tre år. Jeg var forholdsvis nyuddannet
civilingeniør og havde fået lyst til at rejse ud og se lidt
mere af verden, end mit udsigtspunkt i Danmark gav
mulighed for.
Den gang havde MS et stort program i Tanzania med
op mod 100 frivillige. Vi havde vidt forskelligt baggrund
rent uddannelsesmæssigt. Vi var mange med akademisk
baggrund, som typisk arbejdede som ”gap fillers”, for der
var meget få akademisk uddannede tanzanianere den
gang.
Jeg skulle undervise i elektronik på Faculty of
Engineering, og det var en stor udfordring. Dels havde
jeg aldrig undervist før, dels var fakultetet kun et par
år gammelt og mange ting var ikke i faste rammer.
Fakultetet var bygget for tyske midler, og mange af
underviserne var tyskere, ligesom driften overvejende
blev financieret af tyskerne. Min forgænger som
underviser i elektronik var englænder, og han blev
sparket ud med fynd og klem, da hans to års kontrakt
udløb. Hans interesse for opgaverne kunne ligge på
et meget lille sted, så jeg måtte stort set starte fra
bunden af. F.eks. havde vi ingen lærerbøger, selv om
der var midler til indkøb af bøger. Men på grund af
langsommeligt bureaukrati kunne det tage op mod et år
at skaffe bøger. Så jeg gik i gang med selv at udarbejde
undervisningsmateriale.
Men det gjorde tingene lettere, at jeg havde nogle meget
engagerede studerende, som gik op i opgaverne med
stor energi. De hørte til de priviligerede, som var sluppet
gennem nåleøjet til en universitetsuddannelse, og jeg fik

Da jeg startede på universitetet, skulle jeg først have
et sted at bo. Der var ventetid på at få en lejlighed på
campus, så jeg blev først installeret på hotel Silver Sands
– et ældre strandhotel direkte ud til det Indiske Ocean,
som universitetet ejede. Det var et sted med spændende
mennesker fra mange forskellige lande, så der var en
international atmosfære.
Der boede jeg i 10 måneder. Jeg kørte de 20 km. til
universitetet på min piki-piki, altså min lille motorcykel, en
Honda 90, som egentlig kun var en stor knallert. Senere
fik jeg den udskiftet med en Renault 4, som var noget
mere sikker i trafikken.
Omsider fik jeg en lejlighed på campus – en lille etværelses med en fantastisk beliggenhed på en af Dar’s
højeste bakketoppe. Jeg havde udsigt over hele Dar
fra min terasse og der var bush lige udenfor. Antiloper,
hyæner, bavianer og andre dyr var et almindeligt syn fra
terassen.
Faculty of Engineering, eller Kituo cha Uhandisi
på kiswahili, var en spændende arbejdsplads. Vi
var meget priviligerede sammenlignet med andre
uddannelsesinsttutioner, for vi manglede aldrig midler, og
vi havde en meget kompetent ledelse. På min afdeling,
Electrical Engineering Department, var vi en blanding af
tanzanianere og udefra kommende. I begyndelsen var
der meget få tanzanianere, men det ændrede sig, for der
dukkede en del unge tanzanianere op, efterhånden som
de afsluttede deres uddannelse rundt omkring i verden.
Ellers var der en del tyskere, og desuden et par danske
frivillige, en inder og en hollænder. Men det var en god
arbejdsplads, og egentlig ikke meget forskellig fra en
tilsvarende arbejdsplads i Danmark.
Universitetet bar præg af, at der var mange udefra
kommende undervisere, hvilket gav det en international
atmosfære. Mange af fakulteterne var ledet af udefra
kommende, for der fandtes ganske enkelt ikke
kompetente tanzanianere. Det var dog ikke tilfældet
for Faculty of Engineering, hvor vi havde dygtige
tanzanianske ingeniører til at varetage ledelsen.
I dag er situationen på universitetet ganske anderledes.
Der er mere end 10.000 studerende, mens der var
2.000 i min tid. Man er i de senere år begyndt at
reducere optaget af nye studerende, for mange
universitetsuddannede kan ikke finde beskæftigelse
inden for deres fagområde. Der kommer en del
studerende og undervisere fra andre Afrikanske lande.
Og der er tæt samarbejde med andre universiteter i det
østlige og sydlige Afrika, fra Etiopien til Sydafrika. Så
der er stadig et internationalt miljø på universitetet – et
Afrikansk miljø – men der er ikke længere brug for os
andre.

Rækkehuse for de ansatte, Silver Sands – mit nr. tre fra højre - 1977
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BIER - IKKE KUN EN BITING
I BISTANDSARBEJDET
Om biavlens betydning og biernes
tilbagegang
Ole Hertz Mag.scient, antropolog og
biavlskonsulent. Mdl. af DANTAN’ og BfD’s
bestyrelser.
Betydningen af biavl i ulandsarbejdet har længe været
overset, selv blandt agronomer og hortonomer.
Omkring 80 % af de forskellige tropiske dyrkede plantearter er afhængige af bibestøvning. Uden bier ingen
meloner, citrusfrugter, tomater, peber, auberginer,
mango, løg, kaffe, bomuld og mange andre arter. Mange
kløverarter der også er bibestøvede giver et proteintilskud
til køer og andre græssende dyr og dermed også et
større mælkeudbytte.
Efterhånden som befolkningstallet vokser, bliver man
mere afhængig af gode udbytter på marker og frugttræer.
God bestøvning er en forudsætning for det, men samtidig
med en stigende befolkningstæthed, bliver stadig flere
vilde bifamilier fundet og røvet så bipopulationen går ned.
En øget brug af insekticider uden hensyn til bestøvende
insekter gør situationen endnu værre.
De traditionelle afrikanske biavlsmetoder medfører
ofte at hele bifamilien bliver udryddet i forbindelse med
honninghøst, og det gør heller ikke situationen bedre.
Flere steder i Afrika er der i dag mangel på bestøvende
insekter. Det vil sige at udbytterne ikke bliver så store
som de kunne have været. Mangel på bier er blevet en
kritisk faktor i landbruget.
Honning har stor betydning i medicin og ølfremstilling og
indgår som brudepris og bytteobjekt mange steder. En
spand med honning kan have samme bytteværdi som en
ko eller kalv.
Men bestøvningen af kulturplanter og vilde planter
overgår alt andet. Honningbier er langt de vigtigste
bestøvere men også de bier der er mest truede.
Der er ingen tal for det økonomiske merudbytte bibestøvningen skaber i Tanzania, men procenten af
insektbestøvningsafhængige arter i tanzaniansk landbrug
og havebrug er højere end i Danmark hvor merudbyttet
skønnes at være op til 3 mia kr om året. For visse
tropiske afgrøder kan tilførsel af bier til bestøvning
medføre en fordobling af høsten. F.eks. anbefales det
at bruge mindst 12 bifamilier per ha til sikring af optimal
bestøvning af bomuld, 10 per ha til mango, 7 per ha til
melondyrkning, solsikke 4 per ha, avocado 4 per ha.
Tanzania er et af de afrikanske lande der har vist størst
forståelse for honningbiernes betydning og der var
tidligere en omfattende uddannelse af biavlsofficerer i
Tabora.
I Arusha ligger Njiro Wildlife Research Centre hvor der
er blevet forsket og undervist i biavl med støtte fra bl.a.
Danida og SIDA. Danmarks Biavlerforenings treårige
biavlsprojekt arbejdede tæt sammen med Njiro både i
forbindelse med forsøg med bæredygtige biavlsmetoder
og undervisning. Desværre er alle aktiviteter på
forskningscenteret afhængige af støtte udefra og går i

10

perioder helt i stå.
Vi arbejdede sammen med den lokale NGO PADEO og
biavlergrupper i Arusha. I dette samarbejde uddannede
vi instruktører og afholdt workshops. Sammenlagt
uddannede vi mere end 700 personer i den periode.
Arbejde med biavlsudvikling i Tanzania er ikke uden
problemer.
Oprindelig havde vi fået henvendelse om hjælp til
biavlsudvikling fra regeringens biavlsrådgiver, der var
formand for en stor biavlerforening, men det viste sig
hurtigt at han skulle bruge vores projekt til at opfylde en
række løfter han havde givet folk ude i landsbyerne. For at blive medlem af hans biavlerforening skulle der
betales et beløb til formanden, men til gengæld ville de
nye medlemmer få europæisk biavlsudstyr og nogle
var desuden blevet lovet en ko. Nu var der efterhånden
gået et par år efter at folk havde betalt og de havde intet
fået til gengæld. Det var blevet sværere og sværere
for formanden at bevæge sig rundt i landet hvis han
skulle undgå at blive rykket for sine løfter. En løsning var
selvfølgelig at lade Danida betale.
De første problemer viste sig, da vi ikke havde planer om
at anvende europæisk biavlsudstyr, der er dyrt, som folk
ikke kan fremstille selv og som gør dem afhængige af at
nogen kommer med en slyngemaskine når honningen
skal høstes. Vi ville bruge Kenya – topbar hives (TBH)
som er udviklet i Østafrika og tilpasset forholdene på
landet. Det blev til en lang diskussion, hvor formanden
påstod at vi ikke ville bringe det bedste udstyr til Afrika,
og at vi ikke ville kunne høste nær så meget honning med
TBH. Forskning i Tanzania har vist at det ikke er rigtigt
– der kan høstes lige så godt fra TBH og der høstes
samtidig en større mængde bivoks, som brugt i lokal
kosmetikfremstilling kan give samme økonomiske udbytte
som honningen. Efterhånden dukker der også flere og
flere mærkelige regninger op og cement der kunne købes
i Arusha skulle absolut købes i Dar og transporteres på
lastbil til Arusha. Mærkelig nok blev det regn så cementen
blev ødelagt under transporten.
Det gentog sig tre gange. Til sidst blev det også for meget
for foreningens medlemmer og formanden blev fyret.
De landsbyer, der var med i projektet var bevidst valgt
meget langt væk i håb om at vi ikke kunne kontrollere om
biavlsinstruktørene fik deres løn, men i samarbejde med
den danske konsul i Arusha fik vi udarbejdet et system,
hvor lærerne blev aflønnet direkte fra projektet.
Projektet i Tanzania havde en udløber til Norge.
På grund af de mange stridigheder om
græsningsrettigheder og indskrænkninger i maasaiernes
bevægelighed, rejste vi med tre maasairepresentanter
til Tromsø for at holde møde med rendriftsamernes
organisation for at prøve at skabe et samarbejde
mellem de to etniske grupper. Samerne har haft
lignende problemer og de har gode jurister, der
bl.a. har hjulpet buskmænd med juridisk bistand i
jordrettighedsspørgsmål..
Det var slud og dyb sne mens vi var i Tromsø, renerne
så meget våde ud og alle deltagende maasaier var enige
om, at det alligevel måtte være bedre at være maasai
end rendriftssame.

som på honningen.
Honningen sælges i gamle flasker ved vejsiden eller på
markedet. Indhold af døde bier tages som et positivt tegn
på at honningen ikke er forfalsket.
Brodløse bier af forskellig art holdes bl.a. i Arusha
området til kaffebestøvning og medicinfremstilling, men
mange steder i Tanzania kender man ikke brugen af dem.
En kaffeblomst skal bestøves inden fire dage ellers
kommer der ingen bønner.
På grund af honninggrævlingen kan der ikke anvendes
bikuber i Østafrika, da de for let kan rives i stykker af det
træklatrende og meget stærke dyr.
DANTANS NYE PROJEKT PÅ UNGUJA OG PEMBA

Bistokke og top-bar-hives i træ på ydersiden af Ngorongoro krateret.
Når honninghøsten nærmede sig blev der stillet vagter ud om natten
mod tyveri.
Fra Danmarks Biavlerforenings biavlsprojekt.

Traditionel biavl og honningjagt i Tanzania
Honningjagt vil sige høst af honning fra vilde bifamilier.
Bierne findes tilfældigt eller ved at følge trækbier. Flere
steder følger jægerne Honey Guiden – en fugl der viser
vej til vilde biboer – mod betaling i form af et stykke
yngeltavle med bilarver.

I vinteren 2010 foretog medlemmer af DANTAN
og den britiske biavls NGO Bees for Development
(www.beesfordevelopment.org) en forundersøgelse i
forbindelse med en ansøgning til Minipuljen om støtte til
et biavlsprojekt.
Ansøgningen går ud på i samarbejde med den lokale
NGO ZALWEDA at igangsætte en uddannelse af
biavlsinstruktører, der skal afholde kurser i bæredygtig
biavl i landsbyer på øerne.

Den traditionelle biavl har mange former. Den enkleste
er hos Hadzabe folket – jægere og samlere øst for Eyasi
søen. Her holdes bier i hule træer med en lukning af
sten. Når honningen skal høstes tages stenene ud og
bierne brændes af så man kan få fat i honning og yngel.
Larverne, der er meget D-vitaminholdige, spises.
De fleste biavlere hænger bistokke i træerne. Dvs.
enten udhulede eller flækkede stammer der bruges som
biboliger. De anbringes i træerne som beskyttelse mod
bushfire, honninggrævlinge, termitter og myrer. De kan
også være fremstillet af bark. Bistokke i trætoppe er mest
tiltrækkende for bisværme. Der lokkes til med forskellige
urter, voks og røg.
Forskellige stammer har hver deres tradition for
anbringelse af stokkene. Nogle anbringer dem lodret,
nogle vandret og andre på skrå. Nogle har flyvehul i
enden, andre midt på
Når en bistok skal høstes, foregår det ofte om natten.
Et røgbål tændes på jorden, bistokken hejses ned,
rulles rundt så bunden kommer opad og åbnes. Bierne
brændes eller ryges væk.
Maasaierne bruger røg fra et stykke tørret støvboldt. Det
bedøver kun bierne og er mere skånsomt end ild, men
ofte brækker tavlerne sammen og bedøvede bier bliver
trådt ihjel eller hentet af myrer.

I samarbejde med regeringens biavlsansvarlige blev en
lang række biavlere og potentielle biavlscentre besøgt.
I projektet er valgt en bæredygtig form for biavl efter de
erfaringer der er opnået gennem tidligere projekter. Det
er valgt kun at anvende materialer der kan fremstilles
lokalt så der ikke opstår afhængighed af dyrt importeret
udstyr, som alligevel ikke øger produktionen. Det vil
bl.a. sige brug af top-bar-hives som eleverne kan
lave selv. Ikke noget med dyre slyngemaskiner og
fabriksfremstillede rammer.
Det tilstræbes at halvdelen af eleverne skal være kvinder.
En vigtig del af projektet kommer til at bestå i hjælp til
bedre produktudvikling og markedsføring.

Der er dog også biavlere, der prøver at bevare bifamilien
ved kun at høste halvdelen af tavlerne.
De høstede tavler bringes hjem og presses med
hænderne eller i en sæk.
Ofte smides bivoksen væk, fordi man ikke ved hvordan
den kan renses og udnyttes. Det er en skam, fordi der
er stor efterspørgsel efter bivoks og fordi biavleren i
virkeligheden kan tjene lige så meget på voksprodukter

Fordele ved bæredygtige former for biavl
Først og fremmest sikrer bæredygtige former for biavl, at
bierne ikke skades ved honninghøsten.
Ved brug af toplistebiavl, kan honningen høstes uden
at yngelområdet beskadiges og uden at bierne dræbes.
Med denne teknologi kan bifamilier også deles og
biavlen medfører ingen nedgang i områdets bipopulation.

Ole viser hvordan en tilpasset bikube kan laves
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Forsynes bigårdene med vand i dåser, kan man forhindre
at bierne trækker væk i tørtiden, hvad der ellers er
tilfældet i nogle egne i Tanzania.
Der er en lang række forhold der gør biavl egnet som
u-landsprojekt;
1. Biavl er kun til nytte, både for landbrug, havebrug,
frugtavl og vild natur.
2. Biavlsprodukter kan sælges over alt og har en høj
handelsværdi i Afrika.
3. Biavl kan drives med en enkel teknik, hvor alt
udstyr er fremstillet lokalt.
4. Biavl kan drives af både kvinder og mænd.
5. Biavl kræver ikke store jordarealer eller
ejendomsret til jord.
6. Honning har en høj handelsværdi over alt i Afrika.
I FAO rapporter anføres, at udvikling af biavl til
forbedring af bestøvning mange steder er en af de
billigste og mest sikre måder at hjælpe u-landsbønder
til større indtægt. Desværre har det ikke afspejlet sig i
hverken landbrugsprojekter , skovbrugsprojekter eller
havebrugsprojekter.
I DANTAN og på Zanzibar ventes nu i spænding på svar
fra Minipuljen om projektansøgningen godkendes.

Tanzania - mit livs kærlighed
af Monica Mahona
I 1981 23 år gammel, drog jeg sammen med en veninde,
på et 5 måneder langt eventyr til Tanzania. Vi var unge,
eventyrlystne og åbne over for enhver ny begivenhedsrig
oplevelse, der måtte vise sig på vores vej. Jeg har været
i Tanzania mange gange siden. Alt i alt er det blevet til
omkring 7 år af mit liv, men ingen tvivl, den første tur var
en helt speciel oplevelse. Nogle vil helt sikkert kalde os
naive, blåøjede og meget blonde (trods det, at Jette er
mørkhåret) og det har de fuldstændig ret i.
Jeg har altid skrevet dagbøger på mine rejser, og ved
derfor, at en stor kop chai kogt på rigtig komælk og med
masser af krydderier, i 1981 kostede 4 shilling. Et dobbelt
værelse på Holiday Hotel, beliggende på Jamhuri Street
i centrum af Dar es Salaam, kostede 280 shilling, hvilket
var ekstremt dyrt i forhold til de 60 shilling, vi normalt
betalte på de små lokale Guest Houses ude omkring i
landet.
Der var langt mellem wazunguerne i de små landsbyer,
og regeringen havde sine RTC butikker, hvor der var
rationering på stort set alle dagligvarer. De fattige boede
på landet og var virkelig fattige, og de fleste med penge
var indere, de sad på alt, hvad der bare lugtede af penge.
Et par år senere dukkede en sygdom op, SLIM blev den
kaldt. Den kom ”vist nok” fra folk oppe i Bukoba, og de
der blev ramt af sygdommen, blev ekstremt tynde og
døde indenfor kort tid.
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I dag har meget forandret sig. De fattige bor ikke længere
kun på landet. Hotellet på Jamhuri St. koster 30.000
shilling, en kop te lavet på halvt vand, halvt mælk, uden
krydderier, koster mindst 100 shilling og indkøbscentre,
med alt hvad hjertet kan begære, er dukket op mange
steder i Tanzania.
Der er etniske tanzanianere, der er så rige at de kan
brødføde op til flere landsbyer, og wazunguerne (de
hvide) kæmper side om side, enten om at gøre noget
godt, eller bare for at leve godt. Sygdommen, der blev
kendt som SLIM, har fået et navn. Den har gjort over
en million børn forældreløse og lige så mange gamle
forældre børneløse. En stor del af den voksne befolkning
lever med HIV, og der er stadigvæk lang vej endnu inden
2015 målene er nået for Tanzanias befolkning, men på
nogle punkter ser jeg en positiv forskel på dengang og
nu. De unge er blevet meget bevidste om, hvad de vil
med deres fremtid og deres land. De vil ikke længere
finde sig i at gå med ”røven ud af bukserne”. Mange er
veluddannede og har store visioner for Tanzanias fremtid.
Kvinderne er pænt repræsenteret i regeringen, og landet
har den fordel, at selvom Tanzania består af ca. 120
forskellige stammer, ser tanzanianerne først og fremmest
sig selv som tanzanianere, dernæst som den stamme
de tilhører. Det giver en samhørighed som kan bruges
i fælles kamp for at opnå udvikling for alle i samfundet.
Tanzania er rigt på naturressourcer som tin, fosfater,
jernmalm, kul, diamanter, ædelstene, guld, naturgas samt
nikkel og turismen er en stor indtægtskilde for landet.
Jeg tror såmænd godt, at Tanzania kan klare sig selv,
men det kræver disciplin fra landets ledere og fra alle de
gæster, der handler og driver business i landet. Jeg ved
ikke om tiden er inde nu, men jeg håber og ønsker, at det
vil lykkes for Tanzanias ungdom at føre Tanzania frem
til ikke bare at være et smukt land i Østafrika, men til at
være det bedste land i Østafrika.
Og nu et tilbageblik til 1981 og vores Tanzanianske
eventyr.
Mazinde 23. marts 1981:
Endnu en tidlig morgen hvor håndtasken blev pakket
med det mest nødvendige til dagens lille ekspedition.
Den grønne feltflaske med vand, lidt frugt, kameraer, film,
og endelig kassette båndoptageren med et par ekstra
batterier. Batterierne, der sjovt nok hed ”long life”, holdt
kun i max. 10 min. så var de totalt flade. Vi brugte som
regel en pind når vi skulle spole, så kunne vi spare på de
dyre batterier. Det var et værre besvær og det tog lang
tid, men tid havde vi heldigvis masser af.
Vi var havnet i Mazinde fordi vi havde hørt, at her
var mange masaier. Et par måneder i forvejen, var vi
stødt på en gruppe unge masaikrigere i Narok i Kenya
som vi bla. havde lavet optagelser med, på vores lille
kassettebåndoptager.
Det havde været en helt fantastisk og samtidig meget
morsom oplevelse. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at
det var som at være på Roskilde Festival. Vi følte
os total berusede af oplevelsen, og havde fået os
nogle gevaldige grineflip ved mødet. Vi forstod ikke
et eneste ord af hvad masaierne sagde til os, og
de forstod ikke hvad vi sagde til dem. Ingen af os,
hverken masaierne eller vi, talte ret meget swahili, men
vi var alle nysgerrige og forundrede over hinanden.

De gik rundt med bare numser under deres okkerfarvede
klæder. De havde perlesmykker i øreflipperne, der hang
og dinglede med et stort hul i midten af øreflippen. De
havde en kæmpe kniv hængende i en rød læderskede,
sat i et perlebroderet bælte om livet. Deres hår var
lavet af sisal, smurt ind i okker og kofedt, og finurligt
snoet i lange tynde snore. Pandehåret, der også var
lavet af snoet sisal, endte i et lille trekantet blikting i
panden, Om halsen havde de masser af perlekæder,
nogle pyntet med knapper andre med en nøgle til en
hængelås. Nogle af masaierne havde en bliktrekant sat
fast på et lille plastikrør fastgjort til et stramtsiddende
perlebånd omkring halsen. Når de sang eller sagde nogle
bestemte lyde, kunne de ved hjælp af adamsæblet, få
den lille bliktrekant til at bevæge sig op og ned. Det var
som om, vi var blevet smidt midt ind i en naturfilm af
Globetrotteren Jens Bjerre.
Masaierne mærkede på mit lange lyse hår og sagde
simba (løve). De rørte ved mine solblegede hår på
armene, og generede sig ikke for at sætte i en høj latter
efterfulgt af en masse sjove lyde, som viste sig at være
deres sprog. Vi rørte ved deres okkerfarvede sisalhår og
fik røde fingre, og når blæsten tog i deres klæder, og man
kunne se deres smukke spændstige numser, fik vi røde
kinder.

Kl. 9 gik vi ud til hovedvejen og ventede på bussen til
Buiko. Der boede alligevel ingen masaier i Mazinde, men
i Buiko, nogle kilometer derfra, boede de helt bestemt, så
vi måtte jo af sted.
Buiko by bestod af et lille hotelli, - et lokalt spisested med
to retter på menukortet, ris med bønner, eller bønner
med ris. Et lille vakkelvornt træskur husede den lokale
landhandel, hvor man kunne købe alt fra hovedpinepiller,
sukker, Coca Cola og long life batterier, til tyggegummi,
barberblade og røde plastiksandaler. Derudover var der
et par boder med frugt og grønt sirligt stablet i bunker.

Uden for nogle lerklinede huse, der lå tæt ved siden af
hinanden, sad et par kvinder under et stort mangotræ og
flettede hår, mens høns gik rundt og stjal korn og hanen
galede på swahili, ”kokolikoo”, men masaier, dem var der
ikke skyggen af.
Skuffede gik vi ind på hotelli’et for at drikke en kop chai,
og for at få oplysninger om, hvor masaierne så befandt
sig. Jeg havde ikke været i Afrika så længe som Jette,
derfor var det for det meste hende der førte ordet, når der
skulle bestilles mad, og når vi skulle have oplysninger
om noget så vigtigt, som hvor masaierne befandt sig,
men bestille et par kopper chai, det kunne jeg nok klare
på swahili. CHAI MBILI HAKUNA SUKARI. Jeg var
overbevist om, at jeg havde bestilt 2 kopper te uden
sukker og blev derfor irriteret over, at der var masser af
sukker i teen. Jeg skulle have sagt BILA, som betyder
uden, i stedet for HAKUNA som betyder ingen, så havde
de måske ikke hældt ekstra sukker i den i forvejen meget
søde chai. Sprog er svært at lære gennem en ordbog.
Da vi havde siddet lidt udspurgte vi fyren, der havde
serveret teen, om hvor masaierne befandt sig. Vi fortalte,
at vi havde fået af vide, at de boede i Buiko, men hvor?
Han grinede og sagde ” masaier bor ikke i byer med
lerklinede huse, de bor ude på
stepperne i huse lavet af kolort
og er meget uciviliserede”. De
render halvnøgne rundt, og
tænker ikke på andet end deres
kvæg, som de tror, de har fået
retten til af Gud. Og så drikker
de mælk blandet med blod fra
kvæget. Ingen tvivl om hvad
han syntes om masaiernes
levemåde.
Karibu nyumbani
Vi forlod stedet, og gik ned
til floden i Buiko, hvor fyren
havde sagt, at masaierne
befandt sig. Det gjorde de også,
men på den forkerte side af
floden. Et par masaikvinder,
iført de karakteristiske røde
klæder, farverige perlebesatte
halssmykker og messingringe
langt oppe ad arme og ben,
var i færd med at læsse store
melsække på ryggen af nogle
udmagrede tyndbenede muldyr.
Snart ville de være på vej ud over den tørre steppe og
væk fra os. ”Kom nu Moni”, der var ikke noget jeg hellere
ville, men der var bare en enkelt og ikke helt uvæsentlig
forhindring, nemlig floden. For at komme derover skulle vi
ned i en lille båd, der lignede en udhulet træstamme. Den
blev ført af en mand som stående, med en lang kæp,
styrede båden gennem strømmen. Fra kanten af båden
til vandoverfladen var der ikke mere end omkring ½ m.,
og desuden havde vi lige fået af vide, at floden var fyldt
med krokodiller.
Jeg syntes lige pludselig at der var meget, meget varmt i
Buiko.
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Jeg stod og råsvedte, alt imens jeg stirrede ned i flodens
grumsede vand. Var der ikke et par øjne derovre? Jette,
der hverken så træstammer eller krokodiller som en
hindring for at få en spændende oplevelse, prøvede
ihærdigt at overbevise mig om, at der ikke skete noget.
”Helt ærligt Moni, masaierne gør det her hver dag”. Ja, ja,
det kan sgu godt være, men jeg er altså ikke masai, og
du ved hvor bange jeg er for at sejle. Selv bådene mellem
Helsingør og Helsingborg skræmmer næsten livet af mig,
så det her, NIKS, jeg gør det altså ikke. Vi diskuterede lidt
frem og tilbage, alt imens vi holdt godt øje med kvinderne
på den anden side. De var gået i stå i deres arbejde, og
stod og kikkede over på de der to wazunguer der stod på
den anden side.
”Øh, vil du ikke have en smøg til Moni?” Jette prøvede
at lokke modet frem hos mig ved hjælp af en cigaret.
Jeg havde lige slukket en, og normalt var der strikse
rationeringer på forbruget. Cigaretter var svære at få fat
på, og en enkelt smøg, kostede det samme som 2 kopper
te. Det hjalp ikke det mindste med en smøg til, og til sidst
blev Jette rigtig irriteret og sagde vredt ” Nu må du altså
tage dig sammen, vi kan ikke gå glip af en fed oplevelse
bare fordi du er bange for at sejle” Jeg var overhovedet
ikke bange, jeg var rædselsslagen, men jeg blev så
overrasket over Jettes udbrud, fordi hun normalt var
tålmodigheden selv, så jeg gjorde det. Pyh, det var slemt.
Jeg var total paralyseret af skræk i de 2½ minut turen
varede. Længere tid tog det såmænd ikke, men det føltes
som mindst ½ time.
Da vi kom op af træstammen uden hverken at være faldet
i floden eller ædt af krokodillerne, brød Jette ud i et stort
latteranfald ” hold kæft hvor så du altså sjov ud” Jo tak,
mon også mine underbukser gør det?
Kvinderne var nu klar til at bryde op, så vi skyndte os
op ad skråningen og hen til dem. Jette, der forstod og
talte (en lille smule) swahili spurgte: UNAKWENDA
WAPI? Hvor skal du hen? Karibu, svarede de, hvilket vi
havde lært betød velkommen. ”Ejj, Moni, de siger, at vi
er velkomne til at tage med dem hjem”. ”ØH, er du helt
sikker på det, Jette”. ”Ja, ja. Karibu betyder velkommen
så den er god nok”. ”Okay, men spørg dem lige hvor langt
der er”. ”MBALI KIDOGO, ikke så langt svarede de”.
Det viste sig, at være en gåtur på over 3 timer, i et pænt
hurtigt tempo, ud over den tørre masaisteppe.
På turen så vi bla. vildsvin, aber, en enkelt hyæne og en
masse smukke akacietræer. Vi havde kun en enkelt lille
pause, der var nøjagtig så lang, at vi lige kunne nå at
skrælle og spise en appelsin. Jette spurgte flere gange
kvinderne om, hvor de boede, og hver gang var svaret
det samme. KARIBU. Jo tak skal I have, men hvorfor
mon de blev ved med at sige, at vi måtte komme med
dem hjem? Vi havde fået af vide, at masaierne ikke var
så gode til swahili, så det var måske bare derfor. På et
tidspunkt, da vi havde gået et par timer, dukkede en
mand med et spyd og en stor trækølle lige pludselig op
foran os. Det var som om han var dumpet direkte ned fra
himmelen. Holdt i kraven mellem en kæmpe tommel og
pegefinger, sat ned lige der, for øjnene af os.
Han talte lidt med kvinderne og vendte sig så mod os.
Hvor er i på vej hen? Vi pegede på kvinderne og prøvede
ihærdigt med fagter, at gøre ham forståelig, at kvinderne
havde inviteret os med hjem til deres boma. MIMI, YEYE
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NYUMBANI. Mig, hende, hjem. Mon han ud fra disse
3 ord forstod, at vi skulle med de to kvinder hjem? De
havde jo selv inviteret os! Det viste sig, at manden var
fra samme boma som kvinderne. Han smilede til os og
sagde KARIBU NYUMBANI, velkommen hjem, og så
forsvandt han lige så pludseligt, som han var dukket
op, og vi så ham først hjemme i bomaen. Vi grinede,
for det var da utroligt så mange gange man blev budt
velkommen hernede i Afrika. Hvad vi forstod som
velkommen, betød i virkeligheden nær ved. Første gang
Jette havde spurgt hvor de boede, havde de helt sikkert
ment, at de boede nær ved. Masaierne er nomader, og er
vant til at gå i dagevis, så en gåtur på 3½ time er jo bare
nær ved.
Omkring kl. 16 ankom vi til bopladsen, hvor vi blev mødt
af 3 små masai børn, der kom os i møde med bøjede
hoveder. De gik først hen til kvinderne der lagde hånden
på issen af dem. Vi gjorde det samme da de kom hen
til os, selvom det føltes lidt underligt. Det næste der
mødte os var en million store sorte summende fluer –
sådan føltes det i hvert fald. Vi så på hinanden. Skal
vi vende om eller ???. Der var over 3½ times gåtur
tilbage til floden, så det ville blive mørkt før vi nåede
frem, og kunne vi overhovedet finde vej over steppen
helt alene? Selvom det virkede som om vi bare var gået
lige ud hele vejen, var det nok ikke så ligetil at finde vej,
og hvad skulle vi egentlig gøre hvis vi mødte en løve?.
Færgemanden var sikkert gået hjem for længst, så vi
havde vist kun et valg, og det var at blive.
Efter at vi var blevet studeret nøje, mærket på, revet
lidt i håret og grinet af, blev vi budt på masaimælk og
ugali. Ugali er en slags tyk grød lavet af majsmel og
vand. Mælken har en helt speciel røget smag hvilket
skyldes, at kalabassen, hvor mælken bliver opbevaret i,
bliver rengjort med glødende trækul. En ejendommelig
smagsoplevelse, som vi senere kom til at holde rigtig
meget af. Fluerne kredsede aggressivt omkring os, og
på den kop mælk jeg havde fået tildelt, fiskede jeg 5
druknede fluer op. Det var ikke bedre med ugalien, der
så snart man flyttede hånden, blev sort af fluer der lige
havde sværmet lystigt rundt på kokasserne i bomaen.
Der sad fluer overalt. I øjnene og på munden af de små
børn. Flere af dem var fyldt med sår, der var dækket af
fluer. En kvinde stod og ammede sit spædbarn og på
brystet og rundt om munden på babyen, sad fluerne tæt
i rækker, som ventede de på, at det skulle blive deres
tur til at die. Det var lige før vi var blevet hysteriske, og
alligevel kunne vi lade være med at grine af os selv.
Endelig var vores store ønske om at komme ud og se,
hvordan masaierne levede gået i opfyldelse, og så stod vi
bare der, med konstant viftende arme og ben for at holde
fluerne på afstand, det må virkelig have været et syn for
guderne. Masaierne selv viftede kun, hvis en flue var
på vej ind i øjet eller øret på dem, og på en eller anden
måde, virkede det bare så utrolig elegant, når de gjorde
det. Én langsom bevægelse foran ansigtet, og en sky af
fluer tog flugten, men kun for et kort øjeblik efter, at vende
tilbage til sin vært.
Senere spillede vi kassettebåndet med moran krigerne
fra Kenya for en gammel kvinde. Hun tog båndoptageren
op til øret og smilede stort, og det virkede som om hun
godt kunne lide det. Vi anede overhovedet ikke hvad

sangene handlede om, men fik senere fortalt, at det var
noget om kvæg de hentede tilbage fra andre stammer.
Masaierne er overbevist om, at Gud har givet dem alt
kvæg på jorden, og derfor er de i deres gode ret til, at
hente kørerne hjem fra de andre stammer.
Vi gik rundt og iagttog livet i bomaen. De unge
morankrigere kom hjem med det voksne kvæg, som de
havde prøvet at finde græs til langt væk fra bomaen.
Kvinder og børn kom hjem med geder og kalve, der
havde græsset lige i nærheden. Der var en lystig muh`en,
brægen og gøen. Lyden af piften og svirren af kæppe der
ramte en genstridig ko. Børnene løb rundt på bare fødder
og med lasede klæder svøbt om deres kroppe. Både de
unge kvinder og morankrigerne bar deres perlebesatte
smykker i ørene og om halsen.
Dèr stod vi så, midt i et eventyr ude på masaisteppen,
i smuk solnedgang og måtte nive os selv og hinanden
i armen – var det her virkelig sandt? Jeg følte en
ubeskrivelig varme i hele kroppen, og var rørt og meget
taknemlig over, at blive skænket denne helt specielle
oplevelse.

Udvikling i Ngorongoro for hvem?
af Steen Pedersen
Det berømte Ngorongoro krater der tiltrækker mere end
en halv million besøgende hvert år, er ikke så idyllisk
under overfladen, som mange tror når de ser de flotte
Masai ”murani” drive deres kvægflokke ned til saltsøen
mellem løver, bøfler og grupper af safari biler med
internationale turister.
Det er et område uden mange demokratiske rettigheder
for Masai indbyggerne, styret af en autoritet direkte
under præsidentens kontor hvor ofte kommercielle,
administrative og internationale interesseorganisationers
dagsorden bliver givet mere vægt end indbyggernes.
Dette skal ikke være en historisk eller akademisk
udlægning, men inden jeg går over til at beskrive de
daglige problemer, må jeg ridse baggrunden op for de
problemer Masai befolkningen har i deres hverdag.

Aftenen tilbragte vi sammen med bomaens kvinder.
Liggende i det fri, på et stort broget skind omkring
bålet, hvor vi nød synet af fuldmånen, der stod op
på en stjerneklar himmel over bopladsen. Rundt om
i indhegningen gik køerne og brølede. Der var en
behagelig lyd af koklokker og lidt derfra, kunne vi høre
morankrigerne le og tale sammen på et sprog så hurtigt,
at det lød som en grammofonplade der drejede for hurtigt
rundt på grammofonen.
Der kom to unge piger over til os, og på gebrokkent
swahili, spurgte de om vi ville ZUNGUMZA med de unge
morankrigere. Vi var endnu ikke nået til Z i ordbogen og
anede simpelthen ikke hvad zungumza betød, men det
lød som noget vi vist hellere måtte sige nej til. Zungumza
med de unge krigere, nej tak, sådan noget gør vi ikke.
Pigerne gik, men kom hurtigt tilbage. De siger altså, at
de gerne vil zungumza med jer, for det har de aldrig gjort
med hvide piger. HAPANA, NEJ. Det gør vi altså ikke. De
prøvede endnu et par gange, men hver gang nægtede vi,
og til sidst opgav de. Vi gik i seng ved 21.30 tiden. Jette,
jeg, en kvinde og hendes lille barn sov i en kokasseklinet
hytte i en stor seng, der bestod af et hårdt bulet koskind
spændt ud over nogle lægter. Fluerne var heldigvis
gået til ro, da solen gik ned, men det var sengelopperne
desværre ikke. Hønen havde bredt vingerne ud over sine
små kyllinger og på gulvet henne i hjørnet lå 5 små kalve
og kaldte på deres mor. Der lugtede stærkt af røg, som
kom fra de sidste gløder fra bålet i hytten. Vi hviskede
et stille godnat til hinanden og faldt hurtigt og udmattede
i søvn oven på dagens fantastiske og oplevelsesrige
eventyr.
Jeg overlevede tilbageturen over floden næste dag
og da vi kom tilbage til vores lille guest house, var det
første vi gjorde, at slå op i ordbogen under Zungumza.
KONVERSERE, SMÅSNAKKE, TALE SAMMEN, stod
der. Vi brød sammen af grin. Gæt selv, hvad vi troede, at
de smukke unge moran krigere med de bare spændstige
numser under de røde okkerfarvede klæder, aldrig havde
gjort med hvide, blåøjede (naive) tøser fra Danmark!

Jeg må for god ordens skyld nok også gøre opmærksom
på at min indgangsvinkel er de erfaringer jeg selv har fra
arbejdet i Ngorongoro, både som MS ansat i 2 år, som
”frivillig privat rådgiver” for lokale grupper i mere end 10
år, samt fra mine mange besøg i Ngorongoro og nære
venskaber med Maasier som er både født, opvokset og
bor i Ngorongoro Conservation Area (NCA).
Masaierne blev givet blivende rettigheder til at leve i
NCA, ved dannelsen af Serengeti National Park efter
de afgav deres bolig og græsnings områder i den
nydannede nationalpark, under det Britiske styre i
1950erne (der blev endda etableret et ”compensation
scheme” som etablerede vandingsanlæg, dyrlæge
service og kvæg ”dips”, samt andre landsby faciliteter i
NCA).
Men dyre beskyttelses foreninger og kommercielle turist
interesser har siden 1970erne arbejdet på at begrænse
Maasiernes muligheder for at opretholde et rimeligt livs
grundlag i Ngorongoro, så i stedet de vilde dyr får påstået
bedre levevilkår, samt at der er blevet åbnet op for
kommercielle interesser.
Tanzanias regering har i perioden prøvet at balancere
mellem de forskellige interesser og skiftet tilgang flere
gange, hvor de dels har opbygget nogle få faciliteter
til indbyggerne, dels hindret dem i at dyrke fødevarer
til eget brug. Hvor Ngorongoro Conservation Area
Authority (NCAA) i perioden har tilladt både kommercielle
indflyttere (ikke Masaier), turistindustriansatte samt egne
ansatte at bosætte sig i NCA. Og netop et stigende
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befolkningstal samt menneskeskabte aktiviteter er
hovedangrebspunktet fra både dyrebeskyttelses
foreninger og nu også UNESCO, som argument for
at smide Masaier ud af NCA samt forhindre dem i at
opretholde et minimums livsgrundlag.
Da jeg første gang arbejdede i Ngorongoro i 1990, boede
der ca 27,000 Masaier, der var en gruppe ansatte i
NCAA (hvoraf kun 2 fastansatte var Masaier) i 2 mindre
bebyggelser ved hovedkvarteret i Oleirobi, samt 3-4 turist
hoteller hvoraf kun 1 (Wildlife Lodge) var et større hotel.
Nu bor der over 60,000 Masaier (den udvikling
følger demografien i Tanzania), de NCAA ansatte er
mangedoblet og autoritetens kontor, værksteds og bolig
bebyggelse er ligeledes mangedoblet og der er nu 6-7
større turisthoteller samt adskillige turist ”camps” i NCA.
Det har gjort at UNESCO truer med at tage Ngorongoro
af World Heritage Site listen, samtidig med at
dyrebeskyttelsesforeningerne har øget presset på
regeringen for at reducere den menneskeskabte udvikling
i NCA.
Regeringens tilgang er, som ofte før, at stoppe de lokale
indbyggeres, Masaierne, muligheder for at dyrke basis
fødevarer (majs), samt lave restriktioner for græsning af
kvæget uden at give dem adgang til andre indtægts eller
fødekilder. Derudover planlægges deportationer til andre
områder i Ngorongoro Distrikt uden for NCA.
Hvorimod kommercielle turist hotel og safari interesser
beskyttes, samtidig med at autoritetens ansattes bolig,
kontor og andre faciliteter stadig udbygges inde i NCAA.
Uden at rette direkte beskyldninger kan jeg vel roligt
påstå at det nok er åbenlyst at der er mest økonomisk at
opnå for folk i både administration og regerings kredse
ved denne tilgang.
Sådan ser det ud i Ngorongoro når vi kikker på det
fra den administrative side, men i daglig dagen for
indbyggerne ser det meget mere nærværende ud:
Mødrene der ikke har råd til hverken mad eller medicin
og behandling til deres børn. Vi ser grupperne af unge
Masaier der i deres traditionelle klædning holder til i
Tanzanias større byer for at prøve at få dårligt betalte
løse jobs som vagtmænd.
Børn der må gå op til 10 kilometer på bare fødder i korte
shorts eller kjole for at komme i skole eller bo hos andre
familier for at få en grundskole uddannelse.
Der er mange små dårligt ernærede kvægflokke hos de
mindre bemidlede Masaier i tørtiden, hvor dem der af nød
vil sælge deres kvæg ser at prisen så er faldet så lang
ned at de ikke indbringer en pris på over 30 US dollar,
hvad der ikke kan hjælpe familien nævneværdigt.
Kvæg der dør på grund af vandmangel, manglende
græsning og dyrlæge service, med følgende sult og
fattigdoms problemer, som kraftigt forstærkes af et
dyrknings forbud af basis føden majs.
Basale problemer der medfører dårlig skolegang, dårlig
ernæring, dårlig heldbredstilstand, manglende økonomisk
udvikling og dermed en masse sociale problemer.
Alt imens der dagligt kommer et stort antal højt betalende
turister ind i Ngorongoro, som betaler 250 -450 US
dollars for et dobbelt værelse på hotellerne og nær
100 dollar til autoriteten NCAA for adgang, ved siden
af de beløb der betales for biler, guides og forplejning.
Hvor en god safari rejse på 2 uger løber op i området
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mellem18-27,000 danske kroner per person.
Så rent økonomisk skulle det vel være muligt at tilgodese
at den lokale befolkning også får del i denne betydelige
indtægt? Og hvorfor er det forresten at en af de store
attraktioner i Ngorongoro, nemlig samspillet mellem
traditionelt levende Masaier og vilde dyr (husk på billedet
af de unge Masaier der driver kvæget ned mellem
flokkene af vilde dyr i krateret foreviget på film af mange
turister), gøres til et problem.
Det er sådan at Masaier ikke er til trussel for de vilde dyr,
de jager ikke og har i tidligere tider i Ngorongoro beskyttet
de vilde dyr, her kan især nævnes næsehornene i
krateret, mod krybskytter. Et forhold som nemt kunne
genetableres hvis myndighederne havde interesse i
dette. Det er faktisk en model som bliver brugt mange
andre steder i Afrika, - lad lokalbefolkningen deltage aktivt
i vildt beskyttelsen og så få del i turistindtægterne.
Nu er den eneste indtægt fra turismen lokalbefolkningen
har direkte adgang til fra de få ”kulturelle bosteder” for
turister der er givet tilladelse til, samt at tage penge for
at lade sig fotografere langs med den slagne turistrute.
Og hvor arbejdspladser i NCAA stadig kun bliver givet til
lokale i begrænset omfang.
Hvorimod Tanzaniske hotelejere, administratorer og
NCAA ansatte som ikke er indbyggere i Ngorongoro,
høster store indtægter gennem direkte eller uofficielle
forretningstilladelser og forretningsmuligheder i den store
økonomi omkring Ngorongoro som turistattraktion.
Den tidligere konservator for Ngorongoro åbnede op for
lokales mulighed for at åbne turist camps, andre ture etc.,
men dels har det været utroligt svært for lokale at opnå
en faktisk tilladelse, dels skal der ressourcer, indrømmet
begrænsede, til at kunne etablere selv et mindre turist
projekt; - viden og ressourcer der ikke umiddelbart findes
i lokalsamfundene.
Det er desværre en sags ”monopolisering” af lokale
turist aktiviteter til ansatte, ansattes og lederes familie
medlemmer som gør at det i praksis er utroligt svært for
lokale at få adgang til turistindtægter, som ellers er den
nærmeste og mest oplagte mulighed for en alternativ og
supplerende indkomst. En indkomst der er nødvendigt da
det traditionelle livsgrundlag fra kvægdrift ikke længere er
muligt for alle de lokale indbyggere.
Gennem de sidste 6-7 år har jeg rådgivet forskellige
lokale grupper i at prøve at skabe en alternativ indtægt,
som kan sikre et bæredygtigt livsgrundlag i NCA. Men
som sagt oven for er der på alle mulige indtægtsområder
skarp konkurrence fra andre grupper som ikke er
indbyggere i området.
Min rådgivning har gået på at ved at udnytte det
særpræg, kan man give turister en ægte kulturel og natur
oplevelse ud over det sædvanlige ved både gå dag ture,
men også ved også ved etablering af små simple ”bush”
camping pladser ved Masai bomaer.
Efter en masse modstand, ser det ud som om at
der gennem de råd i NCAA hvor indbyggerne er
repræsenteret nu er en vilje til at åbne mere op for lokale
indbyggeres muligheder til at etablere denne type turist
aktiviteter.
Men jeg er sikker på der er et godt stykke vej til de første
tilladelser rent faktisk er givet og når de er opnåede ligger
der en opgave i at støtte de lokale og lokale grupper
til at få både etableret og drevet aktiviteterne. Der skal
etableres nogle faciliteter, der skal laves marketing og

etableres forretningsforbindelser til safari firmaerne der
bringer gæsterne til Ngorongoro; og rent ideelt skal der
laves lobby arbejde for at presse autoriteten NCAA, til at
lade de lokale Masaier få monopol på at udbyde den type
turist aktiviteter i Ngorongoro.
Jeg tror personligt ikke på at det lykkedes for de
internationale organisationer at presse Tanzanias
regering til at deportere de Masaier der rent faktisk har
hjemsted i Ngorongoro. Men der er ikke tvivl om at de
lokale indbyggere og deres organisationer har brug for
støtte fremover, da Masaier ofte ses som uproduktive
og tilbagestående –også af både administratorer og
politikere i Tanzania, samtidig med at vi skal huske på at
der ikke findes et normalt demokratisk samfund i NCAA
som i resten af Tanzania.
Så jeg ser en ideel fremtid hvor lokale Masaier og
grupper laver aftaler med safari tur selskaber i Arusha,
Nairobi og måske udlandet, for så at modtage de
enkelte køretøjer med turister på et aftalt sted af rejsen.
Selvfølgelig et sted med smuk udsigt hvor der holdes en
naturlig pause.
Her sidder gruppen og en Masai i traditionel beklædning
dukker op og overtager guide rollen, mens bilen forsætter
igennem Masai områderne i Ngorongoro. Der bliver fortalt
om hvad der ses på turen, stoppet ved en gruppe kvinder
der transporterer majs i læder sække på æsler hvor der
bliver pjattet med kvinderne og gæsterne hører om den
traditionelle arbejdsfordeling når bagage og ting skal
flyttes.
Turen fortsætter forbi adskillige bomaer hvor børnene
vinker og griner indtil de kommer til en ryddet plads med
slået græs og en flot udsigt åbner sig foran. Der ligger
nogle træstammer som bænke, nogle unge murani har
tændt op med brænde og lidt afsides ligger der diskrete
simple toilet og bade hytter.
Mens teltene bliver sat op med hjælp af de unge Masaier,
kommer kvinder med frisk mælk til velkomst teen. Der
bliver tid til en gåtur med Masai guiden og et par af de
unge hvor man ser kvæget komme hjem fra dagens
græsning og hilser på de ældre mænd der modtager
deres kvægflok og kontrollerer at de er blevet passet
godt på dagens græsning. Der bliver tid til at spørge,
se hvordan alle både børn og voksne hjælpes ad med
dagens sidste arbejde, inden turen går tilbage til campen.
Her er der nu flere unge samlet og en ged bræger, så
samtidig med at gruppens safari kok laver mad klar går

murani’erne i gang med at slagte geden på traditionel
vis og tilberede kødet, ja alt på geden, så gæsterne får
disse delikatesser som supplement til kokkens mere
traditionelle mad. Resten forsvinder som dug for solen
fortæret af de altid kødglade murani.
Dagen efter tager Masai guiden sammen med andre
unge fra bomaerne turisterne på en længere gåtur hvor
der ses på den lokale vandkilde og fortælles om de store
problemer med at skaffe vand nok. De kommer forbi en
græssende kvægflok med 2 store drenge som vogtere
og hører om græsning og kvægsundhed. Nær ved den
boma der også skal besøges, er de små drenge ude med
gederne som de skal beskytte mod hyæner og sjakaler.
Siestaen bliver holdt i masai bomaen hvor der bydes på
et valg af sur eller frisk mælk serveret i blik krus for dem
der har mod på det. Kvinderne viser deres hytter frem og
viser hvor gedekid, børn og voksne sover, mens guiden
fortæller om masaiernes traditionelle sociale og familie
forhold. Kvinderne bærer smukke perlearbejder som kan
købes hvis nogen skulle ønske et minde fra besøget.
Turen til mødet med turisternes safari bil og ”normale”
guide/chauffør går op over en mindre bjergryg, i træ
bevoksningen ses en bøffel og nogle antiloper, så ud
på det åbne hvor en flok giraffer passerer forbi. Det
giver gode muligheder for at fortælle om de løver der
har strejfet rundt og for murani at vise hvordan man
skræmmer en hyæne væk.

Gæsterne kører videre og har fået sat naturen i
relief til et barsk liv for at overleve i den, har lært
om en ny spændende kultur og har mødt en gruppe
imødekommende mennesker.
De lokale indbyggere har fået beskæftigelse for at
arrangere arbejdet ved campen, turen og besøgene. Men
de har fået sig rimeligt betalt og samtidig haft mulighed
for at vise deres traditionelle kultur frem og forklare om
dagliglivets hårdhed og deres problemer med at bevare
deres livsstil og kultur.

Steen Pedersen var udsendt af MS til Eastern Province
Zambia 1984-86. I Tanzania på Ukerewe 1988-90,
Ngorongoro 90-92 og Mwanza Region 92-93. Derefter
arbejdet med udvikling og etablering af samt drift af
færgefart på Victoriasøen fra 1993 til 2008.
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Dagbogsblade fra en free-lancer i
Tanzania, 1977-2010
af Kirsten Larsen Mhoja, mag. scient. ant.

Dansegruppen Ng’wanalyaku i landsbyen Lugeye blev
udset, som én blandt flere, til at modtage hjælp i form af
to containere med indhold af udstyr til landsbyens skole,
kirke og landbrugsudstyr, så dansegruppen nu har kunnet
opdyrke sine egne marker. Bl.a. har gruppen modtaget
et vandingsanlæg, som har gjort det muligt at anlægge

Kunstnerne skal også være med! Det har været et
motto siden kulturudvekslingsprojektet i 1977, hvor en
kunstnergruppe fra Danmark var på turné i Sukumaland i
det nordvestlige Tanzania.
Vi havde deltaget i mange debatter om udvikling. Vi var
enige om, at udvikling skulle starte ud fra folks egne
præmisser, og at hvis man ikke kendte baggrunden for
modtagerne af Danmarks generøse u-landsbistand, ja, så
ville både penge og ressourcer være spildt.
På trods af manglen på selv de mest elementære
forbrugsgoder holder folk i de afrikanske stammesamfund
fast i en lang tradition for kunstnerisk udfoldelse i de
hemmelige danseselskaber. Det hemmelige består i den
traditionelle medicin, som også praktiseres i selskaberne.
Alle landsbyer har livskraftige dansegrupper bestående
mest af de ugifte unge og store børn, med ældre, erfarne
medlemmer som ledere og medicinske vejledere.
Dansegrupperne er velorganiserede og delt op i
to selskaber, hulepindsvinedanserne og slangedanserne, som hvert år i tørtiden mødes til en stor
dansekonkurrence, hvor grupper kommer rejsende til fra
selv de fjernest liggende landsbyer.
Danseselskaberne danner en slags alternativ kunstnerregering med soldater, vagter, konger og præsidenter,
en meget velordnet organisation. Danseaktiviteterne
foregår i tørtiden, hvor der ikke er markarbejde. På den
måde holdes organisationen fast sammentømret, indtil
der er brug for en kraftig og målrettet indsats, så snart
regnen indfinder sig. Dansegrupperne er identiske med
Basumba-arbejdsgrupperne, som er arbejdshold, der går
i marken for at dyrke, når det er påkrævet.
Sådan en organisation må der kunne bygges videre på!
Det var vores konklusion i Utamaduni Kulturforening,
hvor vi i mange år har formidlet afrikansk kultur i
Danmark.

Dansegruppen øver to gange om ugen.
I baggrunden til venstre ses den ene container, nu et permanent skur
og det nye hus med et stort maleri udført af lokale kunstnere.

nye marker tæt ved Victoriasøen. Medlemmerne har i
fællesskab gravet en lang kanal ud til søen, så man nu
kan pumpe vand ind til de nyanlagte frodige marker med
tomater, løg, majs og kål. Et imponerende arbejde udført
helt på græsrodsplan med lokale ledere.
Jeg besøgte de nye marker her i vinteren 2009 - 2010 og
blev overrasket over størrelsen, markerne strækker sig
over flere tdr. land. Vores vision har båret frugt, ud over,
hvad der kunne forventes. Landsbybeboerne er nu ikke
helt afhængige af regnen, som ikke altid falder, som den
burde, i regntiderne før og efter jul. Nu kan det lykkes at
holde sulten fra dørene og dansegruppen Ng’wanalyaku
fortsætter med alle de aktiviteter, der hører til landsbylivet
og de overleverede familietraditioner, dyrkning af
markerne, smedehåndværk, traditionel medicin og rejser
med optræden for dansegruppens aktive medlemmer.
Der er blevet overskud til at bygge et nyt hus for gæster
og til opbevaring af de mange trommer. Under mit ophold
denne vinter hjalp jeg med til at indrette et værelse i det
nye hus, så det nu er muligt at have gæster boende i
længere tid.
Ng’wanalyaku byder alle interesserede velkommen til at
bo i en periode for at lære afrikansk kultur at kende og
hvis man ønsker det, at blive oplært i sukumafolkets rige
dansetradition.

Danserne er også håndværkere. De er her
i gang med at pudse væggene i det nye værelse og sætte vinduer i.
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Skolelærer i Tanzania
af Anders Brandt
Jeg har fået en stak breve fra mine forældre, som jeg
skrev til dem i årene 1980-82 hvor Birgitte og jeg var
lærere på Msalato Secondary School 10 km nord for
Dodoma. Vi meldte os til MS fordi vi på Seminariet i Ribe
havde haft om Tanzania i samfundsfag. Vores lærer
havde været udsendt til Tanzania.
Før udsendelsen skulle vi først gennem en række test og
samtaler. ”Fiskeribiologen” var en case, som vi i grupper
skulle snakke om. Det er spændende at læse opgaven
igennem igen, så mange år efter og tænke på situationen
i dag. Havde vi ret i vores argumenter?

Vi startede vores kontrakt i slutningen af juni 1980 med
3 mdr. på MS kursuscentret i Usa River. Det var en god
tid med mange debatter. Der var rig lejlighed til at snakke
om udviklingen i Afrika set ud fra en højre-venstre politisk
synsvinkel. Vi sammenlignede meget udviklingen i Kenya
med udviklingen i Tanzania. Den kapitalistiske i Kenya og
den ”Socialistiske” i Tanzania. Denne debat var også en
del af dagligdagen i Danmark for 30 år siden. Hvem fik så
ret? Dengang var der ikke meget at købe i butikkerne.
I brevene står der at familien skulle sende tørgær,
reservedele til bilen og meget mere til den lille familie i
Tanzania. Det ”socialistiske” Tanzania havde ikke mange
varer, men de fleste børn kom i skole, og der var ikke stor
forskel på rig og fattig dengang. Der var ro i landet.
I Kenya kunne man få alle varer, men store dele af
befolkningen havde ikke penge til varerne. I Tanzania
var der vejgrupper, som skulle vedligeholde vejene, så
der var jordveje ud til mange mindre landsbyer, men
kun ganske få asfalterede veje, og modsat i Kenya. Kun
ganske få af os kom til Kenya, for grænsen var lukket,
som følge af sammenbruddet af East African Community
få år tidligere. Ligeledes var der i årene forud for vores
udsendelse bygget små skoler i næsten alle landsbyer.
En enorm indsats. Det var en del af Ujamaa politikken.

Det var først senere at det gik op for os at den Ujamaa
også havde meget uheldige sider.
Det er spændende at kikke gamle papirer igennem fra
tiden før afrejse. Den 6. januar 1978 holdt 7 danske
lærere på secondary schools en lille workshop. Her
lavede de en pjece til nytte for kommende frivillige. Her er
mange gode råd og gode beskrivelser af dagligdagen for
lærere på Secondary Schools. Vi var således forberedte
på vores arbejde de næste to år.
Det var et udpræget gap-filler-job vi havde. Vi underviste
på skolen i almindelige skolefag og fyldte således et
job ud for en tanzaniansk lærer. Dem var der ikke nok
af. Der er stadig i 2010 mangel på lærere langt ude
på landet. Vores arbejde var også en god anledning til
at udveksle erfaringer på undervisningsområdet. Den
danske undervisningstænkning, der tager udgangspunkt
i Grundtvigs menneskemøde, er værd at bringe ud i
verden, også selvom vi i Danmark i disse år fjerner
os fra denne gode unikke måde at indrette skolen
på. Den danske lærer er uddannet til selvstændigt at
vælge undervisningsmaterialer, metoder, eksempler
og meget mere. Den tanzanianske lærer har ikke disse
muligheder, og kan ikke vælge en engelsksproget avis
til engelskundervisningen, når man ikke kan få bøgerne.
Man kunne godt stadig bruge danske lærere på skolerne
ude på landet. Dels som gap-filler, dels for at udveksle
erfaringer omkring undervisning. Jeg har mødt mange
i Tanzania som fortalte at det at have en lærer fra
Danmark har haft afgørende betydning for resten af livet.
Med Jakob Ejersbos bøger liggende på bordet, så er der
god grund til at tænke over hvordan vores to børn havde
det, mens de var en del af en familie, der flyttede til en
landsby i det centrale højland i Tanzania. Det har været
en meget stor påvirkning for dem. Mere end vi forældre
egentlig gerne vil indrømme. På nogle områder, er vi
tilfredse med at have givet vores børn en opvækst som
indeholder mere og andre ting end deres jævnaldrende.
Der har også været sider som ikke var en fordel. Vores
familie har dog ikke oplevet livet i Tanzania som Jakob
Ejersbo beskriver det. Vi har ikke været tvunget til at
sende vores børn i skole langt væk fra hjemmet, og
vi forældre var også en del af børnenes liv. Vi var en
gruppe, der var udsendt sammen i 1980, som mødtes
for nogle uger siden. Alle levede uden skilsmisser og
børnene, som nu er voksne har klaret sig godt.
På skolen boede vi i et meget lille hus, hvor der var et
lille børneværelse, et lille soveværelse og en stue og
et lille køkken. Det var egentlig en bolig til chaufføren.
Lærerboligerne var optaget af tanzanianske lærere, så
vi boede standsmæssigt lavere end dem. Vores hus lå
sidst på grunden og lavest, så vi havde vand senere end
de højere liggende huse. Hurtigt fandt andre ud af at de
gratis kunne hente vand hos os, når vandet svigtede. Vi
fik et godt forhold til de andre i området, både på skolen
og i landsbyen ved siden af.
Vi havde en lille bil en Renault 4, en såkaldt postbil. Vi
kørte jævnligt folk til hospitalet, både fra landsbyen og
andre. Da vi rejste var nogle afskedstaler nok mere til
”our small white car” end os.
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Det var ikke kun en bil for den danske familie, men alles
bil.

Undervisningen i dagligdagen var meget anderledes
end i danske skoler. Eleverne var meget rolige og lyttede
til os. I brevene hjem beskriver jeg at jeg i begyndelsen
holdt mange lange monologer, hvor eleverne kun
nødtvungent svarede på mine spørgsmål. Årsagen var
dels systemet med respekt for ældre og da jeg havde
stort skæg, så måtte jeg være meget gammel. Desuden
var der mange, der ikke forstod engelsk ret godt. Især
ikke talt engelsk. Det gik lidt bedre på skrift.
I pjecen fra januar 1978 fortælles om at undervise på
engelsk, når swahili er nationalsproget. Her fortælles at
mange elever lærer for lidt engelsk fordi: ”lærerne selv
bruger swahili i vid udstrækning, når eleverne har svært
ved at forstå et eller andet, og dels at lærerne accepterer,
at eleverne svarer på swahili”
Videre står der: ”I det daglige samkvem med de øvrige
lærere vil man meget ofte føle sig udenfor, fordi de
naturligt taler swahili sammen. De joker og laver sjov
på lærerværelset på swahili. ..... Konklusionen på dette
kunne være ..... at lære så meget swahili som muligt.”
På en kostskole startede dagen lidt før kl 6 med vækning
og motionsløb. Så var der rengøring og morgenmad.
Herefter rengøring af klasseværelser inden lærerne
kl. 8.00 kunne hente eleverne opstillet på rækker på
fællesarealet foran hovedbygningen.
Der var så 4 lektioner inden tepausen kl. 11.00 og 4
lektioner som sluttede kl. 14.00. Her blev frokosten
serveret. Fra frokost til kl. 16.30 var der ekstra aktiviteter
som rengøring, sport, havearbejde, landbrug, klubber,
mm.
Ofte var der ændringer og møder og mange andre
afbrydelser af undervisningen. Alle møder blev holdt i
undervisningstiden. Der var mange test og papirer der
skulle udfyldes for hver enkelt elev. I Tanzania i 1980 blev
den enkelte elev prøvet og udviklingen skrevet ind i store
bøger. For hver klasse blev rækkefølgen udregnet, så
man hele tide vidste hvem der var den bedste, og man
kunne så følge om den enkelt rykkede højere op i forhold
til klassekammeraterne. Jeg har tit tænkt tilbage på
den tid i Tanzania under indførelsen af nationale test og
elevplaner i Danmark i disse år. Det er lovpligtigt at lave
et bestemt antal test i løbet af skoleåret. Det gik ud over
undervisningstiden. Jeg lavede ofte to test på en time. De
første 10 opgaver var test 1, og så kom ti opgaver i test
2!!! Det gav en time mere til undervisning.
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Der var meget stor mangel på bøger og andre
undervisningsmaterialer. Nogle lærere lavede egne
materialer, men det var sjældent. Den dygtigste lærer var
så den, der kunne fylde tavlen med ”noter” flest gange på
en time. Eleverne skrev så af i deres hæfter, og de havde
derved en mulighed for at læse på lektierne inden næste
time. De bøger der var, fulgte ofte læreren til næste
klasse. Det vigtigste for en lærer var at have et sæt gode
”noter.” ”Noter” blev udvekslet mellem lærerne. Sociale
relationer er vigtige i Tanzania.
Forudsætningen for at få en bedre undervisning er at
lærerne bliver bedre uddannet, og får mere frihed til at
udvikle deres egen undervisning i forhold til de elever de
har. Jeg fik en ny begynder klasse kort før jeg afsluttede
min kontrakt. Her var der ganske få, der kunne engelsk.
Jeg valgte derfor at bruge en måned på at undervise i det
engelske sprogs ord og begreber i naturfagene. Det tror
jeg ikke var tilladt. Det stod ikke i ministeriets læseplaner.
Den anden vigtige forbedring er at give gode lærebøger
til skolerne. Realistiske læseplaner og bedre løn til
lærerne hører også med foruden en dygtig ledelse.
Med åbne grænser og globaliseringen skal alle børn
i fremtiden arbejde på det samme globale marked.
Forudsætningen for at klare sig er gode skolekundskaber.
I dag er der megen debat om at gå helt over til engelsk
i skolerne. Det er lettere og billigere at oversætte
skolebøger til swahili end at uddanne alle lærerne til
at undervise på engelsk. Det er bedre at bruge de få
penge der er til videreuddannelse af lærerne på at
engelsklærerne bliver bedre til engelsk og fysiklæreren til
fysik.

Støt tanzibarn.dk
af Verner Tøfting, tofting@mail.dk
For ti år siden siden startede et danskfinancieret projekt
i Usa River, som er en landsby 20 km. fra Arusha. AIDS
er et stort problem i det område, og der var efterhånden
en del gadebørn, hvis forældre enten var syge eller døde.
Børnene havde en forhutlet tilværelse, og dem blev der
taget initiativ til at gøre noget for.
Det første inititiv til at hjælpe børnene blev taget et par
år tidligere af Gladness Kisanga, som har en restaurant
i Usa River. Hun sørgede for mad og lidt sundhedshjælp
til børnene. Det udviklede sig til, at hun sammen med
Geert Holm, dansk konsul i Arusha, fik taget initiativ
til børnehjemmet. Der blev oprettet en støtteforening i
Danmark – og resten er en ren solstrålehistorie. Bidrag
fra velvillige sponsorer og over 600 medlemmer af
støtteforeningen har givet mulighed for gradvis udbygning
af børnehjemmet, som i dag har 10 ansatte og 4 danske
voluntører.
I dag har 40 børn en tryg tilværelse på børnehjemmet i
Usa River. De lever sundt, klarer sig godt i skolen, og den
ældste af dem alle er netop startet på universitetet. Hele
historien om børnehjemmet findes på www.tanzibarn.dk

Jeg blev vist ind på et lidt mørkt kontor hvor papirerne
blev holdt sammen af knappenåle i øverste venstre
hjørne og holdt fast på bordet af små sten og andet tungt
for at forhindre dem i at blive blæst væk, når en let brise
blev sendt henover skrivebordet af en propel der stod på
et bord i hjørnet af kontoret.
Efter ”goddag og velkommen” fik jeg at vide at de hellere
ville ha’ haft en ingeniør til mit kommende job, men at de
jo nu måtte nøjes med mig.
Underligt at blive modtaget på den måde. Jeg var
bådebygger og det var et bådebyggeri, så hvad var
problemet?

Dansk Tanzaniansk venskab
af Klavs Heebøll
Først vil jeg indrømme, at jeg som en hovedregel er
helten i mine egne historier og at grunden til, at jeg godt
kan lide at fortælle dem, er, at oplevelsen har været
anderledes end noget jeg kunne ha’ oplevet herhjemme,
nogle gange fantastisk, nogle gange underligt, men altid
en oplevelse jeg gerne vil dele med andre.
Jeg kan også lide at fortælle mine historier for at
underholde, selvom det ikke altid lykkes, og jeg
indrømmer at jeg pynter lidt af og til, dog ikke så meget
at historierne er usande. et er stadigvæk fortællinger om
virkelige hændelser.
Når jeg tænker tilbage til 1973 hvor jeg skulle ud som
ulandsfrivillig for at aftjene min værnepligt, husker
jeg et møde inden afrejsen til Tanzania, hvor vi nye
ulandsfrivillige var blevet sat omkring et bord sammen
med en tidligere frivillig for at få noget at vide om hvad
det var vi ville møde, når vi kom til Tanzania. Meget
alvorligt sagde han at vi skulle være forberedt på at
barerne i Dar es Salaam var fulde af smukke og villige
afrikanske piger.
Jeg blev så overrasket over den indledning, at jeg ikke
kunne lade være med at udbryde: ”Jeg behøver ikke vide
mere”
Nej, Klavs, sagde min sidemand, hun synes ikke det var
nok med den ene oplysning, mens jeg syntes at resten
måtte være til at finde ud af dernede.

Jeg fik de oplysninger jeg skulle bruge og tog af sted et
par dage efter.
Jeg har været ved at give op og tage hjem nogle gange
hvor jeg syntes at det blev for meget af det gode og én
gang var jeg ved at blive smidt hjem. Det var lidt min
egen skyld, men jeg var blevet så træt af deres politiske
ide om at virksomhederne skulle have deres eget
fodboldhold. Det havde nemlig den konsekvens at af og
til var over halvdelen af bådebyggeriet væk for at spille
kamp eller heppe. Dagen efter kunne nogle så komme
humpende på arbejde og jeg stod med et bådebyggeri
som var nede på halv kraft og blev mere og mere irriteret.
Til sidst blev jeg så forbistret at jeg skrev et meget ironisk
brev til hovedkontoret i Dar hvor jeg foreslog at vi skulle
koncentrere os om fodbold i stedet for bådebyggeri, siden
det nu var så vigtigt. Direktøren for bådebyggeriet blev
meget, meget vred, jeg undskyldte og brevet blev ikke
sendt. Ironien var blevet opfattet som sarkasme tror jeg.
Den var jo også tæt på.
Efterhånden blev jeg klar over at det for Tanzania ikke
blot handler om mad, tag over hovedet og den slags,
som jo er meget synlige problemer i medierne, men at det
ligeså meget eller måske mere er politiske problemer der
skal løses før de mere basale. Hvad vil man helst ha’, en
ny lille fiskebåd og strid mellem partierne og stammerne
eller fred mellem stammerne og partierne og så undvære
fiskebåden? Det er nok svært at vælge.
I Dar pakkede jeg som sagt min bagage og fløj til Mtwara
hvor jeg skulle bo hos to frivillige, en dansker og en
svensker, i et lille hus på stranden.

Da vi kom til Dar es Salaam kan jeg også huske at en
dansk ansat på landekontoret alvorligt kiggede på os fyre
og fortalte, at en gammel englænder havde sagt til ham:
”Hvad du end gør så sørg for at der er stil over det”. Det
skulle åbenbart være en formildende omstændighed.

Omkring elleve kilometer fra Mtwara ligger Mikindani,
hvor bådebyggeriet lå og ligger endnu tror jeg . hvis ikke
det er blevet privatiseret og lavet om til noget andet. Det
første halvandet år kørte jeg frem og tilbage hver dag
undtagen om søndagen på min lille Honda 9O fra huset
på stranden i Mtwara til Mikindani.

I Dar flyttede vi ind på Skyway Hotel mens vi vente-de
på at de sidste brikker skulle falde på plads. Skyway
havde en stor bar i stuen og en gamle ro-mer ville ha’ følt
sig hjemme i det mylder af smukke og villige piger. Jeg
syntes det var fantastisk.

Mikindani er en lille, gammel by på kysten helt mod syd.
Araberne har holdt til der, portugiserne også, tyskerne og
englænderne. Byen ligger ved en lille, fin, næsten helt
lukket bugt der ikke er dyb nok til de lidt større fragtskibe.
Derfor blev havnen og byen flyttet til Mtwara.

Efter nogle dage blev jeg sendt hen til Ministry of Natural
Resources and Tourism for at møde en embedsmand
som skulle fortælle mig hvordan jeg kom sydpå til Mtwara
og om bådebyggeriet i Mikindani.

Til gengæld er Mikindani bugten ideel som skjulested for
små dhow’er med slaver ombord, fik jeg at vide og derfra
kunne de liste sig ud om natten og sejle nordpå uden
englænderne opdagede dem.

21

Oppe på en skråning i Mikindani ligger en stor boma,
som er blevet brugt af embedsfolk gennem tiderne. Mens
jeg arbejdede i Mikindani var den politistation og nu er
den et meget eksklusivt hotel med swimmingpool, der
adskiller sig på en helt surrealistisk måde fra lerhytterne
og husene i byen.
Dr. Livingstone har fået sat en mindeplade på en mur
ved et lille marked i Mikindani som fortæller at han herfra
startede sin sidste ekspedition ind til Ujiji, hvor Stanley
jo mødte ham med ordene: Dr. Livingstone I presume”.
Det lille marked som muren er en del af skulle være det
gamle slavemarked, men Ali Chelehani, som blev min
guide i Mikindani, har fortalt mig at det lå et andet sted og
nu er helt forsvundet.
I Mtwara lander man på en lille flyveplads oppe på et
højdedrag, hvor der var en enkelt bygning til tjek-ind og
-ud og et rum hvor passagerer og folk, der skal ta’ imod,
kan vente på flyveren. Lige ved siden af lufthavnen lå
fængslet. Nogle få bygninger og en stor indhegnet mark,
hvor jeg formoder fangerne blev luftet.
I huset på stranden insisterede den danske frivillige på at
morgenmaden blev indtaget på verandaen. Jeg ville selv
ha’ været for søvnig til den slags så tidligt om morgenen,
men det var for det meste en god oplevelse, så jeg er
glad for at han insisterede. Når det var højvande om
morgenen kunne vi hilse på fiskere i en dhow en gang
imellem, når de stagede forbi.
Den svenske frivillige havde tre hunde, en hunhund og
hendes to sønner, hvoraf den ene søn samtidig var far
til den anden. Da jeg første gang ville klappe dem så jeg
hvordan ufatteligt mange blodfyldte tæger sad i tætte
rækker ned over ryggen på de stakkels hunde, så jeg fik
fat på noget cattle-dip, som blot skulle opløses i en spand
vand og derefter skrubbede jeg hundene over det hele.
Bagefter stormede de ned på stranden og rullede sig i
sandet. I løbet af forbavsende kort tid var tægerne væk,
pelsen blev fin og tyk igen og jeg var deres store helt.
Inden den svenske frivillige rejste hjem druknede han af
en eller anden grund hunhunden på en ret bizar måde og
jeg fik de to sønner.
En tidlig morgen, ikke lang tid efter jeg var begyndt at
arbejde på bådebyggeriet, kom jeg kørende på min lille
Honda fra huset på stranden hen imod et T-kryds med et
fuldtstop skilt. Fra højre side, langt ude, kom en landrover
som ikke ville nå krydset før jeg var et godt stykke henne
af vejen, så jeg syntes ikke rigtigt der var nogen grund til
at stoppe for skiltet.
Det vil sige, alligevel, for kort efter mit venstresving og
mens jeg kørte derudaf igen langs med vejkanten blev
jeg pludseligt skubbet ud i rabatten af landroveren. Jeg
hoppede af sted og kæmpede for at få balancen igen,
men da det endelig lykkedes havde nogen gravet et hul
i rabatten, som satte en brat stopper for min køretur. Jeg
fortsatte henover motorcyklen, men landede så heldigt
at jeg ikke slog mig slemt. Da jeg kom på benene igen
begyndte jeg at bakse lidt med min venstre skulder som
føltes som om den havde fået et slag. Jeg løftede og
drejede armen, mens jeg masserede skulderen med
højre hånd og blev så pludseligt klar over at mit kraveben
var knækket.
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Fyrene med landroveren var kommet tilbage. Jeg blev
hjulpet ombord og kørt op til hospitalet i Mtwara og sat
foran Røntgenafdelingen. En fra røntgenafdelingen
spurgte om jeg havde penge med og da jeg ikke
havde det, sagde han, at jeg ikke kunne få taget noget
røntgenbillede.
Jeg satte mig ned for at sunde mig lidt.
Et stykke tid efter kom en anden forbi og sagde at jeg
skulle lægge mig op på betonbriksen under det kinesiske
røntgen apparat. Der lå jeg så et godt stykke tid og
undrede mig over hvorfor der ikke skete noget. En
kinesisk læge kom ind på et tidspunkt, kiggede på mig,
sagde noget på kinesisk til apparatet og gik igen. Jeg
blev liggende og ventede.
Det gjorde af en eller anden grund ikke ondt i skulderen
og kravebenet, så jeg kunne heldigvis slappe af og følge
begivenhedernes gang stille og roligt.
Langt om længe dukkede en yngre tanzaniansk læge op
sammen med en ung fyr. De bad mig om at følge med
hen til en anden afdeling. Her blev jeg sat på en stol, fik
skjorten af og skulle trække skuldrene tilbage så godt
jeg kunne. Gipsbind i ottetaller fra den ene skulder og
bag om ryggen og til den anden. ”Træk skulderen med
det brækkede kraveben længere tilbage”. Så mere gips
og kort tid efter sad jeg med den nydeligste lille helt stive
vest og syntes at jeg måtte se ret fjollet ud. ”Kom tilbage i
morgen så virker røntgen apparatet sikkert”.
For første og sidste gang spurgte jeg nogen om de kunne
finde en taxa til mig. Jeg ved de har dem nu i Mtwara,
men om der var nogen dengang, det ved jeg ikke. ”Bus”?
”Nej” Så tilbage var en pæn spadseretur hjem til huset på
stranden iklædt en lille gipsvest.
Næste dag virkede røntgen apparatet og jeg fik taget et
billede og blev sendt hen til lægen med det. Han kiggede
på det og sagde at det så fint ud. Jeg spurgte om jeg
måtte se. Kravebenet var tydeligvis i to dele, den ene
gik lidt opad og den anden nedad. ”De sidder jo ikke ud
for hinanden?” ”Det betyder ikke noget. Kan du se den
ende? Den vil vokse ned mod den anden ende som vil
vokse modsat, så de to ender til sidst vil mødes og gro
sammen”. På den måde fik jeg en helt speciel souvenir
med hjem fra Tanzania i form af en lille bule på venstre
kraveben.
Så fulgte en rolig måned. Jeg vænnede mig til vesten,
fandt en ny måde at ligge i sengen på og, bedst af det
hele, jeg havde en fuldkommen ren samvittighed overfor
mit job. Jeg kunne jo ikke være til megen nytte på
bådebyggeriet og i huset på stranden havde vi hushjælp
til det meste.
Jeg opdagede at jeg sov to gange i døgnet under
disse omstændigheder, en 3-4 timer om eftermiddagen
og derefter fra sent om natten til et stykke op af
formiddagen. To flinke politimænd dukkede op en enkelt
gang og ville høre min historie om ulykken. Ellers gik
tiden stille og roligt.
Endelig blev gipsen taget af og jeg skulle til at fungere
normalt igen. Det vil sige, der manglede lige det retslige
efterspil.

Jeg blev lige stillet op i en slags vidneskranke foran
dommeren. Bedt om at stå ret og svare på hans
spørgsmål. Han var hævet over mig, som det sig høre og
bør over hele verden.
Jeg fortalte hvordan jeg havde oplevet ulykken uden at
fortie at jeg ikke var stoppet for det dumme skilt. På et
tidspunkt blev jeg igen gnavent bedt om at stå ordentligt
ret. Min venstre skulder var lidt stiv så jeg havde svært
ved at holde armen helt lige ned langs siden. Det blev så
accepteret. Til slut blev jeg idømt en bøde på 100
shillings eller en måned i fængsel. Da vi var nået så
langt, kan jeg huske at jeg var begyndt at tænke på
at det da var en underlig sur måde at behandle et
menneske på der var rejst fra Danmark til Tanzania for
at hjælpe til med at forbedre et bådebyggeri og dermed
også (forhåbentligt) tanzanianernes levestandard.
Jeg fortalte dommeren at jeg ikke havde pengene med,
og spurgte om jeg måtte hente dem. Nej, det måtte jeg
ikke. Hvad skulle jeg så gøre? Vent i rummet ved siden
af til klokken bliver 12 og lastbilen kommer for at køre
fangerne op til fængslet. Der sad jeg så i et tomt værelse
ved siden af retssalen og ventede. Tiden gik og jeg
havde det bare ret underligt, indtil en ung fyr kom ind og
sagde at jeg kunne gå hjem. En eller anden på rådhuset
havde betalt min bøde. Hvem det var kunne jeg ikke få
at vide
Så gik jeg hjem til huset på stranden, en fri mand uden
gips og klar til at tage fat igen på bådebyggeriet.
Fortsættes.
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