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ORDFÖRANDEN

Våren är här med ljusare tider, håll 
ut medlemmar, hoppas att många 
av er har fått den första dosen av 
Corona-vaccinet, då kan vi snart 
vara som vanligt till vardags.

Tanzanias President Dr. Joseph 
Pombe Magufuli gick oväntat 
bort den 17 mars. Orsaken var 
hjärtproblem som han har haft i 
många år. Det var en stor sorg för 
hela Tanzania, det blev landssorg 
i 21 dagar.

Tidigare vicepresidenten Samia 
Suluhu Hassan blev Tanzanias  
första kvinnliga president den 19 
mars. Wanawake Oyee!

Tanzania håller på att ändra in-
riktning på hur landet ska bemöta 
pandemin och bekämpa Covid-
19. President Samia Hassan 
skall inrätta en kommission som 
leds av experter. för att bekämpa 
pandemin. Detta kan påverka tu-
rismen som är en viktig inkomst-
källa och för arbetstillfällen inom 
Tanzania.

Lördagen 17 april hade Svetan 
årsmöte digitalt på grund av rå-
dande omständigheter.

Svetan har nu fått en ny sty-
relse med de flesta omvalda, ett 
tack till de två som lämnade. 
Vi har fått med en ledamot från 
Habariredaktionen. Det kom-
mer bli spännande att fortsätta 
att vara ordförande för Svetan. 
Välkommen med dina idéer och 
insatser i smått och stort.

Bra om ni kan värva nya med-
lemmar, tänk efter, vi har säkert 
vänner och bekanta som är intres-
serade av Tanzania. Passa på och 
gör lite reklam för Svetan. 

Slutligen skulle jag vilja att alla 
medlemmar skickar sina e-post-
adresser till marthakente@yahoo.
com

Bästa hälsningar
Rehema Prick
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Vad har hänt vår President?
Landets president Magufuli hade inte visat 
sig offentligt under tre veckor. Regeringen 
informerade inte om vad som hänt. Tanza-
nia höll andan och sociala medier var fulla 
av rykten och spekulationer. Den 17 mars 
2021 kom så beskedet från vice-presiden-
ten Samia Suluhu Hassan (populärt kallad 
”Mama Samia”). President Joseph Pombe 
Magufuli hade i en ålder av 61 år avlidit 
på Mzena sjukhus i Dar es Salaam. Or-
saken var problem med hjärtat. Magufuli 
hade under många år haft en hjärtåkomma. 
Mama Samia proklamerade först en 14 da-
gars sorgetid som senare förlängdes till 21 
dagar med alla flaggor på halv stång. De 
begravningsceremonier som sedan följde 
visade stor sorg och uppskattning av na-
tionens avlidne ledare både nationellt och 
internationellt.

Ny president 
Magufuli är den förste tanzaniske presi-
dent som avlidit under sin presidentperiod. 
Enligt konstitutionen svors vice-presiden-
ten Samia Suluhu Hassan in som Tanza-
nias (första kvinnliga) nya president den 
19 mars 2021. Hon styr republiken fram 
till oktober 2025, då nästa val av presi-
dent kommer att hållas. Konstitutionen ger 
Mama Samia rätt att då kandidera för att 
fortsätta som president i fem år till. Den 
nya 61-åriga presidenten uppmanade alla 
tanzanier att i dessa svåra tider arbeta för 
att ena nationen. ”Låt oss inte peka finger, 
begrav våra skillnader och se framåt med 
förnyat hopp och självförtroende”.

En veckas begravningsceremonier
Lördagen den 20 mars fördes kistan med 
Magufuli från Lugalos militärsjukhus till 
St. Peters katedral i Oysterbay i Dar es 
Salaam för en minnesgudstjänst. Magufu-
li brukade fira gudstjänst i denna katolska 
kyrka och höll ofta tal till församlingen om 
vikten av gudstro och böner i både kyrkor 
och moskéer. Efter gudstjänsten transpor-
terades kistan långsamt, draperad i Tanza-
nias flagga och liggande på en kanonlavett, 
till Uhuru Stadium i Temeke distrikt. Inne 
i stadion gavs tillfälle för offentliga ledare 
att visa respekt och ta farväl av den upp-
skattade Magufuli.

Söndagen 21 mars fick allmänheten till-
fälle att ta avsked på väg till och i Uhuru 
Stadium. Tusentals människor stod längs 
gatorna, många i tårar. Tusentals sörjande 
bland allmänheten hade från tidig morgon 
fyllt stadion. Många fler tryckte på för att 
komma in. Det uppstod en farlig trängsel. 
Arrangörerna vädjade om lugn, öppnade 
fler ingångar och förlängde tiden med två 
timmar för ceremonin medan många klätt-
rade över staketen för att nå fram till kis-
tan. Paniken resulterade i flerfaldig sorg. 
Polisen rapporterade att 45 personer avlidit 
(trampats ihjäl) och 37 skadats i ivern att 
tränga sig in och hedra den avlidne presi-
denten. En familj förlorade fem barn.

På måndagen den 22 mars, som pro-
klamerats som en nationell högtidsdag, 
stod Magufulis kista i Dodomas Jamhuru 
Stadium. Arrangörerna försökte nu för-
hindra att de tragiska och kaotiska sce-
nerna i Dar es Salaam skulle upprepas. 
Allmänheten i stadion fick nu se kistan på 
avstånd och övriga som inte kom in i sta-
dion uppmanades ta farväl längs Dodomas 
gator när kistan transporterades runt i 
huvudstaden efter ceremonin i stadion.  
Förutom Tanzanias statsledning anslöt re-
presentanter för 10 nationer till den högtid-
liga statsbegravningen i Dodoma. 

Mama Samia höll i Dodoma ett tal till 
den avlidne där hon också underströk att 
hon nu talade som Tanzanias statsöverhu-
vud och förväntade sig att hennes kriti-
ker och tvivlare skulle acceptera henne i 
denna nya roll. Hennes tal möttes av app-
låder, bl a från de församlade afrikanska 
statscheferna, däribland Kenyas Uhuru 
Kenyatta, Sydafrikas Cyril Ramaphosa, 
Mozambiques Fellipe Nyusi och Emerson 
Mnagangwa från Zimbabwe. De uppma-
nade Mama Samia att fortsätta det stor-
slagna arbete som Magufuli påbörjat. De 
refererade till de kraftiga industrisatsning-
arna (Standard Gauge Railway, elproduk-
tion genom dammen i Stieglers Gorge, 
Air Tanzania, oljeledning från Uganda till 
Tanga), vägar (fly-overs), flygplatser, kamp 
mot korruption, att självfinansiera Tanzania 
genom effektiviserad skatteindrivning, 
ordning och reda i statsfinanserna, och stå 
upp för Tanzania (inte acceptera villkoren 
för hamnen i Bagamoyo och kraftfullt 

åstadkomma förmånligare kontrakt med 
gruvbolagen), etc. Magufulis kraftfulla 
politik (han kallades ”Bulldozern”) och 
nationalism hyllades i talen. Naturligen be-
tonades inte att hans politik delvis skapat 
kontroverser och kritiserats. Under begrav-
ningsakterna dominerade beröm och stor 
tacksamhet, saknad och djup sorg.

En incident inträffade när Uhuru 
Kenyatta hedrade den avlidne och Mama 
Samia. Mitt i talet kallade minareten i den 
närbelägna stora moskén högljutt till bön. 
President Kenyatta stod tyst i flera minuter 
tills böneutroparen var färdig. Han fick se-
dan applåder innan han fortsatte sina min-
nesord. I sociala medier i både Tanzania 
och Kenya fick President Kenyatta mycket 
beröm för den respekt han visat den mus-
limska ”adhana”. 

Efter statshögtiden i Dodoma flögs 
kistan med Magufuli till Zanzibar där 
dess ledare och allmänhet tog farväl på 
Zanzibar Stadion den 24 mars. Dagen 
därpå var det en motsvarande ceremoni i 
Mwanza. Slutligen transporterades kistan 
till regionen Geita (25 mars), där President 
Magufuli begravdes i hembyn Chato den 
26 mars. Här talade de f d presidenterna 
Kikwete och Mwinyi samt släktingar och 
vänner. Kikwete sade om sin bortgångne 
minister och president att det egentli-
gen var Magufuli som skulle ha begravt 
honom. Den 95-årige Mwinyi höll lik-
som släktingar tal med inslag av humor. 
Magufulis djupt sörjande maka Janeth log. 
Magufuli och hon gifte sig vid en enkel 
ceremoni 1989. Han lämnade henne med 
sju barn och tio barnbarn. 

Red.

President Magufuli död:
Nationen tar sorgfyllt farväl 
Tanzanias femte president avled oväntat den 17 mars 2021. Hans kraftfulla 
politik och nationalism hyllades i de många talen som hölls av bl a den nya 
presidenten Samia Suhulu Hassan. Även om delar av hans politiska gär-
ning skapat kontroverser och kritiserats, så dominerades nationens farväl 
av beröm och stor tacksamhet, saknad och djup sorg.
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för arbetet. Medlemmar rekryterades ge-
nom grundarnas nätverk. Idag, knappt 20 
år senare, har föreningen drygt 200 med-
lemmar och en mängd insatser har genom-
förts under åren, i nära samverkan med lo-
kala aktörer i Kizagaområdet. 

Nduguföreningen gör skillnad
När verksamheten nu pågått en längre tid 
kan vi se tydliga resultat av föreningens ar-
bete. Sedan starten har omkring 500 elever 
fått stöd till sin utbildning genom Ndugu-
föreningens fadderverksamhet och stipen-
dier för vidareutbildning. En del av de tidi-
gare fadderbarnen arbetar idag som under-
sköterskor, sömmerskor, snickare och lä-
rare. Arbeten som ger egen försörjning och 
tillfälle att i sin tur finansiera andras utbild-
ning. Nduguföreningens fadderverksamhet 
har resulterat i inkomster och kunskaper 
som gör det möjligt att lösa vardagspro-
blem och förverkliga drömmar.

Fler än 50 000 träd har planterats i an-
slutning till skolor, vårdcentraler, kyrkor 
och enskilda hushålls odlingsmark. De 
träd som planterats förhindrar erosion och 
bidrar till en bättre lokal miljö med skydd 
mot väder och vind. Skogsreservat har in-
rättats i flera byar, vilket bidragit till att en 
del djur och växter som tidigare försvunnit 
med den snabba skogsavverkningen, har 
letat sig tillbaka.  

Ett bibliotek har upprättats som idag 
har knappt tretusen böcker, främst skol-
böcker men även en del facklitteratur för 
vuxna och skönlitteratur för alla åldrar. 
Biblioteket håller öppet tre dagar i veckan 
och dit är alla, barn som vuxna, välkomna. 
Hittills har det framförallt varit till stöd 
för de elever som går i Kizaga secondary 
school och som genom biblioteket får till-
gång till både studieplatser och relevant 
litteratur. Ett tidigare fadderbarn fungerar 
som biblioteksansvarig. 

Nduguföreningen bidrar också till att ar-
rangera seminarier på olika teman riktade 
till såväl skolungdomar som till vuxna. 
Varje år deltar omkring 2000 personer i se-
minarierna. Några av de teman som tagits 
upp är vattenhantering, småskaligt företa-

gande, miljövård, sophantering, barnupp-
fostran, betydelsen av utbildning och hur 
man förebygger smittspridning av bl.a. hiv/
aids.  Lokala experter håller i seminarierna 
under ledning av Nduguföreningens plats-
ansvariga. Deltagarna har i utvärderingar 
kunnat peka på konkreta lärdomar som de 
gjort genom seminarierna. 

Nduguföreningen har som ett av sina 
större projekt finansierat personalbostäder 
och bidragit med utrustning när en sjuk-
stuga uppfördes i området. Utrustningen 
överlämnades för mer än 10 år sedan men 
fortfarande används och fungerar den på 
det stora hela väl. Sjukstugepersonalen 
har många gånger uttryckt att utrustning-
ens kvalitet har varit ett viktigt bidrag till 
sjukstugans verksamhet. 

Långsiktighet, lärande, utveckling 
Nduguföreningen har samma verksamhets-
idé idag som när vi bildades. Minskad fat-
tigdom i ett avgränsat område på landsbyg-
den i Tanzania, genom småskaliga insatser 
inom våra målområden. Vår finansiering 
kommer hittills uteslutande från medlem-
mar och andra gåvogivare; vi har inte tagit 
emot externa projektbidrag. Det har gett 
föreningen större handlingsfrihet och inne-
burit lägre administrativ börda. Den upp-
följning av medel, verksamhet och resul-

Så började det
Det är en mörk vinterkväll onsdagen den 2 
januari 2002. Omkring tjugofem personer 
har samlats till årsmöte på den lilla bruks-
orten Olofström i västra Blekinge. Beslutet 
under årsmötets sjätte paragraf lyder: att 
bilda Nduguföreningen. Stadgar antas, en 
styrelse väljs, verksamhetsplan och budget 
beslutas. Sedan dess har Nduguföreningen 
verkat för minskad fattigdom i Kizagaom-
rådet på landsbygden i Tanzania. Kizaga 
och omgivande byar är belägna i Iramba-
distriktet, Singidaregionen i centrala Tan-
zania. Nduguföreningen arbetar inom fem 
målområden: utbildning, miljövård, vat-
ten och sanitet, hälso- och sjukvård samt 
landsbygdsutveckling.  Initiativet till för-
eningen togs av Amon Gyunda, Malin Gy-
unda och Martin Carlstedt, som efter en 
resa till Kizagaområdet ett och ett halvt år 
tidigare fått idén om en biståndsförening 
med lokalt fokus. Amon är själv uppväxt 
i Kizaga men bosatt i Sverige sedan 1998. 
Amons goda lokalkännedom och många 
kontakter samt det gemensamma intresset 
för utvecklingsfrågor var utgångspunkten 

På biblioteket i Kizaga har Ndugu-
föreningen i våras inlett försök med bok-
cirklar för att stimulera till läsning. Första 
gången fick skolungdomar välja en bok, 
läsa och återberätta för varandra.

Trädreservatet som inrättats i Kizaga har 
inneburit att djur och växter som tidigare 
försvunnit med skogsavverkningen nu 
synts till på nytt.

Nduguföreningens projekt:
Små insatser som gör stor skillnad      
Sedan 2002 har Nduguföreningen arbetat för minskad fattigdom i Kizaga-
området på landsbygden i centrala Tanzania. Hundratals elever har fått 
stöd till sin utbildning, tiotusentals träd har planterats, ett bibliotek upp-
rättats och sjukvårdsmaterial levererats. Just nu pågår arbetet för säker 
vattentillgång till områdets sjukstuga. 
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tat som vi genomför, gör vi för vår egen 
skull, utifrån behov av lärande och åter-
rapportering till medlemmar, gåvogivare 
och funktionärer i Kizagaområdet. Det har 
möjliggjort en hög grad av långsiktighet 
utan de snabba kast mellan olika priori-
teringar som ibland följer av externa bi-
dragsgivares krav och agendor. 

Samtidigt har vi varit måna om att ha 
system på plats som möjliggör god upp-
följning, kontinuerligt lärande och förmåga 
att analysera och kommunicera resultaten 
av våra insatser. Vårt fokus på ständig 
utveckling innebär att vi varje år har ett 
eller flera utvecklingsärenden i styrelsen 
som innebär förtydligande, förändring 
och utveckling av föreningens arbetssätt. 
Ett kontinuerligt lärande är betydelsefullt 
eftersom biståndsarbete – som all annan 
verksamhet – möter svårigheter och till-
kortakommanden. Nduguföreningens am-
bition är att vara öppen med dessa svårig-
heter och bakslag i relation till medlemmar 
och gåvogivare. Och att vara tydlig med 
att biståndsverksamhet aldrig kan innebära 
enbart lyckade insatser. Att självkritiskt 
analysera, lära och förändra måste vara en 
integrerad del av arbetet. Ett sådant för-
hållningssätt går utmärkt att förena med 
en stor stolthet över den skillnad som vi 
tillsammans åstadkommer.  

Aktuella insatser  
Nduguföreningen bedriver ett brett konti-
nuerligt arbete över flera av målområdena i 
form av fadderverksamhet, trädplantering, 
bibliotek och seminarieverksamhet. Sam-
tidigt lägger vi ofta särskilt fokus på några 
aktuella insatser.

Just nu görs en upprustning av bibliote-
ket som byggdes för ungefär tio år sedan. 
Upprustningen innebär bl.a. att bibliote-
ket ansluts till det fasta elnätet, att fönster 
renoveras och att fler bokhyllor byggs på 
plats. Dessutom ska fler bord och stolar 
köpas in.  

Nduguföreningen har under senvåren 
2020 gjort särskilda insatser för att före-
bygga smittspridning och förstärka den 
lokala beredskapen för att hantera ett 
eventuellt utbrott av covid-19. Vi har ge-
nomfört utbildningsinsatser till samtliga 
hushåll i området om hur man minskar 
risken för smittspridning. Vi har distri-
buerat tapphink och tvål till 120 särskilt 
fattiga hushåll i Kizagaområdet för att un-
derlätta god handhygien för alla i området. 
Nduguföreningen har också, i dialog med 
personalen på sjukstugan i Misigiri, köpt 
in skyddsutrustning till vårdinrättningen i 
form av digital termometer, skyddsdräkter, 
munskydd, handsprit och en större fotstyrd 
hink för handtvätt. Sent i våras förekom 
enstaka misstänkta fall i Kizagaområdet. 

Sedan dess har Nduguföreningen inte fått 
rapporter om fler misstänkta fall. 

Sedan flera år är förbättrad vatten-
försörjning till sjukstugan i Misigiri 
Nduguföreningens främsta prioritet. 
Prioriteringen bygger på de bedömningar 
som såväl sjukstugepersonal, referens-
grupp i området som Nduguföreningens 
ansvariga på plats lämnat. Ambitionen är 
att Nduguföreningen ska finansiera och 
ombesörja att en brunn borras på sjuk-
stugeområdet för att säkra tillgången till 

tillräckligt med vatten av tillräckligt god 
kvalitet. Idag är brist på vatten en stän-
dig utmaning för vårdpersonalen som ger 
ökade risker i vården och stora effektivi-
tetsförluster när vatten, ofta av undermålig 
kvalitet, måste hämtas till sjukstugan med 
hjälp av cyklar och dunkar. 

Nduguföreningen har bedrivit ett långsik-
tigt insamlingsarbete för att kunna finan-
siera insatsen. Föreningens sjukstugegrupp 
har också ägnat åtskillig tid åt planerings- 
och förberedelsearbete. I det arbetet har vi 

Nduguföreningen har nyligen bidragit med en ny förlossningssäng till sjukstugan. Många 
barn föds varje år på sjukstugan och en fungerande förlossningssäng betyder mycket. 

Platsansvarig Winjuka Songelaeli delar ut hinkar med tappkran och tvål till 120 familjer 
i Kizagaområdet. Översättning av texten på hinken: ”Det är möjligt att undvika covid-
19 – tvätta händerna. Hinken är skänkt av Nduguföreningen i Sverige”.
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tacksamt tagit emot hjälp av Habaris re-
daktör Lars Asker som genom sina sakkun-
skaper om vattenförsörjning varit till stor 
nytta som kunskapsstöd. Utmaningarna är 
många i relation till denna insats eftersom 
den har en högre grad av komplexitet än de 
flesta andra som föreningen genomför och 
med våra mått mätt också är en ekonomiskt 

omfattande insats. Särskilt utmanande har 
hittills varit att identifiera pålitliga poten-
tiella entreprenörer och att med rimlig 
säkerhet värdera de offerter som lämnas. 
Andra utmaningar handlar om att designa 
projektgenomförande, driftsorganisation 
och underhållsplan på ett sätt som fungerar 
för vår förening och med hänsyn tagen till 
förhållandena i Kizagaområdet. Samarbetet 
med distriktet möter ofta konkreta svårig-
heter med sporadisk kommunikation, frek-
venta personalbyten och oklara besked. I 
nuläget är projektet i stort sett finansierat, 
baserat på våra kostnadsberäkningar, och 
planerings- och genomförandearbetet be-
finner sig därmed i en mer intensiv fas.    

Under tiden som insamling och planering 
för detta mer omfattande projekt gjorts har 
Nduguföreningen bidragit till sjukstugan 
med mindre insatser såsom en ny förloss-
ningssäng och lagning av den befintliga 
vattenlösningen för att tillfälligt förbättra 
vattentillgången. När tillfälle ges ska även 
en portabel ultraljudsapparat, skänkt av en 
vårdcentral i Skåne, transporteras till sjuk-
stugan för att underlätta bl.a. i den viktiga 
mödravården.  

Liten skala – konkreta resultat
Nduguföreningens arbete bedrivs i liten 
skala med frivilliga krafter. Det innebär 
möjlighet till en särskild närhet och tillit 
mellan medlemmar i Sverige och funktio-
närer och målgrupper i Kizagaområdet. 
Samtidigt innebär småskaligheten begräs-

ningar för hur mycket som kan uppnås och 
hur snabbt det kan göras. Men när vi tit-
tar tillbaka på de insatser som Nduguför-
eningen har gjort under sina knappt tjugo 
år så är det tydligt av våra insatser gjort 
konkret skillnad för många människor i 
Kizagaområdet. Våra insatser har bidragit 
till att rädda liv, lindra nöd, förbättra mil-
jön, lösa vardagsproblem och förverkliga 
drömmar. Det är insatser som möjliggjorts 
genom många människors engagemang i 
både Sverige och Kizagaområdet. Än finns 
det mycket att göra och ett engagemang 
som inte sinar. Tillsammans kan små in-
satser göra stor skillnad.   

                         Martin  Carlstedt
Ordförande i Nduguföreningen

  Foto: Nduguföreningen

Trasiga vattenledningar till sjukstugan i 
Misigiri byts ut som en tillfällig lösning, i 
väntan på att en mer pålitlig vattenförsörj-
ning kan ordnas genom en borrad brunn 
på området. 

Seminarium om hiv/aids i byn Nkingi, Kizagaområdet.

Vill du ge ett bidrag till 
Nduguföreningens 

verksamhet?

Sätt in valfritt belopp på 
PG-konto: 29 91 64-4. 
Märk inbetalningen ” Allmän gåva”.

Vill du bli medlem eller läsa mer om 
vår verksamhet besök 

www.ndugu.org
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Gunnar Ljungman har själv berättat om 
sitt liv i boken Buhaya x 2. Buhaya är ett 
område i Kagera-regionen i nordvästra 
Tanzania. Det täcker det nordvästra stiftet 
och Karagwestiftet inom ELCT - Tanza-
nias evangelisk-lutherska kyrka med Bu-
koba som läns- och stiftsstad. Mycket av 
det han berättar bygger på personuppgifter 
från familjens gästböcker.

Han föddes i Göteborg och läste teologi 
innan prästvigning i Göteborg 1947. Han 
hade då också gift sig med Irmgard - kal-
lad Imsa - Nygren, professorsdotter till den 
kände teologen Nygren.

De reste ut som missionärer 1948 tillsam-
mans med en skara nya missionärer, bl.a. 
den kända missionären Barbro Johansson, 
med uppgiften att arbeta med undervis-

ning och utbildning i den snabbt växande 
kyrkan i Karagwe-området,. och samtidigt 
bygga upp en organisation som på sikt 
skulle överlämnas till tanzanierna själva. 
Behovet och intresset var stort bland hay-
afolket som var dominerande i området.
Detta skedde ett halvår innan Tanganyika 
- Tanzania blev självständigt i december 
1961.

Hayakyrkan blev en självständig kyr-
ka innan den inlemmades året därpå i 
Tanzanias evangeliska kyrka.

Gunnar Ljungman var med och utarbe-
tade kyrkans konstitution och spelade på 
olika sätt en nyckelroll.

Genom sitt vänliga och öppna sinne, 
sin klokhet och intelligens fick han folket 
med sig och var bra på att lyssna och sedan 
komma med förslag hur man skulle lösa 
problemen.

Det säger mycket om hans livssyn och 
karaktär när tanzanierna i Karagwedelen 
av nordvästa stiftet ville välja, kalla och 
utse Gunnar Ljungman som deras första 
biskop i det nya Karagwestiftet. Men då 
svarade Styrelsen för Svenska kyrkans 
Mission nej! Det skulle vara en afrikan.

Tillsammans fick Gunnar Ljungman och 
hans fru Irmgard uträtta ett storartat arbe-
te som missionärer. Man kan fortfarande 
märka spåren som de lämnade efter sig i en 
växande och expanderande kyrka och stift. 
Gunnar berättade för mig att när han kom 
till Bukoba omfattade det som nu är det 
nordvästra stiftet och Karagwestiftet bara 
en tredjedel av Kageralänet. Nu finns för-
samlingar i hela Kagera och kyrkan växer 
fram på nya platser. Och man kan tala om 
en folkkyrka verksam tillsammans med 
den katolska och anglikanska kyrkan.

Jag blev tillsammans med min fru 
Elisabeth kallad att under en fyraårs-
period arbete som missionär i det nya 
missionsområdet Biharamulo som geo-
grafiskt omfattade den södra tredjedelen 
av Kageralänet. Min uppgift var att ar-
beta som kontraktsprost. Biskop Samson 

Mushemba  och stiftsstyrelsen ville ha en  
erfaren församlingspräst från Sverige att 
leda arbetet. Jag tog tjänstledighet från min 
kyrkoherdetjänst i Borås - och min hustru 
tog tjänstledighet från sin. Och så började 
vi ett arbete i Biharamulo-kontraktet.

Gunnar Ljungman, som då var kontrakts-
prost i södra Bukoba-kontraktet - Ilemera 
- hade berett vägen för det nya kontraktet 
på många olika sätt. Jag och min hustru 
Elisabeth fick därför gå in på förberedda 
områden - men delvis också in i obanad 
vildmark. Vi fick härliga och duktiga män-
niskor som arbetare i detta pionjärarbete. 
Det gällde ju också att ordna, organisera 
och administrera något nytt och inte minst 
leda.

Genom att jag haft Gunnar Ljungman 
som mentor så gick det bra. Jag följde 
honom i spåren och min fru följde Imsa i 
spåren, utan att behöva kopiera.

Biharamulo-kontrakt har bytt namn till 
Södra C-kontraktet. Det hade att göra med 
att en ung riksdagsman för Biharamulo, 
John Pombe Magufuli, kom från Chato 
och drev på för att Chato skulle bli eget 
distrikt - länsdel. Han valdes sedemera till 
president för Tanzania..

Detta innebär att hela området nu får del 
av den kraftiga expansion som för närva-
rande sker i Tanzania.

Den kristna kyrkan är en del av den-
na kraftiga expansion i området. Och i 
Tanzania lever kristna och muslimer i 
fred.

Gunnar Ljungman med hustru Imsa har 
varit föregångare som missionärer och 
människovänner och har gjort en stor-
artad insats för andra människor och då 
särskilt för flera generationers tanzanier i 
Nordvästra stiftet och Kagerastiftet.

Vila i frid!
                                        Erland Hillby
                              Stenhagen, Uppsala

***

Gunnar Ljungman med kollegorna pas-
tor Wilbard Byashara och pastor Daniel 
Isaya, sommaren 1985. Foto: E Hillby

Gunnar Ljungman död:
Präst - Missionär - Människovän    
Gunnar Ljungman har gått ur tiden efter ett långt och verksamt liv. Han 
hade hunnit fylla 100 år.
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William Louis Abbott (1860-1936). Ame-
rican explorer, naturalist and collector. 
Educated at the University of Pennsylva-
nia, he continued his medical studies in the 
United Kingdom. Landed in East Africa in 
December 1887. Spent two years exploring 
the Kilimanjaro region, making extensive 
collections of both birds and mammals. 
Returned to America in January 1890 with 
examples of no less than 256 bird species, 
all of which are currently housed in the US 
National Museum in Washington (Smith-
sonian). Abbott’s Starling (Poeoptera fe-
moralis) commemorates his name.

Thorkild Andersen (1912 - 1984). Danish 
sisal farmer and collector of birds, resident 
in the Tanga District of northeast Tanga-
nyika from 1946-1967. He travelled ex-
tensively throughout much of the country, 
collecting in total over 12,000 specimens 
which was by far the most comprehensive 
collection ever made in Tanganyika, and 
which are currently housed in six Europe-
an museums (Copenhagen, Leiden, Bonn, 
Stuttgart, Munich and Basel). He returned 
to Denmark in 1967. A subspecies of the 
Regal Sunbird (Cinnyris regius anderseni) 
and the Usambara Weaver (Ploceus nicolli 
anderseni) were named in his honour.

John Sidney Beesley (1925- ). Desert 
Locust Control Officer in Tanzania in the 
1950s, later becoming Senior Warden of 
Arusha National Park in 1961. Beesley’s 
Lark (Chersomanes beesleyi) was named 
in his honour.

Edward Turner Bennett (1797-1836). 
British surgeon, zoologist, and secretary of 
the Zoological Society of London 1831 to 
1836.  Bennett’s Woodpecker (Campethera 
bennetti) is named after him.

Dr Richard Böhm (1854-1884). Distin-
guished German ornithologist, explorer, 
and collector. Accompanied by Paul Reich-
ard (1845-1938) an engineer and geo-
grapher, they travelled (1880-1883) from 
Zanzibar to Tabora and Lake Tanganyika 
collecting hundreds of bird specimens. In 
June 1883 they crossed Lake Tanganyika 
to the Congo where Richard Böhm died 
of a high fever in March 1884. Böhm’s 

Spinetail (Neafrapus 
boehmi),  Böhm’s 
Bee-eater (Merops 
boehmi),  Böhm’s 
Flycatcher (Muscica-
pa boehmi), Curruca 
boehmi (Banded Pa-
risoma) and Saroth-
rura boehmi (Strea-
ky-breasted Flufftail) 
were all named in his 
honour. 

Wenceslas Bojer (1795-1856). Czech-
born naturalist, horticulturist and collector. 
From 1813-20 he worked at the Imperial 
Museum in Vienna, and was a member of 
various collecting expeditions to Mauritius, 
the Comores, Madagascar, Zanzibar, Pem-

Persons in Tanzanian Bird Names
DonTurner is a noted ornithologist and conservationist, who makes his home 
in Naivasha, Kenya. He is a co-author of the field guide Birds of Kenya and 
Northern Tanzania. He has written Persons Honored in East African Bird 
Names for the Old Africa magazine. Here are some of the persons who have 
been working in present day Tanzania.

ba and Mombasa. During a visit to Pemba 
Island in 1824 he collected a few birds that 
are currently housed in the Vienna Muse-
um. Most of his later years were spent on 
Mauritius where he was Acting Director of 
the Royal Botanic Gardens from 1848-49 
and curator there until his death in 1856. 
The Golden Palm Weaver (Ploceus bojeri) 
was named in his honour.

Angus Buchanan (1886-1954). Army of-
ficer, naturalist and author of Three Years 
of War in East Africa, depicting his part in 
the East African Campaign during World 
War I in the Taita-Taveta-Moshi region of 
Mount Kilimanjaro and elsewhere in Ger-
man-occupied Tanganyika. Crithagra bu-
chanani (Southern Grosbeak Canary) was 
named in his honour.

Walter Doggett (1876-1903). Son of a 
Cambridge taxidermist, he was selected 
in 1899 by Sclater to accompany Harry 
Johnston’s special mission to Uganda as 
collector. He was a good horseman and 
rifle shot, an excellent photographer and 
a clever draughtsman. After his time with 
Harry Johnston he entered the Uganda Ad-
ministration and was immediately attached 
as naturalist to the Anglo-German Bounda-
ry Commission under Col. Delme-Radclif-
fe. Accompanying the Commission he col-
lected many specimens along the banks of 
the Kagera River, but sadly while crossing 
the river in an over-loaded canoe it capsi-
zed and he was drowned. A subspecies of 
the Amethyst Sunbird (Chalcomitra amet-
hystina doggetti) is named in his honour.

Gustav Adolf  Fischer (1848-1886). Ger-
man medical doctor, ornithologist and ex-
plorer in British East Africa (Kenya) and 
Deutsch Ost Afrika (Tanganyika) from 
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1877-1886, and his vast collection of se-
veral thousand specimens were sent to the 
Hamburg and Berlin Zoological Museums. 
After working as a physician on Zanzibar 
he undertook three major expeditions: first-
ly to coastal Kenya and the Lower Tana, 
June-November 1877 and May-December 
1878; second to the Pangani coastal forests, 
Moshi and Arusha Districts, Mt Meru, la-
kes Natron and Naivasha from Decem-
ber 1882 to September 1883; and finally 
to Masailand and the Lake Victoria basin 
from August 1885 to April 1886. Fischer’s 
Lovebird (Agapornis fischeri) and many 
others commemorates his name.

Friedrich Fülleborn  (1866-1933). Ger-

man physician, naturalist and collector. At-
tached to the German Army Medical Corps 
in Deutsch Ost Afrika he arrived in Tanga 
January 1897 and travelled to Kilwa, Lindi 
and Mikindani. He stayed in Lindi for two 
months before heading west via the Ruvu-
ma River and spent much of April and May 
1898 at Old Langenburg on Lake Nyasa. 
From June 1898 to December 1899 he tra-
velled extensively through southern Tanga-
nyika collecting many bird specimens, de-
parting from East Africa in January 1900. 
Chamaetylas fuelleborni (White-chested 
Alethe) and others are named in his ho-
nour.

Johann Maria Hildebrandt (1847-1881). 
In 1869 he started to work at the Berlin 
Botanical Gardens. His first collecting trip 
went to Abyssinia. He later undertook se-
veral expeditions to East Africa from 1872 
to 1881, spending time on Zanzibar from 
July 1873 to August 1874. His second ex-
pedition with companion Lieutenant von 
Kalckreuth, arrived in Mombasa in De-
cember 1875 hoping to make an expedi-
tion to Mt Kenya which at the time had ne-
ver been climbed by Europeans. However, 
most of their time (1876-1877) was spent 
collecting birds and plants in Ukambani 
District and so Mt Kenya eluded them. He 
revisited Zanzibar in 1879, and later that 
year moved to Madagascar. Hildebrandt’s 
Francolin and Hildebrandt’s Starling (Lam-
protornis hildebrandti) were both named in 
his honour.

Frederick John Jackson (1860-1929). A 
distinguished sportsman, naturalist and ad-
ministrator. Long remembered in British 
East Africa where he played a prominent 
a role in the development of Kenya and 
Uganda. He first went to Africa on a hun-
ting trip in 1884, joining JG Haggard the 
then British Consul at Lamu. He soon joi-
ned the Imperial British East Africa Com-
pany and later explored the Kenya coast-
lands, the Tana River and the slopes of 
Kilimanjaro. Throughout his early days in 
East Africa his trusted Swahili gun-bearer, 
companion and collector Hamisi Baraka 
contributed much to Jackson’s extensive 
bird collection and subspecies of Northern 
Grey Tit (Melaniparus thruppi barakae), 
Green Crombec (Sylvietta virens baraka), 
Evergreen Forest Warbler (Bradypterus lo-
pezi barakae) and Abyssinian Thrush (Tur-
dus abyssinicus baraka) were all named in 
his honour. (Baraka included as the only 
African appearing in Turner’s list. Red)

James Augustus Grant (1827-1892). He 
was Speke’s companion across Tangany-
ika to Lake Victoria and Uganda during 
their epic 1860-1862 journey in search for 
the source of the River Nile. Subspecies 
of the Crested Guineafowl (Guttera puch-
erani granti) and Crested Francolin (Den-
droperdix sephaena grantii) were named 
in his honour.

Claude Henry Baxter Grant (1878-
1958). Ornithologist at the British Mu-
seum from 1898 to 1903. During WW1 
(1915-1918) he was stationed at Kilwa 
in coastal Tanganyika before joining the 
colonial administration there from 1919-
1932. He then returned to London and the 
British Museum where he remained until 

1958, and together 
with Cyril Mack-
worth-Praed co-
authored the land-
mark  Handbook 
of Birds of Eastern 
and North Eastern 
Africa.  The Violet 
Wood-hoopoe (Pho-
eniculus granti), and 
others are named in 
his honour.

Hugo Granvik (1889-1965). Swedish bio-
logist. First visited Kenya in 1920 with the 
Swedish Mt Elgon Expedition, and later 
from 1925-1927 when he was appointed 
Superintendent of the Swedish Biological 
Station there, during which time he and 
his companion Lieutenant Krister Asch-
an (1904-1984) collected birds in the Suk 
and Turkana districts of northern Kenya. 
Later subspecies of the African Green Pi-
geon (Treron calvus granviki), Grey Apalis 
(Apalis cinerea granviki), Lesser Striped 
Swallow (Cecropis senegalensis aschani) 
and Grey-backed Camaroptera (Camarop-
tera brachyuran aschani) were named in 
their honour. (Included here as being the 
only Swedes who have birds named after 
them. Red.)
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Henry Hamilton Johnston (1858-1927). 
British explorer, administrator and natu-
ral history collector. Led a Royal Socie-
ty Expedition to Mt Kilimanjaro August-
October 1884. On his return to England 
‘Kilimanjaro Johnston’ was lionized and 
rewarded with the offer of double Vice-
Consularship appointments in West Africa. 
He was later appointed British Commissio-
ner in Nyasaland (Malawi) 1891-1896, and 
finally in 1899 as Special Commissioner 
to Uganda, where with Walter Doggett he 
spent eight out of eighteen months collec-
ting a number of specimens for the British 
Museum. Gallirex johnstoni (Ruwenzori 
Turaco) and Nectarinia johnstoni (Scarlet-
tufted Malachite Sunbird) were both na-
med in his honour. 

Arthur Loveridge (1891-1980). British 
biologist, herpetologist, collector and aut-
hor. After working initially at the National 
Museum of Wales and at the Manchester 
Museum, Loveridge moved to Kenya, and 
in 1914 became the first curator of the Nai-
robi Museum. On the outbreak of WW1 
he joined the East African Mounted Rifles 
and served for a time as personal dispatch 
rider for General JC Smuts. After the war 

he began building 
up the collections of 
the East Africa fauna 
for the Nairobi Mu-
seum. On leaving 
the Nairobi Museum 
he became an As-
sistant Game War-
den in Tanganyika. 
He married in 1921 
and in 1924 was in-

vited to join the staff of the Museum of 
Comparative Zoology at Harvard Univer-
sity in Massachusetts, USA. His research 
work there gave him more opportunities 
for expeditions to East Africa, and during 
the course of five expeditions he collec-
ted over 5,000 specimens of East African 
birds. Loveridge’s Sunbird (Cinnyris love-
ridgei) was named in his honour.

Hubert Lynes (1874-1942). Distinguished 
British naval officer, ornithologist and aut-
hor. During 1926 and 1927 he embarked 
on a tour of Africa with Bertram Osmas-
ton, resulting in 1930 in his ‘Review of the 
genus Cisticola’ and subsequent ‘Tips for 

Cisticolas in Eastern Africa’ in 1937. The 
southern Tanzania race of White-headed 
Barbet (Lybius leucocephalus lynesi) was 
named in his honour. 

Adalbert von der Marwitz (1856-1929). 
German Army Officer stationed in Deutsch 
Ost Afrika (Tanganyika) from 1894 to 
1906. He served as Station Master at Ma-
rangu, south Kilimanjaro from 1894-1895, 
moving in 1899 to Ngomingi in Iringa 
District, and finally in 1904 to Mkalama 
close to the Wembere floodplain. His ex-
tensive collections were sent to the Ber-
lin Museum and included the distinctive 
form of the Common Fiscal (Lanius col-
laris marwitzi). 

Reginald Ernest Moreau (1897-1970). 
Distinguished British ornithologist and 
author based at Amani in the East Usam-
baras, northeast Tanganyika from 1928 to 
1946. With the help of his talented col-
lector Salimu Asmani (initially trained 
by Arthur Loveridge) and his son Charles 
Abdullah, he was able to send back to the 
British Museum many hundreds of speci-
mens from several little-known areas of 
Tanganyika. The culmination of his ye-
ars in Tanganyika were his reviews of the 
white-eyes (Zosteropidae) in 1957, and the 
ploeceine weaverbirds in 1960. Moreau’s 
Forest Warbler (Artisornis moreaui) and 
Moreau’s Sunbird (Cinnyris moreaui) were 
both named in his honour.

Oscar Neumann (1867-1946). Distin-
guished German explorer and ornitholo-
gist. Son of a wealthy family and little 
known prior to his first African expedition 
in 1892. Starting in Tanga he travelled for 
almost two-and-a-half years across vast 
areas of Tanganyika, Uganda and Kenya 
including climbing to the upper tree-line 
of Mt Kilimanjaro in December 1894. His 
collections, which he presented to the Ber-
lin Museum, contained many type speci-
mens, most notably that of Falco fasciinu-
cha (Taita Falcon). In early 1899 he was 

asked by Baron von Erlanger to join him 
on a long and daring expedition to Soma-
liland and southern Ethiopia. Neumann’s 
Short-tailed Warbler (Hemitesia neumanni) 
and others were named in his honour,

Karl Roehl (1870-1951). German Jesuit 
missionary at the Mlalo Mission near Wil-
helmstal (now Lushoto) in the West Usam-
baras, northeast Tanganyika from 1904 to 
1907. In addition to 
translating the Old 
Testament into Kis-
wahi l i ,  Kar l  Ro-
ehl single-handedly 
made the most im-
portant bird collec-
tion ever from the 
West Usambaras. 
The endangered en-
demic Usambara Th-
rush (Turdus roehli) 
was named in his honour, as were subspe-
cies of the African Black Swift (Apus bar-
batus roehli) and Shelley’s Greenbul (Ari-
zelocichla masukuensis roehli).

John Hanning Speke (1827-1864). British 
Indian army officer and veteran African ex-
plorer. In 1862 he discovered Lake Victoria 
and the source of the Nile. Speke’s Weaver 
(Ploceus spekei) is named in his honour.

N Stierling. German army physician 
and ornithologist in Deutsch Ost Afrika 
(Tanganyika) from 1897-1901. He collec-
ted extensively in the Songea and Iringa 
highlands, resulting in Stierling’s Wood-
pecker (Dendropi-
cos stierlingi), Mi-
ombo Wren War-
bler (Calamonastes 
undosus stierlingi), 
‘Stierling’s’ White-
eye (Zosterops an-
derssoni stierlingi) 
and the Tanzanian 
race of Groundscra-
per Thrush (Psop-
hocichla litsitsirupa 
stierlingi) all being 
named in his ho-
nour.



Habari 2/2021- sid  11

10 advokater döda på 2 månader
Enligt advokatsamfundet TLS har 10 med-
lemmar dött i perioden december-januari. 
I sociala medier finns tankar om orsaken 
(covid-19?).  1/2 Citizen

Oppositionen redo för parlamentet
Oppositionens få parlamentskandidater, 
19 från Chadema och 4 från ACT, är nu 
insvurna som ledamöter. De kommer att 
delta i parlamentsarbetet trots att deras 
partier inte har accepterat valresultatet. 
2/2 Daily News

Minskande korruption enligt index
Tanzania har klättrat 7 steg till 94:e plats 
enligt korruptionsindex som sammanställs 
av Transparency International. Landet fick 
38 poäng av 100. Ruanda är bäst i Östa-
frika med 54 poäng, medan Kenya endast 
fick 31 poäng. 3/2 Daily News

Fisk dör i Lake Victoria
Massor av död fisk flyter upp på stränderna 
av Lake Victoria, utan att man har någon 
förklaring. Massdöden av bl.a. nilaborre 
hotar fiskexporten. 8/2 Nation, Kenya

Turistinkomster fortsatt låga
Under 2020 minskade turistinkomsterna 
från 2,5 till 1,1 miljarder dollar. Antalet 
internationella turister minskade från 1,5 
miljoner till 600 tusen. 11/2  East African

Lastbilsmontering expanderar
GF Vehicle Assemblers har monterat 60 
lastbilar sedan starten i augusti 2020. Man 
planerar att öka kapaciteten till 200 lastbi-

lar per månad. Man importerar kompletta 
monteringssatser och hoppas kunna expor-
tera inom regionen. 16/2 Daily News

Läkare oroade över sjukvårdsläget
Det ökande antalet patienter med lung- 
och andningsproblem oroar läkarna. I 
parlamentet har det ökande antalet döda i 
”lunginflammation” föranlett uppmaningar 
till regeringen att förklara läget för allmän-
heten. Enligt läkarnas organisation MAT 
är symptomen typiska för slutfasen i en 
Covid-19 infektion. 16/2 Citizen

Vicepresident Seif Hamad död
Zanzibars vicepresident Seif Hamad dog 
77 år gammal på Muhimbili sjukhuset i 
Dar es Salaam, där han vårdats för Covid-
19 sedan 9:e februari. Han var också ord-
förande i oppositionspartiet ACT-Wazalen-
do. Han blev intagen på sjukhus 1:a febru-
ari och blev den förste att offentligt avslöja 
att han fått Covid-19 sedan president Ma-
gufuli i april 2020 deklarerade Tanzania 
Corona-fritt. 17/2  East African

Biståndsavtal med EU
EU har avtalat med Tanzania om ett bi-
stånd på drygt 110 miljoner euro. Projek-
ten som stöds rör bl.a. biobränslen, biod-
ling, växtskydd, affärsklimat och innova-
tionsverksamhet. Sedan 1975 har EU bi-
dragit med kontantstöd på 2,4 miljarder 
euro och mjuka lån om totalt 271 miljoner 
euro. 17/2 Citizen

Förre BoT-chefen Ndulu död
Bank of Tanzanias förre chef Benno Ndu-
lu dog 22 februari, efter 10 dagars sjuk-
husvård. Han blev den tionde ur den tan-
zaniska eliten som dött i hittills i februari 
(Covid-19?) 23/2  East African

Hulda Swai får AUs vetenskapspris
AUs vetenskapspris delas ut sedan 2008. 
2020 års pris gick till Hulda Swai, som f.n. 
leder CREATES, (African Centre for Re-
search, Agricultural Advancement, Teach-
ing Excellence and Sustainability) i Aru-
sha. 24/2 Citizen

Finansminister Mpango frisk
Efter att ha varit sjuk i Covid-19 i 4 veckor 
fick Mpango lämna sjukhuset, lite skakig 
men vid liv. I intervjun avslöjar han att han 
checkat in på sjukhuset i Dodoma med 
egen syrgastub. 
25/2 Independent, Kampala.

Varning för infektionssjukdomar
Regeringen har nu gått ut med en varning 
till allmänheten att vidta försiktighetsåt-
gärder mot infektionssjukdomar, utan att 
nämna Covid-19. Om vacciner mot Covid-
19 sade vice hälsominister Mollel att man 
inte är emot vacciner men att man är orolig 
för biverkningar. 27/2  East African

Masoud ny vicepresident
Zanzibars president Hussein Mwinyi har 
utnämnt Othman Masoud till förste vice-

Tidningskrönikan:
Magufuli död, Suluhu ny president
I perioden februari-april dominerar nyheter om Covid-19 läget, dock utan 
namns nämnande i början. President Magufulis död och åtgärder från den 
nya kvinnliga presidenten Samia Suluhu har dominerat sedan mars. Suluhu 
har signalerat ändringar i hanteringen av Covid-19, i affärsklimatet och en 
viss lättnad i trycket mot massmedia, vilket har mottagits positivt av oppo-
sition och internationella partners.

Hulda Swai får AUs vetenskapspris.

Zanzibars vicepresident Seif Hamad har avlidit i Covid-19, liksom den tidigare chefen 
för Bank of Tanzania Benno Ndulu.

Men finansminister Mpango klarade sig, 
här hemskickad från sjukhuset.
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Oppositionspolitiker till Kenya
Fyra lokalpolitiker från Roryadistriktet i 
norr, som representerat Chadema fram till 
valet, har tagit sin tillflykt till Kenya. De 
uppger att de blivit hotade sedan de ifrå-
gasatt valresultatet. 16/3 Citizen

ACT: Vad har hänt presidenten?
Oppositionens ACT uppmanar regeringen 
at informera om vad som hänt presidenten, 
som inte synts offentligt sedan 27 februari. 
På sociala medier spekulerar man om att 
han tagits in på sjukhus för Covid-19. 
16/3 Pressrelease ACT

President Magufuli avliden
Vicepresident Samia Suluhu meddelade att 
president Magufuli avlidit av en hjärtattack 
17 mars kl 6 på kvällen, i Mzena Hospital 
i Dar es Salaam, där han varit sedan 14 
mars. 17/3 Citizen

Samia Suluhu ny president
Vicepresident Samia Suluhu blir, i enlighet 
med konstitutionen, insvuren som Tanza-
nias 6:e president. 19/3 Citizen

Tundu Lissu: Regeringen ljuger
Chademas oppositionsledare i exil Tundu 
Lissu anklagar regeringen för lögner om 
Magufuli. Enligt hans källor dog presiden-
ten av Covid-19, och han dog inte den 17 
mars. Han hävdade redan 7 mars att pre-
sidenten var sjuk i Covid-19, varvid han 
först flögs till Nairobi Hospital och sedan 
vidare till Indien.

Lissu sade också att han skall kontakta 
regeringen om vägen framåt: ”We cannot 

president efter Seif Hamad som dog i Co-
vid-19. 1/3 Citizen

Många präster och nunnor dör
Enligt generalsekreteraren Kitima för ka-
tolska Tanzania Episcopal Conference TEC 
har mer än 25 präster och 60 nunnor dött 
under 2 månader. Han uppmanade kyrkans 
medlemmar att vidta försiktighetsåtgärder 
med tanke på pandemin. 3/3 Citizen

Hälsominister varnar för Covid-19
Zanzibars hälsominister Mazrui uppmanar 
till fortsatt försiktighet med tanke på Co-
vid-19. Uttlandet kom kort efter att Mazrui 
träffat WHO för att motta en plan för att 
utrota kolera i Zanzibar. 11/3 Citizen

Magufuli i Kenya för vård?
Efter att president Magufuli inte setts of-
fentligt sedan 27 februari gör olika källor 
gällande att presidenten flögs in för vård 
vid ett privatsjukhus i Nairobi. Sympto-
men var hjärt och andningsproblem vilket 
tyder på en Covid-19 infektion. 
12/3 Nation, Kenya

Polis slår till mot Magufuli-rykten
Efter att premiärminister Majaliwa slagit 
fast att presidenten jobbade på som van-
ligt och inte var inlagd på sjukhus, slår 
polisen till mot ryktesspridare. Ett antal 
misstänkta har arresterats för att de antas 
ha spridit falska nyheter om presidenten. 
15/3 Citizen

afford to continue with Magufulism wit-
hout Magufuli!” 18/3 Nairobi News

Många skadade vid farväl
Många ville ta farväl av sin president på 
Uhuru Stadium i Dar 20-21 mars. Under 
dag 2, på söndagen, utbröt kaos och många 
blev skadade. Röda korset och polisen fick 
mycket att göra. 22/3 Citizen

Begravning på Jamhuri Stadium
Den officiella begravningen av president 
Magufuli hölls på Jamhuri Stadium i Do-
doma, med många utländska ledare. Pre-
sident Uhuru Kenyatta från Kenya kom, 
liksom presidenterna från SADC-länderna 
Zimbabwe, Malawi, Mocambique, Sydaf-
rika, Botswana, Zambia och Namibia. 
24/3  East African

Binti, ny film om och av kvinnor
Filmen Binti (swahili för dotter) hade pre-
miär i mars på biografen i Mlimani köp-
center i Dar. Regissör är Seko Shamte och 
den har producerats av Black Unicorn 
Studios som ägs av systrarna Angela och 
Ailinda Ruhinda. Filmen är poetisk och 

Oppositionens Tundu Lissu säger att re-
geringen ljuger: Presidenten dog i sviterna 
av Covid-19.

Vicepresident Samia Suluhu ersätter nu John Pombe Magufuli som president. Philip Mpango blir ny vicepresident.

Beskedet om presidentens död orsakade 
stor sorg hos många i Tanzania. 
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enligt regeringen finns inga uppgifter om 
folk som tagit sig över gränsen. 
4/4 Citizen

Öppning för kritik på lokal nivå
President Suluhu har instruerat alla re-
gionsstyren att tillåta offentlig kritik, all-
mänheten måster kunna framföra sina 
klagomål utan risk för represalier. Lokala 
problem måste kunna lösas på lokal nivå. 
6/4 Citizen

Ny politisk inriktning med Suluhu
President Suluhus inledande uttalanden 
tyder på förändringar av den hittills för-
da politiken på några områden. Det gäller 
t.ex. investerings- och affärsklimat, Covid-
19 strategi och användningen av naturre-
surser. 7/4 Citizen

Olyckor med boda boda ökar
Många olyckor inträffar med boda-boda, 
motorcykeltaxi. Under 2020 dog 134 
personer i 164 olyckor. Den ansvariga 
minis tern Hamis Hamza säger  at t 
olyckorna ökar trots att böterna höjts. 
8/4 Daily News

Riksrevisionens rapport 
Riksrevisorns (CAG) rapport har som van-
ligt hittat mängder av felaktigheter och 
möjlig brottslighet. Ministeriet för turism 
och nationalparker råkar illa ut, liksom in-
rikesministeriet där projektet för statliga 
ID-kort orsakat stora förluster. Den lokala 

handlar om livet för fyra kvinnor i en stad 
i Tanzania. 26/3  East African

Kassava-produktionen stiger
Från 2018 till 2019 steg skörden av kas-
sava från 5,9 till 8,2 miljoner ton. Men 
produktionen räcker inte när enbart Kina 
skulle vilja köpa över 6 miljoner ton! 
29/3 Daily News

Mpango ny vicepresident
President Samia Suluhu har nominerat Phi-
lip Mpango som sin vicepresident. Han har 
sedan 2015 varit finansminister och före 
detta har han haft en rad andra poster rö-
rande statens finanser. 30/3 Daily News

Nya ministrar
President Suluhu har utsett Mwigulu 
Nchemba till ny finansminister. Liberata 
Mulamula blir ny utrikesminister efter 
Kabudi, som får flytta tillbaka till justitie-
ministreriet. Ummy Mwalimu som varit 
hälsominister får ansvar för lokalstyret i 
regioner och distrikt i stället för Selemani 
Jafo som fick mycket skäll under valpro-
cessen. 31/3 Daily News

Suluhu varnar presidentkandidater
President Suluhu varnar för t idiga 
valkampanjer inför presidentvalet 2025. 
Normalt vore det dags för presidentbyte 
2025, men då kan Suluhu bli omvald enligt 
konstitutionen. Varningen är kanske en 
indikation på att hon kan tänka sig att ställa 
upp som kandidat. 1/4 Citizen

Oppositionen om fyllnadsval
ACTs ledare Zitto Kabwe har meddelat att 
ACT kommer att delta i de två fyllnadsval 
för parlamentet som kommer. Chadema 
fortsätter sin bojkott. 3/4 Citizen

Oro över terror i Mocambique
Efter terroristattacken mot Palma i Mo-
cambique nära den tanzaniska gränsen rå-
der beredskap hos militär och polis men 

administrationen får också massiv kritik, 
liksom brister i landets utbildningssystem. 
8/4 Daily News

BNP-prognos på plus 5,7%
Enligt Bank of Tanzania tror man att BNP 
växer med 5,7% under året. För de första 
nio månaderna under 2020 växte BNP med 
4,7%, trots Covid-19. Tillväxten gynnas 
av fortsatta offentliga investeringar, nor-
malisering av internationell ekonomi samt 
planerade åtgärder för ett förbättrat affärs-
klimat. 9/4 Daily News

Uppmaning till ökad pressfrihet
Människorättsorganisationen THRDC 
uppmanar president Suluhu att tillsätta en 
kommission för att se över de kritiserade 
massmedialagarna. Man ser positivt på 
presidentens direktiv att man bör ta bort 
förbudet mot vissa tidningar. Hittills har 
28 massmedia drabbats av förbud eller in-
skränkningar. 10/4 Citizen

ACT varnar för optimism
Oppositionspartiet ACT-Wazalendos le-
dare Zitto Kabwe varnar för alltför stor 
optimism om de förändringar som presi-
dent Suluhu innebär, och han uppmanar 
till vaksamhet. Händelser som gett upphov 
till optimism är bl.a. erkännandet av att af-
färslivet lidit av hårda och delvis godtyck-
liga skatter, samt hävandet av förbudet mot 
vissa massmedia. 10/4 Citizen

Ledaren för ACT, Zitto Kabwe, varnar för 
alltför stor optimism om bättre tider.

Förbättrade relationener väntas med Kenya, här presidenterna Kenyatta och Suluhu

Mwigulu Nchemba ny finansminister efter 
Philip Mpango som blir ny vicepresident.

Liberata Mulamula, tidigare bl.a. ambas-
sadör i USA, blir ny utrikesminister.
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fortsatt informera medlemmar om pan-
demi-åtgärder. Covid-19 kommitten har 
tillsatts och att hon kommer att diskutera 
kommande åtgärder med den samt finans- 
och hälsoministeriet. 18/4 Citizen

Världsbanken fortsätter sitt stöd
Världsbanken har beslutat om stöd till yt-
terligare 5 projekt i landet, omfattande 1,1 
miljard dollar. Tidigare beslutat stöd upp-
går till totalt 4,9 miljarder dollar. Bankens 
landschef Mara Warwick klargjorde att 
banken fortsätter sitt stöd för infrastruk-
tur, maknad, utbildning och digitalisering. 
I Zanzibar stöder man bl.a. el- och vatten-
försörjning. 21/4 Daily News

Lissu om villkor för att  återvända
Chademas Tundu Lissu har krav på reger-
ingen innan han kan återvända. De om-
fattar bl.a. garantier för hans säkerhet och 
frisläppande  av politiska fångar. Dess-
utom vill han att staten skall stå för hans 

Förbättrade relationer med Kenya
President Suluhu har mottagit en inbjudan 
av president Kenyatta för ett statsbesök i 
Kenya. Men än viktigare är att man be-
slutat återuppliva den gemensamma kom-
mission som har till uppdrag att diskutera 
och lösa handelsproblem mellan de båda 
länderna. 10/4 Nation, Nairobi

Tre nya plan till Air Tanzania
Regeringen har beställt tre nya flygplan 
för Air Tanzania, som skall levereras un-
der nästa budgetår. Bolagets flotta kommer 
att omfatta 12 flygplan. 13/4 Citizen

Syrgasmaskiner till sjukhus
Syregeneratorer har köpts in, en till vart 
och ett av de sju regionala specialistsjuk-
husen, som stöd för bl.a. Covid-19 vård. 
Inköpet skedde i februari och varje sjukhus 
får 74 syrgasbehållare. 13/4 Daily News

Assad kritiserar inkompetens
Förre riksrevisorn Mussa Assad har i en in-
tervju hävdat att 60% av de statliga tjäns-
temännen är inkompetenta, medan resten 
endast är delvis kompetenta. Påståendet 
tillbakavisas av en talesman för regering-
en som påpekar att Assad själv var en av 
dessa tjänstemän. 15/4 Daily News

Debatt om Magufulis era
Den pågående parlamentssessionen om 
den kommande budgeten har delvis kom-
mit att handla om Magufulis eftermäle. 
Det har framgått att delar av det styrande 
partiet CCM är kritiska mot delar av den 
hittills förda politiken, vilket lett till hårda 
ordväxlingar. Både talmannen och presi-
denten har bett ledamöterna besinna sig. 
16/4 Citizen

Ny Covid-19 hantering på väg
Vid ett möte i Dodoma för religiösa ledare 
uppmanade president Suhulu ledarna att 

medicinska vårdkostnader, att han får sin 
pension som parlamentsledamot samt att 
man gör en översyn över de åtal som rik-
tats mot honom. 22/4 Citizen

Stimuleringsåtgärder planeras
Enligt President Suluhu planeras åtgärder 
för att stimulera ekonomin – BNP-ökning-
en blev endast 4,4% förra året mot 6,6% 
tidigare. Åtgärder för minskad företagsbe-
skattning och byråkrati för arbetstillstånd 
utlovas också. 23/4 Citizen

60% färre döda i malaria
Färre dör i malaria enligt regeringen. An-
talet döda har minskat från 6311 år 2015 
till 2400 under 2020. Infektionsgraden har 
under samma period sjunkit från 14,8% till 
7,5%. 25/4 Daily News

Ett ton heroin beslagtaget
Marinen har stoppat en dhow utanför Kil-
wa Masoko med 1 ton heroin, och 7 perso-
ner har arresterats. 24/4 Daily News

FN kritiserar flyktingmottagande
FN kritiserar behandling av burundiska 
flyktingar i Tanzania. Enligt FN utsätts 
flyktingar för hot och tortyr, och försvin-
nanden samt återföranden till Burundi sker 
i samarbete mellan säkerhetstjänsterna i de 
båda länderna. 26/4  East African

”Plea Bargain” god affär för staten
”Plea Bargain” infördes av Magufulis re-
gering och innebär att personer anklaga-
de för ekonomiska brott kan slippa undan 
straff genom att betala böter och kompen-
sation till staten. Från juli 2020 till mars 
2021 har 192 fall avslutats, vilket inbring-
ade motsvarande 130 miljoner kr till sta-
ten. 28/4 Daily News

Världsbankens landschef Mara Warwick har träffat president Samia Suluhu.

Gado illustrerar hur Östafrikas presidenter försöker vinna president Samia Suluhus gunst.
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Ryktet om hans pension tycks vara över-
drivet. Åtminstone när man hör EFS-mis-
sionären Ulf Ekängens planer på att pendla 
mellan lägenheten i värmländska Munk-
fors och huset i Dodoma, huvudstaden i 
Tanzania. Ett land som varit hans hem se-
dan många år.

Först kom han till en by i södra Tanzania 
med höga berg och prunkande grönska.

– Jag förstod genast att jag skulle trivas. 
Det var nog bästa platsen som jag bott på, 
säger Ulf. 

Men när han skulle flytta till huvudstaden 
Dodoma tyckte många synd om honom. 
Klimatet i Dodoma är torrt, soligt och 
varmt. Landskapet sandigt. 

Ändå var det något som drog.
– Människorna. I min dagbok från de för-

sta åren skrev jag att jag kände mig enormt 
hemma.

Förutom då han blev rånad och misshand-
lad i sitt eget hus av fyra beväpnade män. 
Ändå tycks tron på människans godhet inte 
förvandlats till cynism. Ulf Ekängen har 
två ledord i sitt liv. Där händer möts där 
händer det något, är det första. 

– För att nå nya människors inre liv måste 
du möta dem. Det är min bild av mission. 
Varje gång du tar någon i hand i Tanzania 
och ser någon i ögonen händer något. 

Det andra ledordet lyder: I de mörkaste 
hålen hittar du de finaste ädelstenarna. 

– När jag mötte Alais, mitt första foster-
barn, låg han på en kohud under ett träd, 
hade kräkts och var skitig. Men oj, vilken 

ädelsten han är. Att möta mina första fos-
terbarn har totalt förändrat mitt liv. 

Egentligen var det kristendomsarbetet på 
skolorna och i söndagsskolan som han först 
kallades att arbeta med. Men hans främsta 
fokus över tid har varit att öka barns och 
kvinnors rättigheter.

– Barn har stort värde i Tanzania men på 
ett annat sätt än Sverige. Familjen över-
lever inte om inte barnen hjälper till att 
skörda majsåkern. Kvinnorna har en enorm 
stolthet över alla sina barn, medan pojkar-
na är mer värdefulla för männen. Tidigare 
kunde män skämta och säga: Har du fått 
barn eller har du fått en flicka?

FN:s barnkonvention 1991
Tanzania ratificerade FN:s barnkonvention 
1991. I teorin har alla barn numera rätt till 
skolgång och gratis läkarvård. Könsstymp-
ning är förbjuden, liksom våldtäkt och in-
cest. Straffen är hårda. Problemet är bara 
att brott mot barn alltför sällan anmäls.

– Även om det finns lagar som skyddar 
barnen är det inte alltid som lagarna efter-
följs. Framför allt inte i byarna.

Att arbeta med barn och unga är nog en 
av de svåraste uppgifterna som missionär. 
Ändå har arbetet inte särskilt hög status i 
Tanzania, berättar Ulf. 

– Många män i Dodomas stift är säkert 
glada för att jag slutat. Men jag är mycket 
glad och stolt över att Dodoma stift har 
skrivit in barnkonventionen i sina stadgar. 
Genom att alla anställda ska ha kunskap 

om konventionen blir barnen mer upp-
märksammade.

Men att förändra så djupgående mönster 
och traditioner tar tid. Han citerar en mas-
sajledare:

– Att byta religion och att bli kristen är 
svårt. Men att byta kultur är svårare.

Det allra svåraste som Ulf upplevt under 
sina år i Tanzania är att det fortfarande är 
ett så mansdominerat land.  

– Kvinnorna har inte den position som de 
borde ha. Det finns ett gammalt ordspråk 
på swahili: Mannen är huvudet och kvin-
nan svansen. En hållning som fortfarande 
lever kvar både i samhället och i kyrkan. 
Kyrkan har ett bagage som den behöver 
jobba med. 

Visst har det funnits kvinnliga präster 
sedan 80-talet. Men fortfarande ingen 
kvinnlig biskop. 

Kvinnors rättigheter
Att ha jobbat med kvinnors rättigheter 
har gjort att han har fått mycket mothugg 
från en del män. Även inom kyrkan. Men 
det verkar inte bekymra honom något sär-
skilt. 

Hans kvinnliga kolleger är desto mer po-
sitiva. Välutbildade kvinnor har en bättre 
position och vågar ta för sig. Men ibland 
krävs en pragmatisk man för att genomföra 
reformer.

För att bidra till rättvisa löner för kvin-
norna i stiftet blev han ombedd av sina 
kvinnliga kolleger att klättra upp i hierar-
kin och bli direktor för utbildningsfrågor 
för att kunna genomföra reformerna. Sedan 
hoppade han av tjänsten.

Sämre gick det med hans vision om 
mansgrupper i församlingarna. Han inbjöd 
till en konferens och hoppades på 250 del-
tagare. Bara 100 kom. 

– Det var ett stort misslyckande. De som 
kom trodde att mansgrupperna skulle syfta 
till att få tyst på kvinnorna som kräver sina 
rättigheter.

Tyvärr förekommer våld och sexuellt 
utnyttjande av unga män och kvinnor. 
Särskilt vanligt är utnyttjandet av unga 
flickor som arbetar i hushållen. Att an-
mäla missförhållanden innebär att ta en 
risk. En kamp minns han särskilt väl. En 
sexårig fosterson var väldigt sjuk med en 
stor svullen mage. En dag orkade inte hjär-
tat längre. Det visade sig att många barn 

Tillbaka till Afrika
I 28 år har EFS-missionären Ulf Ekängen kämpat för att stärka barns och 
kvinnors rättigheter i Tanzania. Som bonus fick han en storfamilj på 24 
fosterbarn och 35 barnbarn och blev massaj. Så hur ska han överleva pen-
sionärslivet i de värmländska skogarna?
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från samma by hade lika uppsvällda ma-
gar.  Alla lekte och drack vattnet i den lilla 
bäcken som rinner genom byn. 

– När jag följde bäcken hittade jag ett 
stort kar med vatten och kemikalier som 
man använde för att ta bort ohyra från 
djuren. Resterna rann ut i bäcken och för-
giftade barnen. Jag blev arg och ställde ett 
ultimatum till överläkaren. Om ni inte gör 
något inom en vecka går jag till pressen. 
Efter ett år var allt borta men fyra barn 
hann tyvärr dö. Jag minns att jag ställde 
mig själv frågan: vågar jag? Får jag vara 
kvar i landet? Jag hade ju varit mycket 
obekväm inför länsöverläkaren.

Man får inte stuka en människa 
Under intervjun får jag bilden av att Ulf 
inte verkar särskilt rädd för att få fiender, 
men han ser inte sig själv som någon ovan-
ligt modig person. 

– Verkligen inte. Men jag har drivits av 
min tro på människor och människors möj-
ligheter. Man får inte stuka en människas 
vilja, ett barns nyfikenhet på livet eller de 
ungas rätt till en egen identitet. Att ge dem 
chansen att ta plats handlar inte om mod 
utan om en tro på skapelsen. Människan 
är skapelsens krona och skapad till Guds 
avbild.

Ibland blir livet inte som man tänkt sig. 
Ibland blir det bättre. Ulf Ekängen reste 
till Tanzania utan familj. När han nu går 
i pension lämnar han kvar en storfamilj 
bestående av 24 fosterbarn och 35 barn-
barn. Några av barnen var handikappade 
och sjuka men har fått vård och bättre för-
utsättningar.

– Men det är inte jag som har hittat de 
här barnen utan snarare de som har hittat 
mig. När jag kom till Dodoma önskade jag 
mig ett litet hus med stor trädgård. I stäl-
let fick jag ett stort hus med liten trädgård 

och undrade vad jag skulle göra med detta 
stora hus. Bönesvaret blev – fyll det. 

Första fostersonen hittade han i massaj-
byn Chitego, svårt skadad under ett träd.

– Jag trodde att han var död. Men när jag 
stod på knä och undersökte honom förstod 
jag innebörden av bönesvaret. Fyll huset 
med barn. Ingen trodde att han skulle över-
leva men efter flera månader på sjukhus 
blev han frisk. 

På sjukhuset sa den biologiske pappan 
till Ulf Ekängen att Alais nu var hans son. 
Bland massajerna är det nämligen inte 
ovanligt att dela med sig av sina barn, be-
rättar Ulf. Kanske är det därför som han 
hittills inte har stött på någon tanzanisk 
man utan barn. Själv har han levt som en-
samstående under sin tid i Tanzania och 
det har gjorts många försök att gifta bort 
honom. Massajerna har haft flera möten 
för att diskutera lämpliga kandidater.

– Visst har de varit undrande och förvå-
nande att jag som man tagit hand om alla 
barnen.

Att ta hand om fosterbarn har varit en 
dörr öppnare i allra högsta grad. Att komma 
till en skola som förälder och inte som vit 
missionär har öppnat enorma möjligheter. 
Genom de många fosterbarnen har han 
även blivit upptagen i massajernas ge-
menskap.

 – Konkret innebär det att jag sitter i ett 
massajråd och har något att säga till om 
när det gäller mina barn.

Han trivs väldigt bra med massajerna. Ett 
skäl är bristen på fördomar och deras stora 
vetgirighet.

 – De accepterar dig som du är och har 
inte lika stora skygglappar som andra 
stammar. Och när jag tar med mig svenska 
turister behövs inga förhållningsregler för 
kvinnornas klädsel. Deras nyfikenhet och 
intresse för gästerna är ett väldigt befrian-

de drag. Det är därför som andra stammar 
kan ha svårt för massajerna. De är också 
»gåpåiga« och vill ha svar. En del tycker 
att det är besvärligt.

Många biståndsarbetare och missio-
närer vittnar om svårigheten att odla jäm-
lika relationer som vit medelklasseuropé. 
Ekonomiska och sociala skillnader skapar 
lätt distans och maktobalans. Ett dilemma 
som han själv inte känner igen sig i. 

– Hos mig får gästerna bara majsgröten 
ugali och bönor. Jag umgås inte med nå-
gon vit och det har varit ett medvetet val 
från min sida. Visserligen är jag vit och 
representerar makt och pengar, men inom 
lutherska kyrkan ser man mig inte som nå-
gon som lever i lyx.

Första gången han besökte Tanzania var 
1986 med kören Nova Cantica. Som mis-
sionär har inte haft tid till något körliv. 
Men musiken omger honom överallt. En 
av fostersönerna är fritidsmusiker och ger 
nu ut sin andra CD-skiva med traditionell 
massajvisa och moderna instrument.

– Det går inte att tänka sig Tanzania utan 
musik. Varje församling har flera körer. I 
byarna är musiken traditionell och i stä-
derna mer modern. Men alla kan sjunga. 
Kanske inte i våra öron men de sjunger 
ändå. Även muslimerna har numera både 
körer och band.

Någon körmusik blev det tyvärr inte på 
avtackningen i Dodoma på grund av co-
ronapandemin. Däremot andra gåvor som 
satt sina spår.

– När jag skulle resa hem hade jag bett 
om att bara ha en avtackning eftersom jag 
inte gillar att stå i centrum. I stället blev jag 
avtackad 27 dagar i följd. Människor kom 
hem till mig med mat och vissa dagar kom 
det flera besök. Jag gick upp fem kilo.

När han nu efter ett livslångt tjänande går 
i välförtjänt pension är frågan om pensio-
närslivet i Sverige kommer att fungera för 
Ulf. Svaret är tydligt: 

– Nej. Min kropp är visserligen i Sverige 
men själen i Tanzania. Barnen finns ju kvar 
så i den mån jag har råd kommer jag till-
bringa mycket tid där. Även om värmlän-
ningar verkar glada och lätta så är de inte 
alls lika öppna. På något sätt kommer jag 
ha kvar Tanzania.

Kontrasten från livet i det lilla samhället 
Munkfors till livet i storfamilj och huvud-
stad i Tanzania riskerar också att bli stor. 

– Jag har egentligen ett stort behov av 
ensamhet men sedan jag kom till Tanzania 
har jag sällan sovit ensam i mitt hus. Som 
mest har vi varit 15 personer. Att flytta till 
Sverige kommer bli en stor omställning. 
För första gången har jag ingen mer att 
göra te till.

Text: Marie Starck
   Bild: R. Eriksson

Uf Ekängen har en storfamilj på 24 fosterbarn och 35 barnbarn i Tanzania. Tack vare 
dem har han blivit upptagen i massajerna gemenskap.
- När jag mötte Alias, mitt första fosterbarn, låg han på en kohud under ett träd, han 
hade kräkts och var skitig.
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Artikeln har tidigare publicerats i EFS-
tidningen Budbäraren nr 8 2020 

EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen - 
en självständig organisation inom Svenska 
kyrkan med betoning på mission och lek-
mannaengagemang.

domslärarna, så att böckerna även kan an-
vändas i skolans religionsundervisning.

– Vi har kommit igång med att samla 
unga kristna i grupper på tio till gemensam 
bibelläsning. Alla får ett Nya Testamentet, 
som innehåller en studieplan på 40 avsnitt, 
där varje avsnitt anknyter till en bestämd 
berättelse i Bibeln. Tonen och innehållet 
riktar sig till de unga och ger en introduk-
tion i hur man blir en kristen och lever det 
kristna livet.

– Sedan är det också Rosenius dagbe-
traktelser! Vi försöker nå ut till alla bibel-
skolor, och då har vi gratisexemplar med 
oss som en gåva till skolan. Vi är ofta på 
plats vid gudstjänster, där alla har möjlig-
het att köpa andaktsböckerna för mindre än 
en dollar per styck. Vår erfarenhet är, att 
gratis utdelning är svår att hantera, och att 
det man delar ut gratis ofta inte värdesätts 
på samma sätt.

Vi trycker dessutom fyra gånger om 
året en barntidning som kallas Twende. 
Det betyder ”Låt oss gå (till Jesus)”. På 
samma sätt har vi för präster, evangelister 
och andra med undervisande uppgifter i 
kyrkan en tidning som heter Riziki. Det är 
det ord som på swahili används för ”dag-
ligt bröd” i Fader vår. Innehållet består av 
artiklar både till egen andlig uppbyggelse 
och till hjälp i arbetet.

Om detta och mycket annat kan man 
läsa mer på Soma Biblias hemsida, www.
somabiblia.or.tz, både på engelska och på 
swahili. Den som så önskar kan också få 
sig tillsänt Soma Biblias nyhetsmail på 
danska. Det beställs på https://dlm.dk/lm-
international/inspiration. 

Philip Bach-Svendsen, 
Soma Bibilias förlagsavdelning

Tidigare publicerat i Luthersk Litteratur-
missions tidning Brevet Nr 1 2021.

Litteraturmission på swahili
I Tanzania är behovet av kristen litteratur 
stort. Organisationen Soma Biblia vill med 
sitt arbete vara med och fylla detta behov. 
Soma Biblia är swahili och betyder ”Läs 
Bibeln”. Kort sagt är ändamålet med vårt 
arbete i Tanzania spridning av Guds Ord 
genom kristen litteratur.

Det har vi nu fått ännu bättre möjlig-
heter till, då Luthersk Litteratur-Mission 
i Sverige har bekostat tryckningen av 
Rosenius dagbetraktelser! Hjärtligt tack 
till alla som varit med och stöttat det pro-
jektet! Titeln på swahili är Dag för dag 
med Gud, vilket mycket väl sammanfattar 
bokens innehåll och syfte.

Soma Biblia är både ett förlag och en 
litteraturspridande verksamhet. Norsk 
Luthersk Misjonssamband och Luthersk 
Mission i Danmark började var för sig för 
mer än 25 år sedan, men de sista sex åren 
har Soma Biblia varit dessa två missions-
organisationers gemensamma projekt, med 
en egen styrelse. Den består av 35 medar-
betare, varav bara tre är utlänningar. Vi har 
fem bokcentraler, väl fördelade i Tanzania, 
och därifrån kör vi ut till alla områden i 
landet med våra så kallade ”mobila bok-
handlar”, det vill säga stora terränggående 
bilar fyllda med böcker.

Vi distribuerar årligen omkring en halv 
miljon biblar och andra kristna böcker, 
bl.a. 150 000 exemplar av en liten sångbok 
med väckelsesånger. 

Låt mig kort nämna tre projekt som vi 
för närvarande är involverade i, och som 
jag tror kan ge en lite mer konkret bild av 
Soma Biblias arbete:

– Vi delar ut 50 000 små böcker med 
evangeliernas berättelser om Jesus i teck-
nad serieform till barn i landets skolor. 
Syftet är evangelisering, då alla barn oav-
sett religiös bakgrund får ett exemplar. Vi 
har gjort en liten handledning till kristen-

Fakta: Ulf Ekängen
Uppväxt: I värmländska Hammarö. 
Bor: Lägenhet i Munkfors och hus i 

Dodoma, 
Familj: 24 fosterbarn,  35 barnbarn.
Gör: Nybliven pensionär efter 28 år 

som utbildningsdirektor med fokus på 
barns och kvinnors rättigheter i Dodoma 
stift, 

Intressen: Musik, litteratur, trädgård 
och att samla på människor.

Milstolpar:
1987  Åker till Kidugala för att arbeta 

för missionärsbarn i två år.
1989  Blir tillfrågad att resa ut igen.
1997  Kommer i kontakt med massa-

jerna och hittar sin första fosterson.
2006  Fördomar bryts ned under en na-

tionell barnkonventions konferens.
2009  Fosterpojken Ndahani, 6 år, in-

sjuknar och dör i Ulfs vardagsrum.
2015  En ng’ariba – en kvinna som 

utför könsstympning av flickorna bland 
massajer – slutar att utföra detta efter 
inre övertygelse.

Efter 28 år i tjänst  för EFS går missionä-
ren Ulf Ekängen i pension.

- Min kropp är visserligen i Sverige men 
själen i Tanzania.

Afrika 0140-37 50 10
africa@tranas-resebyra.se  

tranas-resebyra.se

Flyg till Afrika?
Specialpriser om du flyger i biståndssyfte!

Tranås Resebyrå – trygghet och kvalitet sedan 1979

Drömsafari!
Välj Tanzaniaexperten Anderson’s African Adventures

andersons.se
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att se och då helst bortom de platser som 
de flesta turister besöker.

Svenskar i Tanzania på Facebook
Gick med i en Facebook-grupp som hand-
lade om svenskar i Tanzania och den röda 
tråden i svaren på mina frågor var att män-
niskorna är väldigt vänliga i det ganska 
stora landet i Östafrika. Och det kan jag 
definitivt bekräfta, jag har rest mycket de 
senaste 25 åren men kan inte minnas nå-
got land där folk varit så trevliga, nyfikna 
och varma. Då har jag ändå varit i över 
50 länder.

Resrutten
Jag skulle kunna berätta mycket om min 
rundresa, men det skulle inte bli en artikel 
då utan istället ta upp det mesta av tidning-
en. Så jag låter mina foton tala men jag kan 
berätta om min rutt som uteslutande gick 
med bussar, bortsett från båten till och från 
Zanzibar förstås: Dar es-Salaam – Zanzi-
bar – Kilwa Masoko – Lindi – Tunduru – 
Songea – Iringa – Ilula – Mbuyuni – Mu-
kumi – Dar. Många gånger tog jag bussen 
till ett ställe som lät bra, jag visste egentli-
gen ingenting om flera av städerna. Eller så 
var de bara på ett behagligt avstånd.

En av de mest minnesvärda händelserna 
var i Mbuyuni där jag mötte en trevlig man 
som visade mig runt i två dagar, bland an-
nat besökte vi en Massaifamilj och de bjöd 

Joakims fotosafari
I mitten av december förra året tog jag mig för första gången till Tanza-
nia. Det finns några anledningar till att jag hamnade just där, i grund och 
botten för att jag älskar att uppleva nya platser och fotografera inte minst 
människor i andra kulturer.

De två huvudsakliga anledningarna till 
att resmålet blev Tanzania var att landet 
förblev helt öppet under den nu pågående 
pandemin, samt att jag hört mycket gott 
om människorna i landet. Och jag blev inte 
besviken.

Jag har tidigare varit i Egypten och 
Tunisien, men av en tillfällighet hamnade 
jag i Uganda och Kenya år 2019 och fick 
blodad tand på vad som för mig känns som 
det ”riktiga” Afrika. Så under 2020, innan 
pandemin satte stopp för fortsatt resande, 
besökte jag Etiopien, med fokus på Omo-
dalen, och Uganda en andra gång. Sedan 
låg jag lågt med resande tills det var dags 
för en månad i Tanzania. Egentligen jobbar 
jag som lärarvikarie, och gör det för att jag 
då kan vara ledig när jag vill och se mig 
om i världen eller ta fotouppdrag.

Vanligtvis när jag reser till en ny plats 
har jag några få saker på min lista som jag 
vill se, men tar det lite som det kommer. 
Jag brukar försöka bo på vandrarhem, eller 
hostels som är det engelska ordet, för att 
träffa andra resenärer och få tips om ställen 

på lunch och lät mig fotografera familje-
medlemmarna och när de tog hand om 
djuren. De ville inte ha något i ersättning, 
de var bara glada över att jag var där och 
en av de vuxna frågade till och med min 
lokale vän om jag skulle komma tillbaka 
dagen därpå. Jag hoppas jag kan återvända 
dit och ge dem några foton.

Andra roliga saker vi gjorde var en två-
dagarssafari i Mikumis nationalpark, en 
dagstur med båt och snorkling, utflykt till 
en lagun utanför Kilwa Masoko samt be-
söket i Zanzibars”Stone town”. Som ty-
pisk backpacker gillade jag dock inte rik-
tigt Zanzibar, det var lite för turistigt för 
min smak och förhållandevis dyrt, mycket 
roligare då att resa runt på fastlandet till 
små städer och byar där man i princip var 
ensam turist. Och där man kunde få ett li-
tet privat rum för 6000 shillings per natt 
– utan att pruta.

Kulturkrockar
Största kulturkrocken? Jag har lärt mig ef-
teråt att en del människor räknar klockan 
efter soluppgången. Därför blev det lite 
missförstånd när jag och en tillfällig res-
kamrat var i Songea och skulle ta bussen 
klockan tre på natten, när det egentligen 
var klockan nio på morgonen. Det var rätt 
frustrerande när få pratade engelska och 
ingen förstod att vi i resten av världen, i 
alla falla den värld jag känner till, börjar 

Pojke på stranden i Paje, Zanzibar Pojkar på stranden i Kilwa Masoko, halvvägs mellan Dar es Salaam och Lindi.
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räkna från midnatt. Det blev en väldigt 
lång natt på busstationen, min vän som-
nade men när man har en hel väska med 
kamera och utrustning vill man inte riktigt 
släppa den.

En annan miss var att inte skaffa ett lokalt 
sim-kort till mobilen på flygplatsen i Dar. 
Anledningen var förvisso att deras system 
låg nere när jag hade landat, för när jag 
och en annan resenär skulle skaffa det sa 
man på tre olika platser att vi hade varit 
tvungna att göra det direkt på flygplatsen 
i Dar. Det är inte lätt att hitta wifi i byarna 
i Tanzania kan jag lova, man är inte riktigt 
van att gå i en vecka utan att veta vad som 
händer i omvärlden, men det kan vara rätt 
skönt att inte vara uppkopplad hela tiden.

Bilder på människor
Min vana trogen spenderade jag de flesta 
dagarna genom att ganska planlöst vandra 
runt där jag var i hopp om att finna intres-
santa människor och platser att fotografe-
ra. Jag säljer inte mina foton, jag fotogra-
ferar främst för att det är min passion och 
jag älskar att visa upp andra platser för de 
där hemma.

Fotograferingen har tagit mig till många 
spännande platser och Tanzania är defini-
tivt ett ställe jag vill åka tillbaka till i fram-
tiden, mest av allt tack vare de fina män-
niskorna. Drömmen vore att försöka knyta 
lite kontakter och få chansen att stanna på 
olika platser och leva med lokala familjer 
för att komma människorna riktigt nära, så 
om någon har några tips eller är i behov av 
en fotograf så är det bara att höra av sig, 
det mesta jag fotograferar gör jag för att 
det är min passion men jag gör även bröl-
lop, fester, dop och allt däremellan.

Text och foto: Joakim Hall, 
Stockholm

www.joakimhall.se
info@joakimhall.se

Instagram: @joakimhall

Överst: Diskning i Songea

Mitten: Diskning i Iringa

Nederst: Fotografen med masajer i utkan-
ten av Mbuyuni
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Maalim Seif Sharif Hamad, our school-
mate, freedom fighter and defendant of 
our Zanzibari identity, is no more! We’ll 
always remember him as the Mandela of 
Zanzibar!

Born in 1943, he did his Cambridge 
Higher School Certificate in Dec 1963.

Over the years, Maalim and I had been 
in touch, sometimes with long silence, and 
have met almost every time I’ve been to 
Zanzibar since Jan 1979 after a decade of 
self-exile. 

Once when he was in Stockholm for two 
weeks at the invitation of the Swedish 
Government he stayed with me during the 
middle weekend. A day earlier, Abdillahi 
Ali Foum (KG Class of 63) then working 
at the Swedish Foreign Office, had invited 
us to lunch at Sheraton in Stockholm. 

Maalim Seif was head of the small 
Pemba Born Students Club at King 
George VI Grammar School (KG), Seyyid 
Khalifa Technical School & Beit el Ras 
Boarding.

During 62-63 at KG, we formed the 
Unguja & Pemba Students’ Council which 
was registered at the Office of the District  
Commissioner (DC)

Maalim then became the Chairman and 
I the Secretary of that Students’ Council. 
(I was then also Vice Chairman of All 
Zanzibar Students’ Union/AZSU up to 
mid-63, then Acting Chairman when Miss 
Sheikha Ali Miskri stepped down to pre-
pare for her Form VI Exams and also to di-
rect the Sauti ya Unguja’s radio production 
of President Nyerere’s Swahili translation 
Juliasi Kaizari. 

Seif Sharif Hamad became ”Maalim” 
at KG a few months after the Revolution. 
Later he returned to Pemba and taught 
there for some years and became politi-
cally active again with our former teacher 
President Aboud Jumbe. As Minister of 
Education, Maalim sent more than 200 
Zenjis to Dar es Salaam University and 
many more to several other countries 
around the world.

Once we travelled together from Dar to 
Zanzibar. The flight was delayed so we had 
an extra hour to discuss matters. He told 
me he wished to go back to the university 
to do his MA which he had started reading 
on his own, but it was never realized sin-
ce he got more involved in politics when 
multi-party system was introduced and he 
started the struggle against monolithic rule 
in Tanzania. For this he spent almost two 
years behind bars and was later arrested a 
dozen times, most recently remanded last 
October during the General Elections. 

Once he joked about his political deten-
tion; he said: Abd’laziz, we’ve much in 
common, including having been served 
tea behind bars! 

That was Maalim Seif whom President 
Nyerere considered a threat to the Tanzania 
Union and referred to him as ”Maalim 
Madevu”. More about this some other 
time. May his soul rest in eternal peace!

***
Written by Abdulasiz Lodhi for the KGLu-
mumba Facebook-group (for those who 
graduated from Lumumba College in 
1963-64).

Maalim Seif Sharif Hamad i åminne

Benno Ndulu disputerade vid Northwes-
tern University i USA 1984. Därefter blev 
han professor vid universitetet i Dar es 
Salaam samt Lead Economist vid Världs-
bankens makroekonomiska avdelning för 
Östafrika. I den senare rollen var Benno 
Ndulu involverad i att formulera president 
Mkapas ekonomiska reformagenda. Han 
var även chef för forsknings- och utbild-
ningsnätverket African Economic Research 
Council i Nairobi och avslutade sin lysande 
karriär med chefskapet för Tanzanias riks-
bank, 2008–2018 (Governor for the Bank 
of Tanzania, BoT).

Benno Ndulu blev inte minst känd som 
en kunnig, principfast och transparent leda-
re, som arbetade hårt för att återge banken 
ett gott rykte. Han blev chef för BoT efter 
det att president Kikwete avskedat företrä-
daren Dr Daudi Balali (avliden) efter en 
rapport från den tanzanska riksrevisionen. 
Revisionens rapport visade att 22 företag 

hade svindlat centralbankens konto för 
External Payment Arrears (EPA) på USD 
133 miljoner under 2005/2006. 

Tanzaniska massmedia noterade att 
Benno Ndulu stod emot påtryckningar 
från inflytelserika politiker och affärsmän. 
Han ifrågasatte legaliteten i transfereringar 
från BoTs Tegeta Escrow Account till Pan 
Africa Power (PAP) Solutions konto i 
Stanbic Bank och överföringar av ITPL-
aktier från Merchmar till PAP. Han krävde 
bevis på att TANESCO och ITPL slitit tvis-
ten om ”capacity charge”, och konflikten 
löstes genom medling i Washington DC. 

Benno Ndulus principfasthet bidrog till 
att han 2015 blev utnämnd till Afrikas 
bäste centralbankschef. Efter sin pensio-
nering blev han 2019 utsedd av Sydafrikas 
president Cyril Ramphosa att ingå i hans 
Ekonomiska Råd. Sedermera kom han att 
också ingå den etiopiska presidentens mot-
svarande råd.

Benno Ndulus bortgång ledde också till 
uppskattande minnesord i svensk press. 
Svenska utvecklingsekonomer prisade 
hans engagemang för att bygga akademisk 
kompetens och institutionell styrka bland 
afrikanska ekonomer och internationella 
institutioner. Han var sedan 1980 en av 
nyckelpersonerna på universitetet i Dar  
för det Sida-stödda utbytesprogrammet 
med universiteten i Lund och Göteborg, 
där ett stort antal tanzaniska ekonomer 
fått sin doktorsutbildning. Benno Ndulu 
besökte ofta Sverige som medlem av UDs 
expertgrupper för utvecklingsstudier.

                                                   Red. 

Benno Ndulu död, uppskattad 
både i Tanzania och Sverige

Den förre chefen för riksbanken Bank of Tanzania, Professor Benno Ndulu 
avled i covid-19 den 22 februari 2021 i en ålder av 71 år.

Zanzibars vice president Seif Sharif Hamad har avlidit i Covid-19. Abdu-
lasiz Lodhi har skrivit en minnesruna.
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Om familjen Scott
Jonathan och Angela Scott har forskat 
på stora kattdjur, huvudsakligen lejon, i 
många år. Han började i Masai Mara an-
gränsande till Serengeti 1977 och försörjde 
sig första åren på att teckna djur. Fortfa-
rande är huvudbasen Masia Mara i Gove-
nors Camp.

År 1992 gifte han sig med fotogra-
fen Angela Bellamy, uppvuxen i Dar es 
Salaam. Tillsammans och i samarbete med 
andra har de gett ut ett 40-tal böcker och 
gjort många TV-serier. 

Porträtterade i Swara Oct 2019
 
Elefant befriad på Mt Elgon.
Mt Elgon ligger på gränsen mellan Kenya 
och Uganda. I skogen på berget (reservat) 
finns ca 350 elefanter kända för att gräva 
ut grottor för att komma åt salt. De har 
små betar och är svåra att komma åt i den 
täta skogen varför de i  stort är förskonade 
från tjuvjägare. 

I februari upptäcktes en ung elefanthona 
med en snara fäst till en stor stock som hon 
släpade på. Det kraftiga nylonrepet hade 
trängt in hennes fot. Hon var ensam och 
försvagad och hade inte kunnat följa med 
sin flock. Stocken var renslipad vilket visar 
att hon släpat på den en längre tid. För att 
dämpa smärtan sprutade hon ofta vatten på 
såret som tack vare detta inte blivit allvar-
ligt infekterat. Viltvårdare sövde henne, tog 
bort snaran, rengjorde såret, lade på green 
clay (illite) och gav henne injektioner med 
antibiotika och smärtstillande. 

På 1920-talet fanns en svensk forsknings-
station på Mt Elgon.
                                      Swara July 2020

Mahale National Park 
Sandy Wood skriver om Mahale National 
Park, en isolerad sällan besökt National-
park 15 mil söder om Kigoma vid Tanga-
nyikasjön.

Roland Purcell arbetade för Dian Fosseys 
i hennes gorillaprojekt i Rwanda och kom 
sedan till den japansksponsrade schim-
pansforskningen i Mahale-bergen. 

Pursell tyckte att projektet fick mycket 
lite uppmärksamhet och beslöt starta 
Greystoke Camp, uppkallad efter en av 
figurerna i Tarzan-berättelserna.

Schimpansprojektet startade 1965 och 
1985 instiftades nationalparken.    
                                 Swara October 2020 

Intervju med Per Bergren 
Professor Per Bergren är chef för forsk-
ningsgrupperna om marina däggdjur på 
Stockholms universitet och på Newcastle 
universitet. Han leder sedan flera år forsk-
ning på framför allt delfiner och valar på 
Zanzibar.

År 2017 fångades en ovanlig såghaj på 
Zanzibar som senare visade sig vara en 
hittills okänd art och senare ytterligare 
en annan okänd art utanför Madagaskar.
Om detta och arbetet på Zanzibars 
Marine Sciences intervjuas Berggren i                                     
Swara July 2020.

Flipflopi seglar på Victoriasjön
 I januari 2019 gjorde dhowen Flipflopi sin 
jungfruresa från Lamu via kustsamhällen 
till Pemba och slutmålet Zanzibar. 

Flipflopi är byggd som en traditionell 
Lamu-dhow men det träliknande materialet 
i skrovet är framställt av återvunnen plast. 
Skovet är klätt med en plastfolie som ger 
intryck av att båten är byggd av de popu-
lära flipflop-sandalerna som skräpar ner 
stränderna. Vid strandhuggen hålls semina-
rier och föreläsningar om nerskräpningen 
i haven av plast.

Projektet stöds av privata donatorer 
samt regeringarna i Tanzania, Uganda och 
Kenya, UNEP och franska ”Sida”.

På undersidan av bänkluckan syns det 
träliknande materialet av återvunnen plast. 
Det bearbetas som trä och är formbart som 
trä men suger inte i sig vatten och fukt. 
Statyer av på stränderna ihopsamlade flipp-
flopps finns på flera ställen i Östafrika.

I mars i år genomfördes en kampanjseg-
ling runt Victoriasjön. Om marskampanjen 
skrivs i Swara October 2020.

Snifferdogs tränas i Arusha 
East African Wildlife Society har initierat 
och driver träning av hundar och förare för 
att förhindra illegal utförsel av elfenben, 
noshörningshorn, myrkottsfjäll mm. Trä-
nande team gör redan god tjänst i Östa-
frika och i flera andra afrikanska länder. 
Utbildningen sker på E A Wildlifes hund-
center i Arusha.             

                            Swara October 2020

Oxhackare, helgon eller syndare?
Är Oxhackare helgon eller syndare frågar 
sig Rubert Watson. Oxhackare har tidiga-
re ofta inordnats som en underfamilj till 
starar. Oxhackarna lever i savannlandskap 
där de finns buffel, giraffer och stora anti-
loper. De livnär sig på fästingar och andra 
insekter och har därför ansetts som välgö-
rare. Men de har även för vana att hacka 
upp minsta sår, särskilt på djur med tun-
nare päls som åsnor och boskap, och äta 
blod och kött vilket leder till infektioner 
och inte sällan till att värddjuret dör.
En gammal iakttagelse som det latinska 
namnet vittnar om: Buphaga = köttätare.
                                Swara October 2020

Lotta Lundgrens köksredskap 
Kocken och tv-profilen Lotta Lundgren 
har gjort en ny köksserie i samarbete med 
Coop. För hållbarhetens skull låter hon 
sina gamla köksredskap vandra vidare is-
tället för att slängas. Prylarna säljs på Tra-
dera och intäkterna går till Vi-skogen. Vi 
är många som spenderar mer tid hemma 
just nu. Kanske kan köksredskap som är 
bra för miljön och samtidigt funktionella, 
göra stunderna vid spisen lite roligare. Alla 
parter i detta samarbete – Vi-skogen, Coop 
och Lotta Lundgren – delar en vision om 
hållbarhet. Man behöver inte köpa nytt 
hela tiden. Det sliter på planeten och plån-
boken. Därför vandrar Lotta Lundgrens sa-
ker vidare istället för att slängas. 

Och dessutom kan alltså köksprylarnas 
byte av ägare göra skillnad för människor 
och klimat i Tanzania, Kenya, Rwanda, 
och Uganda. En bra deal helt enkelt!

                       CEST 2020-05-25 
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Satsning på eko-bistånd
Biståndsorganisationerna Vi-skogen och 
We Effect välkomnar biståndsministerns 
besked om att biståndet framöver i högre 
grad ska bidra till att restaurera ekosystem 
där hav, mark och skog har skövlats. – Det 
här är en jättebra satsning av regeringen. 
Men helt avgörande för att insatserna ska 
lyckas är att de sker i samverkan med lo-
kalbefolkningarna, säger Anna Tibblin, 
generalsekreterare för We Effect och Vi-
skogen.

Nyligen lanserade regeringen nya bi-
ståndssatsningar på restaurering av eko-
system i hav och på land. Sida får även 
i uppdrag att ta fram en strategi för bio-
logisk mångfald för biståndet. I ett första 
skede anslås 55 miljoner kronor till havens 
biologiska mångfald och 100 miljoner kro-
nor till att återbeskoga 100 miljoner hektar 
regnskog i Afrika.

–We Effect och Vi-skogen påtalar sam-
tidigt vikten av att involvera lokalbefolk-
ningen och deras organisationer.

–De som brukar marken måste absolut 
vara med och utforma insatserna för att 
det ska bli rätt i praktiken, manar Anna 
Tibblin.

Forskarnätverket Agroforestry Network, 
som stöds av Vi-skogen, har länge påta-
lat vikten av sammanhållna satsningar 
på biologisk mångfald, klimatnytta, fat-
tigdomsbekämpning och hållbart jord-
bruk för långsiktig utveckling, senast i 
policyskriften Agroforestry and Water for 
Resilient Landscapes.

–Ett smart sätt att både öka den biolo-
giska mångfalden och samtidigt bekäm-
pa hungern i världen är att satsa mer på 
agroforestry, eller trädjordbruk. Det är en 
jordbruksmetod som kombinerar träd med 
grödor eller bete för social, ekologisk och 
ekonomisk nytta, säger Malin Gustafsson, 
samordnare Agroforestry Network. 

               Pressmeddelande 19 Oktober

Kvinnor nyckeln till framgång
Kristdemokraterna vill lyfta biståndsfrå-
gorna inför nästa års val och utser en ny 
talesperson för biståndsfrågor, Gudrun 
Brunegård. Hon har inspirerats av eget bi-
ståndsarbete i Tanzania, men också av lo-
kalpolitiken i Kalmar län. ”Det handlar om 
att sprida goda förebilder”, säger hon.

Hon har tidigare arbetat som sjukskö-
terska på ett sjukhus i Tanzania i fyra år 
vid två olika tillfällen, för den kristna bi-
ståndsorganisationen PMU. Tillsammans 
med sin man är hon fortsatt engagerad i 
utvecklingen i landet, genom framför allt 
Rotary. 

-Min man åker ner ibland med Läkar-
banken, och genom Rotaryklubbar håller 
vi just på med planering av ett solener-
giprojekt för att minska sjukhusets fos-
silberoende och för att kunna trygga en 
jämn och hållbar energiförsörjning, säger 
Gudrun Brunegård. 

Engagemanget i politiken kom efter bi-
ståndsarbetet på 1980- och 1990-talen. 
Hon valdes in i kommunfullmäktige i 
Vimmerby 1998, senare även i landsting-
et och under tio år på 2000-talet var hon 
landstings- respektive regionråd i Kalmar 
län. I april 2019 kom Gudrun Brunegård 
hastigt in i riksdagen, som ersättare för 
Jimmy Loord som valt att hoppa av. 

Gudrun Brunegård försvarar Sveriges bi-
stånd till Tanzania. Hon säger att pengarna 
inte går till den tanzaniska regimen, utan 
till sjukvård och lokala organisationer, som 
kyrkor, fackföreningar och ideella organi-
sationer.
– Det är viktigt att vi fortsätter att ge stöd 
till civilsamhället och till hälsovården och 
sjukhussystemet. Skulle vi rycka bort bi-
ståndet helt är det de enskilda människorna 
som drabbas. Genom vårt stöd till civil-
samhället bidrar vi också med demokratisk 
skolning som kan ta landet i rätt riktning, 
säger hon. 

Centralt för Gudrun Brunegård är kvin-
norna. Hon säger sig leva enligt talesättet: 
”Ge en man en fisk och du ger honom mat 
för dagen, lär honom fiska så ger du ho-
nom mat för resten av livet. Undervisa en 
kvinna och du lär upp hela samhället.” 

                                          Erik Halkjaer
Omvärlden Uppdaterad 13/4 2021.  

Starkt förkortad för Habari.

Svetans årsmöte
Lördagen den 17 april hölls Svetans års-
möte, digitalt via Zoom med 15 deltagare. 
Formalian klarades snabbt av med omval 
av de flesta funktionärer. Habari-redaktö-
ren Lars Asker och Margareth Tawete val-
des in i styrelsen. 

Med anledning av att antalet medlem-
mar i Svetan, sedan rekordåren på 70-ta-
let, minskat drastiskt föreslogs ändringar 
i stadgarna för att medge färre personer i 
styrelsen.  

Trädplantering i Ihushi
I höstas startade Ihushi Development Cen-
tre (IDC) ett trädplanteringsprojekt med 
målet att 5000 nya träd skulle växa till 
sommaren 2021. Hur ser det ut nu, kom-
mer målet att nås? 

I julas planterade man ut den första om-
gången plantor - de har växt imponerande 
bra. I trädplanteringsprojektet samarbetar 
en grupp med 22 kvinnor och 13 män. De 
började i höstas med en plantskola. Först 
skaffade de polyetenslangar som man ka-
pade i bitar och fyllde med gödslad jord för 
att skapa ”planteringskrukor”. I varje kruka 
satte man ett frö och ur de här fröna växte 
det upp små men livskraftiga trädplantor. I 
december hade man drygt 2,500 ”krukor” 
med plantor som man fördelade mellan sig 
och planterade ut på egen mark,

Från Facebook 28 april

Anna Tibblin, generalsekreterare för We 
Effect och Vi-skogen

Gudrun Brunegård försvarar Sveriges bi-
stånd till Tanzania

Ishushis trädplanteringsgrupp i arbete.
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Harambee
I tidningen Old Africa läste jag nyligen om 
Prem Singh Sandhu som startade åkeri i 
Mwanza och pionjärföretaget Tanganyika 
Bus 1948.

På ett ställe stod det om hur passagerarna 
fick stiga ut och skjuta på när man fastnat i 
lera och då tog i med ropet harambee.

Jag tvivlade på att det uttrycket fanns i 
Tanganyika på 40-talet och slog upp or-
det i Wikipedia och fann att ordet har en 
lång och konfliktfylld historia, bl a om ur-
sprunget, bantu eller hindi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Harambee 

Det har sagts att indiska rallare i Kenya an-
vände utropet när de tog i tillsammans och 
att harambee skulle ha indiskt ursprung: 
Har Ambeh or Hail Ambeh – an exhorta-
tion to Amba the Hindu God of Strength.

Landsfadern Kenyatta tog upp ordet och 
gjorde det till ett politiskt slagord. 

Politiker och högre tjänstemän i Kenya 
organiserade ofta mer eller mindre frivil-
liga harambees, dvs insamlingar till di-
verse ändamål. Det missbrukades och det 
var under en period förbjudet att ordna 
harambee-insamlingar.

Professor Abdulaziz Lodhis förklaring
Harambe! eller Harambee! är kikuyu-vari-
anten av swahilins Halambee! Som är för-
kortning av halaa mbele (låt oss gå fram, 
knuffa framåt, dra framåt, marschera m.m. 
I swahili försvinner ofta likvida /l/ eller /r/ 
konsonanter och vi får två vokaler bred-
vid varandra och de uttalas som en lång 
vokal. Det är så vi har fått halaambee på 
Swahili.

I kikuyuspråket finns inte vokalen /l/, de 
har /r/ istället, så därför uttalas det haram-
bee i Kenya. Det uttalet gjordes känt av 
Jomo Kenyatta som inte använde /l/ när 
han talade swahili, men konstigt nog kun-
de de flesta kikuyu-talande reproducera /l/ 
när de talade engelska. Idag har de lärt sig 
konsonanten /l/ i skolan och via radio, TV 
och smarttelefoner. 

Uttrycket harambe har inget med Hindi 
eller indier att göra. Det är pur swahili. Det 
finns inte i någon ordbok heller - men där 
finns halambee eller halaambee eller något 
liknande, men alltid med /l/, aldrig med 
/r/. I någon ordbok har jag sett harambee 
definierat som ett kenyansk politiskt slag-
ord, inte som ett standard swahilirop för 
”colllective effort” eller uppmaning för att 
ta i mer. 

                                                 L Asker

UlfNILSSON

Om Quionga-triangeln
Funderingar om gränserna mellan Tanzania och grannländerna leder tankarna till Torne 
älv och år 1809, då Sverige och Ryssland slöt fred  efter ett blodigt krig – befolkningen 
minskade - och Sverige förlorade Finland till Ryssland. Då kom man överens om att 
gränsen i delar av Torne älv skulle gå längs den djupaste rännan av älven. Avtalet låg 
till grund för det internationellt kända tyska ordet thalweg (dalväg).  Begreppet thal-
weg, nu moderniserat till talweg, blev en modell för gränsdragning mellan länder över 
vatten. Talweg i en flod kan innebära  den djupaste rännan av vattnet men man kan hitta 
överenskommelser om att en gräns skall löpa längs medianlinjen i sjöar, som t ex Lake 
Tanganyika, Lake Chala och Lake Jipe i Tanzania och floder som t ex Shatt-el-Arab 
mellan Iran och Irak. Delning skedde bl a år 1886 mellan Tyskland och Congo/Belgien, 
Tyskland och Kenya/Storbritannien samt Tyskland och Mocambique/Portugal. 

Andra afrikanska exempel på talweg är  floderna Kasihili och Sedudu mellan Namibia 
och Botswana. I andra fall har gränsdragning inte varit helt lyckad på grund av oin-
tresse, slarv och politisk obetänksamhet från endera parten, som till exempel tidigare 
kolonialmakter som Storbritannien när det gäller Tanzania och Malawi. Men nu till 
Ruvuma och Quionga.

År 1886 hade Tyskland och Storbritannien kommit överens om sina geopolitiska 
intresseområden. Tyskland sträckte sitt intresse till Ruvumafloden i söder. Portugal 
accepterade. Det sägs att floder oftare förenar än separerar. I Ruvuma är makonde, 
vilka lever på båda sidor om floden, ett gott exempel. Öarna i Ruvumafloden vållade 
inget större problem; den ena ön gick till landet i norr och den andra till landet i söder 
o s v. När man kom till uppdelning närmare kusten bröts talwegprincipen. Gränsen 
drogs 50 km från Ruvumafloden rakt österut till havet vid Quionga medan Ruvuma 
mynnade ut i havet 30 km norr om de den nya gränsen mot Mocambique . Det lilla 
området kom att kallas Quionga-triangeln på portugisiska och blev cirka 750 kvkm 
stort. Men problem uppstod. Portugal ångrade sig och ville äga den lilla triangeln. År 
1887 anföll Portugal triangeln både från havet och från land och erövrade en liten bit 
mark. Tyskland svarade efter några år med en liten armé och det blev fredsförhand-
ling, där man kom överens att dela upp området mellan sig. Under första världskriget 
fortsatte Tyskland att anfalla områden nära sina kolonier i Afrika. Portugal tröttnade 
på det och gick då in i kriget på de allierades sida och invaderade den tyska delen av 
Quionga-triangeln som nu kallas Kionga.  

Talwegprincipen kom nu att gälla. Tanganyikas gräns i söder blev i praktiken den-
samma som den är idag och Quionga-triangeln endast en parentes. Men varför  så 
stort intresse för 750 kvkm? På kartan ser man  att den östafrikanska kuststräckan  är 
ganska fattig på arkipelag, d v s skyddande öar för segelfartyg. Lamu och Pate i norr,  
Pemba, Zanzibar och Mafia söderut är nästan de enda ögrupperna tills man kommer 
till Ruvumaflodens mynning och något söder därom. Därför var Kionga av intresse 
för båda länderna föratt hitta säkra hamnar under segling längs kusten. Idag löser man 
problemet med motordrift och Kionga är inte av intresse för Tanzania. När Tanganyika 
och Zanzibar förenades till Tanzania år 1963 påminde president Julius Nyerere om 
landet historia. Han sade att förr i tiden var fastlandet under en härskare, sultanen av 
Zanzibar, men man skildes åt när kolonialmakterna  kom överens om sina gränser. 
Han avslutade med att säga: ”Det är en ödets ironi att vi inte fortsatte att vara ett land. 
Fast Zanzibar och Tanganyika är nu två som blivit ett.”

                                                ***
Ruvumafloden omges på båda sidor av outvecklade och eftersatta områden. Landvä-
gen gick under regntiden via Iringa, Njombe och Songea i högländerna, en omväg 
på 160 mil. Båtförbindelsen var misskött och hade dålig kapacitet. Först i början på 
2000-talet blev det allvädersväg utefter kusten. 

Red



Trädet är också känt som Blue jacaranda, 
Black poui, Fern tree eller i Indien Nupur. 
I Brasilien används flera arter av jakaranda 
till finsnickeri och exporteras som brasili-
anskt rosenträd. 

Jakarandaträdet blir vanligen runt 20 m 
högt. Barken är tunn och gråbrun, slät när 
trädet är ungt men så småningom blir det 
fnasigt och går mot brunt. De ljusrödbruna 
grenarna är smala och växer lätt sicksack. 
Bladen är små barrliknande arrangerade 
som fjädrar. De trumpetliknande blom-
morna är upp till 5 cm långa och grup-
peras i vippor på 30 cm. Trädet blommar 
på våren och början av sommaren i upp 
till två månader. Ofta börjar blomningen 
redan innan bladen slår ut eller är väldigt 
små. Oregelbunden blomning förkommer 
också beroende på lokala förutsättningar. 
Det finns även en ovanlig variant med 
vita blommor. De ovanligt formade hårda 
frökapslarna som är 5 till 8 cm tvärs över 
samlas ofta, rengörs och används för att 
dekorera julgranar och i torkade arrang-
emang.

Den blå jakarandan har introducerats i 
nästan alla delar av världen där det inte 
finns någon risk för frost. Etablerade träd 
tolererar emellertid kortvariga temperatu-
rer ned till omkring -7 °  Även om unga 
träd skadas av en hård frost kommer de 
ofta igen från rötterna och växer då i en 
buskliknande, mångstammad form. 

I Östafrika finns träden ofta planterade 
som alléer i städernas äldre delar. Det trivs 

Jakarandapanik
I Sverige förknippas jakaranda med danska 
designmöbler från 1960-talet, men i södra 
Afrika och Australien är det blomnings-
tiden som uppmärksammas, och den har 
gett upphovet till uttrycket jakarandapa-
nik. Om man som student inte börjat plug-
ga ordentligt när jakarandan börjar blom-
ma säger talesättet att man blir kuggad vid 
läsårets slut i december. Trädet kallas även 
för examensträdet. I Australien talar man 
om Purple panic.  Men om en blomma fal-
ler på en students huvud är det ett allmänt 
gott tecken och man kommer att klara exa-
men.

                                             Lars Asker

inte vid kusten men i boken The Slopes of 
Kongwa Hill jag nyligen läst står det att ja-
karanda fanns i Lindi i början på 50-talet.

Sant Agustinfäder introducerade jaka-
randa i Kenya i början av 1900-talet. Det 
är en anslående syn när jakarandan blom-
mar och marken under dem är täckt av de 
blålila nerfallna blommorna.

 
Invasiv art
Jakarandan betraktas som en invasiv art i 
delar av Sydafrika och Australien. Till Syd-
afrika togs det redan på 1820-talet. Jaka-
randan drar mycket vatten och tränger un-
dan andra träd. På grund av det aggressiva 
rotsystemet bör de inte planteras när bygg-
nader, avloppssystem, belagda gångar etc. 
Nära pooler gör dessutom nerfallna blom-
mor och blad trädet olämpligt. Under åren 
2001-2014 var det förbjudet att plantera 
jakaranda i Pretoria som kallas Jakaran-
dastaden med ca 70 000 träd. De är myck-
et omtyckta och myndigheterna tvingades 
lätta på planteringsförbudet i Sydafrikas 
städer. Dagens Nyheters afrikakorrespon-
dent Erik Esbjörnsson skrev för några år 
sedan om blomningen; ” Skådespelet bör-
jar i Nairobi när de lila blommorna slår ut 
i augusti efter vinterns kyla. Sedan vandrar 
blomningen söderut med solen genom de 
gamla brittiska kolonialstäderna Arusha, 
Lilongwe, Lusaka, Harare, och Bulawayo 
för att slutligen nå de sydafrikanska stä-
derna Pretoria, Johannesburg och Pieter-
maritzsburg i oktober.”

Jakaranda   
Jakaranda mimosifolia är ett subtropiskt träd från Sydamerika som har 
blivit inplanterat på många ställen runt i världen tack vare dess attraktiva 
och långvariga blålila bleka blommor. 

Jakaranda är ett subtropiskt träd från Sydamerika som har blivit inplanterat runt om i världen på grund av dess attraktiva blålila blommor. 
I Östafrika finns träden ofta planterade som alléer i städernas äldre delar. I boken The Slopes of Kongwa Hill står det att jakaranda fanns i 
Lindi i början på 50-talet. Sant Agustinfäder introducerade Jakaranda i Kenya i början av 1900-talet.


