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Magnus Grahn

Exkursion i Tanzania
– regnet bara öser ner, det går inte att vistas utomhus
Geografin är så påtaglig i Tanzania
I månadsskiftet oktober–november 2014
genomförde den Södra kretsen av Geografi
lärarnas riksförening en tolv dagar lång
exkursion just till Tanzania och de nio del
tagarna blev djupt medvetna om att geo
grafin inte kan ignoreras, framförallt inte
naturgeografin.
”Geografin märktes hela tiden – klima
tologin som regnen vid ekvatorn och grön
skan beroende på nederbörden,” tyckte
Ingrid Sandberg, som var en av de nio del
tagarna. Sandberg framhöll också andra
naturgeografiska aspekter.
Temperaturskillnaden blev påtaglig när

vi bodde på lodgen på 2300 meter över
havet. Exkursionen genomfördes således
på relativt hög höjd: 1100–2300 m ö havet.
”Vi blev hela tiden påminda om altituden”,
tyckte även en annan deltagare, Pontus
Johansson, och fortsatte:
”Men jag tycker också att landets out
vecklade infrastruktur var en viktig del
av exkursionen.”
Annars är naturgeografins stora betydelse
i det dagliga livet så tydlig i ett land som
Tanzania. Kagera-regionen i nordvästra
Tanzania har 220 regndagar per år, och en
sådan nederbörd kan inte ignoreras.
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Sr Esther Buberwa är rektor på Hekima Girls’ Secondary School.

De kulturgeografiska aspekterna ham
nar alltid i skuggan(!) av de naturgeogra
fiska, och under de fem år, som underteck
nad har deltagit i utbytet med Tanzania,
har kulturgeografin sällan diskuterats. Det
betyder inte att det är oviktigt då en hållbar
utveckling bygger på balans mellan natur

och kultur. När altituden påverkar tempe
ratur och växtlighet, när regnet bara öser
ner och när erosion och vittring tränger in
i vardagen då hamnar naturgeografin i för
grunden.
Tanzania-exkursionen handlade dock
inte enbart om geografi utan en annan

Morgonsamling på Hekima Girls’ Secondary School.
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viktig del var vistelsen på Hekima Girls’
Secondary School utanför Bukoba i
Kagera-regionen i nordvästra Tanzania; en
utbildningsinstitution med klara och tyd
liga geografiska inslag. Kontakten med
Hekima har S:t Petri skola i Malmöutveck
lat och den förädlades nu av Södra kretsen.
”Skolbesöket på Hekima blev det mest
bestående intrycket av exkursionen – det
hade jag aldrig kunnat föreställa mig, eller
fått chansen att se på egen hand,” betonar
Ingrid Sandberg.
Avskedsceremonin med 400 sjung

ande, dansande och jublande elever satte
uppenbarligen djupare spår hos de nio
exkursionsdeltagarna än den erosion som
allt regnande bidrog till. Människan och
mänskliga kontakter kan inte och ska inte
underskattas. Det borde vara helt natur
ligt …
*
Mer information och fler bilder om Tanza
nia-exkursionen finns på följande blogg:
https://exkursionmanchester.wordpress.
com/
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