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Tanzania:Tanzania:

Når der ligger Når der ligger 
løver foran dørenløver foran døren

En gruppe på 11 danske 
landmænd er for kort tid 
siden vendt hjem fra en 
studietur til Tanzania, 
hvor de kom tæt på en 
helt anden - men på man-
ge måder positiv - virke-
lighed trods et meget 
lavere indkomstniveau.

Når man aldrig har sat sine 
fødder i et andet land eller 

kontinent, er der mange forestillinger 
om, hvordan det mon er?

Måske ikke mindst når man som 

landmand er afsted på en studietur, 
som ikke alene går tæt på landbruget 
og fødevaresektoren – men også på 
alle de mennesker og deres kultur, 
man møder undervejs.

Det gjaldt for den gruppe på ti gæster 
med Per Østergaard som rejseleder, 
der var i Tanzania 9.-21. januar 2022 
med Effektivt Landbrug og det land-
brugsfaglige rejsebureau Rejsogoplev.

- Det var virkelig en øjenåbner 
af, hvad Afrika og selvfølgelig især 
Tanzania har at byde på, konstaterer 
Morten Hansen, mælkeproducent 
i Vrå.

Han er sammen med Peter Kou-
strup fra Balle og Per Østergaard sat 
i stævne til et kaffemøde hos Uffe 

Wiborg ved Hobro for at snakke om 
de nye oplevelser i Tanzania.

At se, høre og lugte 
er noget andet
Ingen af de tre landmænd havde før 
været i Tanzania, hvor Per Østergaard 
siden 2008 har arbejdet med flere 
forskellige landbrugsprojekter især 
inden for mælkeproduktion.

- Deres landbrug og måde at drive 
det på er ikke noget, vi lige kan over-
føre til vores eget, siger Uffe Wiborg, 
der er svineproducent.

Men han er noget imponeret over, 
at så mange kan lykkes med at leve 
livet på en helt anden måde end os 
i Danmark.

- De lever langt mere i nuet og tager 
tingene, som de kommer. Det virker 
som om, de er rigtig gode til at hjæl-
pe hinanden, så sammenholdet er 
stærkt, påpeger han.

- Det er bare noget helt andet selv 
at opleve et land, hvor man kan se, 
høre og lugte frem for at se noget i 
fjernsynet, mener Morten Hansen.

Trygt at rejse ved 
normal omtanke
Hvis man ikke lige render rundt og 
ligner en blanding af en smykke- og 
urbutik, er det trygt at færdes i Tan-
zania i de lyse timer.

- Vi oplevede ikke noget kriminali-
tet, selvom det er åbenlyst for alle, at 

vi få hvide har noget mere materielt 
end de mange lokale, fortæller Peter 
Koustrup.

Man skal bare ikke gå ud alene efter 
mørkets frembrud i byerne. Så skal 
man være fl ere og helst sammen med 
en lokal.

Noget helt andet er, at i national-
parkerne er der latent fare for at ende 
i et løvegab.

- I den ene park, vi besøgte, kom en 
Masai og hentede os, når vi skulle gå 
de cirka 150 meter fra hytterne til re-
stauranten, fortæller Per Østergaard.

- Den ene dag lå løverne lige ved 
hytterne, og helt oplagt var det nok 
ikke smart at vade lige forbi deres 
næser, uddyber Peter Koustrup.

  
Kort om Tanzania

 Tanzania hedder helt korrekt United Republic of Tanzania og 
har et landareal på 945.087 kvadratkilometer, hvilket er 22 
gange større end Danmark
Tanzania blev uafhængigt i 1961
 Der er cirka 60 millioner indbyggere fordelt på 130 forskellige 
nationale befolkningsgrupper, som udgør 98 procent af 
befolkningen
 De resterende cirka to procent er arabere, indere og europæ-
ere
 Årlig vækst i befolkningen er 3,1 procent, og den gennemsnit-
lige alder er 18 år mod 42 år i Danmark. Det er således en 
meget ung befolkning
 Fordelingen på religioner er cirka 45 procent kristne, 45 
procent muslimer og 10 procent andre religioner
 Hovedsprogene er swahili og engelsk plus lidt arabisk og 
mange forskellige stammesprog
 Som det fulde navn indikerer, er det en demokratisk republik 
med en præsident, der er stats- og regeringsleder. Som ny 
præsident blev Samia Suluhu Hassan valgt i foråret 2021 - hun 
er en af de få kvindelige topledere i Afrika
 BNP var i 2019 kun 1.122 USD, hvor vi i Danmark var på 60.200 
USD

Rejseleder Per Østergaard fra det landbrugsfaglige rejsebureau Rejsogoplev snakker tehøst med en medarbejder på 
den meget professionelt drevne farm.

Uff e Wiborg er til daglig 
svineproducent, men svin er 
der ikke mange af i Tanzania. 
Til gengæld er der elefanter, 

som har været hårde ved 
barken på dette baobab-træ. 

Fotos: Peter Koustrup
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Men ikke nok med løvefl okken. Der 
var også elefanter og fl odheste, som 
gik lige nede ved fl oden. Bare ikke så 
mange som normalt, fordi der var en 
meget slem tørke midt i januar.

Afgørende forudsætning
Når det er første gang, man besø-
ger et land, kan man forledes til at få 
det indtryk, at det nok har set sådan 
ud i mange år. Er det tørt, og intet er 

grønt, kan man forledes til at tænke, 
at sådan er det altid. Det modsatte 
kan selvfølgelig også være tilfældet.

Men i et land som Tanzania gør især 
vejret en meget stor forskel.

I store dele af landet er der normalt 
tørke i otte-ni måneder og kun til at 
dyrke noget i markerne i de tre-fi re 
måneder, hvor der er nok vand i jor-
den. Det svarer til, at der kun kan hø-
stes majs til modenhed en gang årligt.

- Vanding er mulig nogle steder, og 
så kan der dyrkes fem afgrøder på to 
år, forklarer Per Østergaard.

Dermed er adgangen til vanding 
en afgørende forudsætning for plan-
teavlen. 

Ved besøget i januar havde der 
således været tørke udover det 
sædvanlige i store dele af landet, og 
konsekvensen er, at afgrøderne ikke 
lykkes.

En synlig forskel fra år til år
I de 14 år, Per Østergaard har rejst 
i Tanzania, har der været en synlig 
forskel fra år til år.

- En af de vigtigste forudsætninger 
for at udvikle et land, er et produktivt 
landbrug, der kan brødføde fl ere end 
dem, der er beskæftiget, siger han.

Men også vejnettet skal fungere, 
så fødevarer og alt muligt andet kan 
fl yttes uden for meget besvær.

- På det område er der sket meget 
de seneste fem år, påpeger han.

I det hele taget er hans erfaring, at 
Tanzania er et land på vej fremad. Det 
også selvom der er meget, som ikke 
fungerer helt, som det skal. For ek-
sempel er der en betydelig korruption.

- Set i det lys er det nok ikke lige et 
land, jeg ville investere i, konstaterer 
Uffe Wiborg.

/ jpj

Morten Hansen og søn 
Mads i en mark med 
malkekøer. Grundet tørken 
er der ikke meget bid i 
græsset.

En løve er et majestæ-
tisk rovdyr, som er godt 

at have på passende 
afstand. Man kan måske 

undre sig over, at den 
ikke lige hopper op og 

får sig en dansk 
landmand til frokost?


