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Et år efter politiet! 
 

Ja, nu er der faktisk gået godt et år siden jeg sagde 

farvel til politiet og rejste til Tanzania. Det er også 

længe siden, jeg har skrevet lidt om, hvordan det 

står til hernede syd for Ækvator, men det hænger en 

del sammen med, at jeg aldrig har haft så meget at 

rive i som nu. 

Arbejdstiden er jo sat til 10 timer om dagen 6 dage 

om ugen, men jeg arbejder oftest mindst 1-2 timer 

mere pr. dag. Så keder mig, det gør jeg ikke. 

Når jeg så endelig kommer hjem, får taget et bad og 

spist, så er der ikke meget mere energi end til at 

smide sig i en stol og se lidt TV – som jeg så ganske ofte falder i søvn til. 

 

Der er fortsat gang i tyverierne fra projektet, men bestemt i mindre grad end tidligere. Vi fanger pænt 

mange af vore ansatte chauffører, operatører og security guards involveret med udefra kommende 

tyveknægte. 

 

I 2010 havde afdelingen skrevet omkring 30 rapporter og der var 

fyret et par stykker. I 2011 var der 61 sager, hvoraf de 20 blev 

skrevet efter jeg ankom, og der blev fyret i alt 12. 

I år er vi foreløbig oppe på at have skrevet 185 sager og har fyret 

130 medarbejdere for tyveri alene. Det er jo ikke et mål i sig selv 

at fyre mange, idet det jo klart går ud over produktionen. Men 

desværre synes folk ikke det er så slemt at miste sit arbejde. Vi 

har ikke bragt mange sager til retten, idet vi i så fald fortsat har 

de pgl. ansat indtil afgørelsen er faldet, og det kan jo snildt 

trække i langdrag. Skulle dommen så gå imod os, så skal vi 

genansætte kanaljen. I betragtning af den udbredte korruption 

hernede, så er der jo god chance for, at dommeren får en skilling under bordet. 

Et eksempel var en tyveknægt  Babu Ally, der blev anholdt af politiet. Den kanalje havde også angrebet en 

af vore unge ingeniører, der havde set ham i besiddelse af vores røde diesel. Da han blev anholdt kørte han 

oven i købet rundt i sin bil forsynet med falske nummerplader. Da jeg fandt en dieselpumpe, der kunne 

tilsluttes et alm. bilbatteri i hans bil, så måtte jeg møde i retten og fortælle, hvorledes sådan en fungerer. 

Man tror næppe sine egne øjne, når man ser en sådan retssal, der er et meget simpelt lille hus med meget 

basale betonbænke. Akter fra mange år ligger stablet op ad væggen bag magistraten og lægdommerne. 

Sagen blev senere til ren tragikomik, da tyveknægten blev idømt enten 6 måneder i spjældet eller at betale 

30.000 TSH (120 Dkr). Ren korruption. 

 

Jeg fik for 5 måneder siden ansat en ung herboende tysker Mathias som assistent. Han taler flydende 

swahili og har et stort kontaktnet hernede. Han er nysgerrig, opfindsom og har en god approach til vores 

folk. Han blev gift lige omkring ansættelsen med en tanzaniansk pige Maria, der er lærer på den 

internationale skole.  

 

En snedig anordning til at avancere km-
tælleren i lastbiler. Lige til cigarstikket 
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Jeg var med til brylluppet, der foregik i en katolsk kirke. 

Det var en speciel oplevelse. Når præsten af og til 

leverede et eller andet statement, så lød der højlydt 

jublen/lallen – ved ikke helt hvad man skal kalde det – 

fra de tilstedeværende kvinder.  

Det var også ganske morsomt at se ham dyppe et par 

oblater i et bæger med vin og give dem til Mathias og 

Maria, hvorpå han selv tog et dygtigt søp af bægeret. 

 Højtideligt og på samme tid afslappet og rigtig 

morsomt.  

 

Med Mathias hjælp har det været muligt at opbygge et netværk af informanter, der leverer fremragende 

efterretninger og fiduser. På en måned lykkedes det os i samarbejde med politiet at beslaglægge ca. 4000 

liter af vores stjålne diesel. Det skete ved en række ransagninger i huse, hvor vi vidste det blev opbevaret.  

 

 

Det er rent politiarbejde. Apropos politi så var mekaniker Bertel, der er gift med en zambiansk kvinde og 

har to børn, hjemme i DK på sommerferie. På de 3 uger så de ikke en eneste politibil eller politimand. En af 

knægtene Theis sagde så de bevingede ord: ”Far, der er slet ikke noget politi i Danmark mere. Han er i 

Iringa”.  

Ta’ den! 

 

Nå, men faktisk går det på det seneste fint fremad. Det er lykkedes at møde Regional Commissioner – en 

kvinde. Hun rangerer lige under Premierministeren og havde tydeligvis ingen ide om vores problemer. Men 

det fik hun med det resultat, at der nu kom kraftigt pres ovenfra på politi m.v. 

Det har givet pote. Indenfor den seneste måned har vi fået puttet 9 personer i spjældet, så nu begynder 

alvoren at gå op for både in- og outside skiderikker. 

 

Min tidligere deputy Mac smadrede sin bil LD 

43 et par måneder inden han forlod jobbet – 

totalskade. Hans efterfølger Komba gjorde 

ham så kunsten efter for et par måneder 

siden. Det var i begge tilfælde midt om 

natten og jeg er ganske overbevist om, at 

ingen af dem har været ædru. To biler 

smadret – og vi får ikke nogen ny. Komba er 

tidligere politi og vehicle inspector, så han 

burde sgu da vide hvordan man kører. Nu har 

jeg forbudt ham at køre nogen af firmaets 

biler – klovn. 

 

 

Ind i mellem er der jo heldigvis lidt åndehuller. Jytte har været nede og besøge mig nogle gange, og jeg har 

også været hjemme på sommerferie i 3 uger. 
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Nr. 2 søn Martin, Marie og de 2 unger var 

hernede sammen med Jytte, og der stod bare 

safari på programmet. Katrine og kæresten 

Rasmus skulle også have været her, men Katrine 

måtte desværre gennemgå en operation i 

hoften, som hun endnu ikke er helt recovered 

efter. 

På billedet tv. er vi kørt fast i et mudderhul, da vi 

krydsede flodlejet. Bilen kunne ikke komme i 

firehjulstræk lavt gear. 

Så kom der en flok elefanter, men de fandt 

heldigvis et alternativt vandhul. 

 

Vi var på besøg i masai boma og det vakte stor jubel, 

da Martin som sædvanlig ville lave alle mulige 

akrobatiske ting for at tage et billede af en ged, der 

netop havde født et kid. 

Hans bukser sprak – både hørligt og synligt. 

 

Også ældste knægt Anders har været på besøg. Han 

er noget i retning af ”Technical solutions advisor” for 

Caterpillar og bor og arbejder i Dubai. Vi har haft 

noget samarbejde omkring CAT og han var her 

sammen med sin chef fra Geneve. Efter et par dage 

on the road var der også plads til et par dage i Ruaha.  

Der var mange fine oplevelser med dyrene. På afstand så vi en hun-gepard med 2 unger og en nedlagt 

impala. Desværre var National Geographics der for at filme, og så må man ikke nærme sig. Vi vendte tilbage 

en time senere, og da var NG teamet væk. Det var geparderne desværre også. Det nedlagte bytte var blevet 

overtaget af et par ungdomsforbrydere – 2 unge han løver. 

Og tro det eller lad være – der var faktisk en halv times tid, hvor Anders og Keld ikke snakkede CAT. 

 

 

Ruaha nationalpark er fantastisk. Jeg har nu 

været der 8 gange og nyder det lige meget hver 

gang. Terrænet skifter jo efter årstiderne – fra 

et fantastisk blomsterflor i marts måned til 

goldt og vissent terræn i okt/nov før regntiden 

sætter ind. Det sidste er til gengæld 

fremragende til at se dyrene. Der er ikke så 

megen bush at skjule sig i, og de samles ofte 

ved vandhuller om aftenen. 

 

 

Jytte på The Never Ending Road på vej til Ruaha 
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Vi plejer at bruge 2 camps i Ruaha – Mwaguzi,om er 

ekstrem lækker mht mad og meget økologisk (dvs. 

ikke engang en generator. Kun solpaneler). Ejeren 

Chris Fox er en spændende herre. Men måske er 

lejren en smule for ”colonial English”.   

 

Den anden Tandala er også fantastisk, men nok mere 

familieminded og sjovere for ungerne. 

For nu et par måneder siden var der et par af deres 

ansatte, der var taget ind til nærmeste landsby 

Tungamalenga og havde drukket hjernen ud. De 

kunne i hvert fald have købt omkring 80 bajere for det 

beløb, der blev betalt. 

Ud på aftenen kørte de hjem på en motorcykel, og de standsede i god afstand for ikke at røbe sig overfor 

værtsparret. De gik hver sin vej og den ene af dem gik direkte ind i et par løver, der gik på ham. De fandt 

hans skjorte intakt, som han formentlig havde taget af, og et par småknogler. Ellers var alt andet bare væk. 

Det var selvfølgelig en interessant baggrund for Jytte, da hun var på besøg herned sidst og vi var i Tandala 

og også for min nabo Ole, der var her i november. 

 

Ole fik – ligesom Jytte og Martin med familien – 

lejlighed til at besøge en Masai boma. De lever 

som de har gjort i århundreder. De lever faktisk 

udelukkende af kød og mælk. De er stort set de 

eneste afrikanere, der kan tåle at drikke mælk 

som voksne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På turen sammen med Ole var vi heldige. På samme 

dag så vi 3 løvepar i gang med parring. Og det er godt 

nok noget af et job for sådan en han-mittekatter. I 3-4 

dage må han på madammen ca. hvert 20’ende minut. 

Det bemærkelsesværdige var endvidere, at de 3 par 

befandt sig indenfor en radius af ca. 300 m. 

 

Jeg har jo tidligere skrevet noget om de fantastiske 

baobab træer. Ole og jeg havde af en ranger fået at 

vide, at et baobab træ vokser ca. 1 m i omkreds per 

1Banda i Mwaguzi m flodlejet i baggrunden 
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100 år. Så det er klart, at der må være nogle 

rigtig gamle træer. 

Da vi var på vej ud af parken og var tæt på 

Park HQ bemærkede vi et enligt stående 

baobab træ af anselig størrelse. 

Vi fik begge samme ide – at prøve at skridte 

træets omkreds af for at se dets alder. Fint 

sted – ingen bush eller andet – bare slette. 

Da jeg standsede bilen lige før vi nåede helt 

hen til træet blev jeg opmærksom på noget 

lige under og til venstre for træstammen. Det 

var 2 hunløver, der lå der og snorkede. 

Vi var ganske tilfredse med at se løverne. Havde vi ikke gjort det, så kunne det tænkes, at vi var stået ud af 

bilen og startet med at skridte træet af og så vadet ind i de 6 andre løver, der lå på bagsiden. Otte løver 

under samme træ – fantastisk. 

 

Vi får jo også stadig spillet noget golf hernede. For nogle uger siden var mekaniker Torben og 

sprængningsekspert Lewis i Mufindi og spille. Lewis (Skotland) er en glimrende golfer og forsøge at spille 

bolden gennem et hul bladhanget på et træ. Der blev en pokkers ballade og Torben vrælede: ”You hit the 

fucking monkey”. De kunne så se en stakkels lille velvet monkey sidde og have det rigtig dårlige. Så nu har vi 

termer som bogey – par – birdie – eagle og ikke mindst ”monkey”. 

 

Området vores main office i Kibwabwa er beliggende i tilhøre M.T.Huwel en lokal stor vognmand. Han har 

også et kæmpe område bag vores yard. Det henligger brak med græs og en nogle buske. Det er vi ved at 

lave en driving range ud af. Vi har jo maskineriet til at gøre det effektivt. Bliver nok færdig lige efter nytår – 

fedt. 

 

For et par uger siden var jeg en smut i Dubai for at have et rendez-vous med Jytte, der var derovre og 

besøge Anders.  Tre fulde dage med ture, golf, god mad og familiehygge. Dejligt også at komme lidt væk fra 

Ali Baba country. 
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I forrige uge forulykkede en bus med 60 passagerer. 

Den kørte ud over en skrænt og landede på taget. 

Det er ikke helt klart, hvor mange dræbte der var, 

men vore folk talte 29 døde. Officielle tal siger 16 – 

talfusk. 

Vi sendte en crane truck til stedet med generator og 

vinkelslibere, men da hele området var 

gennemvædet af diesel og benzin (fra dunke i 

bussen), så duede det jo ikke. Folk blev så 

aggressive, fordi crane trucken ikke ”bare” løftede 

bussen, men det er den langtfra stor nok til. I stedet 

måtte vi sende en CAT 966H wheel loader til stedet og løfte bussen fra jorden, så personer og lig kunne 

bjærges. 

Det viste sig videre, at min maid Elenika’s søster var med i bussen og blandt de dræbte. 

Det er ufatteligt, at myndighederne ikke gør noget ved de busser. Chaufførerne er rablende sindssyge, 

busserne ofte gamle og i dårlig stand, men køre stærkt – det kan de. De kører snildt 120-130 km/t på 

lorteveje. 

 

Regntiden er startet, og da jeg stod op en morgen 

flaksede der nogle pegefingerstore græshopper rundt 

inde i stuen. Tænkte, at det var da mystisk indtil jeg gik 

ud i udestuen og så vinduerne totalt dækket af 

græshopper. Der har simpelthen været skyer af de kræ 

hele dagen.  

Inde ved kontoret så det ud som om der var kommet 

græsplæne flere stedet, men det var bare græshopper. 

I Isimila quarry, hvor vi har nogle lyskastere om natten 

var der et lag på 15 cm af græshopper. En wheel loader 

måtte skovle dem væk – de begynder at stinke ganske 

afskyeligt efter et par dage.. 

Folk drøner rundt og samler græshopperne ind i dunke og sække, idet det er en lækkerbisken for dem. Jeg 

tror nu lige, at jeg står af på den.  

 

 

 

 

Til gengæld er der også masser af svampe at få fat i. 

Langs vejen står knægte og sælger kæmpesvampe. 

Jeg købte 2 forleden og spurgte Elenika om hun 

kendte dem. Det gjorde hun og sagde, at de var rigtig 

lækre. 

Det kan jeg kun bekræfte – de var kanonlækre. 
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Nå, men nu ser jeg frem til at komme hjem til fru Thomsen og resten af familien til jul. Jeg rejser herfra den 

21/12 og skal retur den 7/1. Min kontrakt er blevet forlænget frem til udgangen af juni 2013. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kærlige hilsner fra det mørke Afrika 

 

Mogens 

 

 

 

  
Rasmus og Katrine får forhåbentlig mulighed for at 
komme en smut til TZ i 2013 

Maria og Anders kommer forhåbentlig også en smut 
herned sammen. 

 

 

 

Nedenfor er der flere billeder – uden speciel orden -, såfremt I skulle have lyst at se mere. 
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Lidt anderledes skilte end i DK Hvirvel støvstorm på vejen 

  
Utroligt hvad de billige Kina cykler kan holde til Dunke med kaktus juice – laves til alkohol 

 

Anders og Maria tog Jytte og mig med på ørkentur. 
Vi kom til et utroligt flot hotel ressort ude midt i 
ingenting. 
Den lækre frokost var deres fødselsdagsgave til mig. 

  
Ingen sidevej. Hvordan hulen kan dette lade sig 
gøre. Det har vi ikke regnet ud endnu 

Tandala bar-bandaen, hvor der er udsigt til 
elefanterne ved vandhullet 
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Sådan en 5-6 m krokodille er ikke at spøge med Dikdik – verdens mindste antilope – ca. ½ m høj. De 
er simpelthen bare nuttede. 

  
Elefanten her var helt henne ved bilen Anders ved Crocodile pool 

 

 

Zebra  

 


