
      Vår resa till Gambia och Senegal 27.1. – 11.2. 2020                                                
Gunvor och Tom Ryynänen 

För länge sedan hade ett visst intresse vaknat för Västafrika, söder om Sahara. Dels har det jättelika 
och ”brokiga” området varit en vit fläck för oss båda, dels har kulturen, rytmen lockat länge på ett 
diffust sätt. Jag har associerat med Karibien. Själv har jag bara ett första stökigt och mörkt minne av 
besök i Nigeria i regionen. På 60-talet deltog jag i Unis seminarieserie om utvecklingsländer och 
skrev en uppsats om ”Fiskenäringen i Ghana” med Jan-Ole Ray, förstås utan att besöka landet. I 
mina första jobb inom export på Finnpap och Savo Oy fick jag lära mig hamnarnas namn. För ett 
par år sedan gav mig en av mina partner i mitt mentorskap några impulser om sitt hemland 
Elfenbenskusten. Förra hösten läste jag rätt mycket om naturen, kulturen och den politiska 
situationen i Kamerun, Ekvatorial Guinea och Gabon. Det verkade oroligt och även svårt att få ut 
något av en resa till dessa länder. Franska är dessutom nästan ett måste, frånsett det lilla korrupta 
Ekvatorial Guinea, som är enda spanskspråkiga landet på kontinenten. 

Blicken vändes till Gambia och Senegal, efter att vi skippat både Guinea-Bissau och Guinea 
Conakry (blev lite bekant genom ett trettiotal Puutalo-hus, som skeppades dit just då jag 1969 fick 
jobbet). Avgörande för resevalet blev dels att länderna är stabila, med etablerad turism och engelska 
som språk i Gambia, dels att Tjäreborg överlevde Thomas Cook´s konkurs och erbjöd direkta och 
ganska förmånliga flyg. Då vi lyckades få plats bland den grupp som gör en guidad rundresa i 
Senegal (franskt) var beslutet klart redan före jul. Avresan blev med Sunclass Airlines måndag 27.1. 
och behagligt mitt på dagen i Economy Plus kategori längst framme i planet, med lite mera plats för 
benen! Vi tyckte att helheten inkl. hotell, måltider och speciellt en veckas äventyr i minibuss med 
guide i Senegal verkade förmånligt – och valde så undantagsvis en gruppresa. 

Flygresan till det lilla Gambia gick fint och efter lite trängsel och (förväntad) allmän oordning fick 
vi plats i minibussen, som förde oss till Senegambia Resort, en gång påbörjat vid Atlantkusten söder 
om huvudstaden av svenska turist-pionjärer. Vi var tolv personer som alla sov första natten på det 
hotellet och samlades redan halv sju på morgonen för avfärd till Gambias lilla huvudstad Banjul, 
till färjan över den breda Gambiafloden till Barra på norra sidan och sedan över gränsen till 
Senegal. 

    

Bör nog tilläggas att alla fick vänta ett par timmar på att färjan skulle lägga till, då det var något 
strul, men sedan blev det ju nära nog tumult när alla, inklusive fordon, skulle ombord. Efter en 
halvtimmes överfart hade vi, med Henry (chaufför och allt i allo) och vår guide Tea, kort väg till 



gränsen. Gränskontrollerna gick smärtfritt, också fingeravtrycken på en välanvänd ljusskiva; lokala 
frang hade vi redan växlat. Snart nog var vi framme vid Fathala Wild Life Reserve, där vi klättrade 
upp på ett stort safarifordon allihopa för en par timmars rundtur bland djuren. Rätt snart fick vi syn 
på Kevin, den ensamma noshörningen som vilade sig i skuggan av ett acaciaträd. Han lever ganska 
långt från sin barndoms hemland Sydafrika. Alla stora vilda däggdjur har dött ut i Senegal, frånsett 
flera i den skyddade naturparken Niokolo-Koba (9130 km2 !) i sydost. Man försöker nu i några 
reservat skapa förutsättningar för dem att leva och förökas. Detta gäller förutom noshörning, också 
giraff, flera hjortdjur, vattenbuffel och några till. 

     

Fathala Wild life Reserve 

    

Stora livliga marknaden i Kaolack                     Les Relais Hotel, Kaolack 

Bussresan fortsatte någon timme till, innan vi anlände till Kaolack, en av de största städerna i 
landet och vår första övernattning i Senegal. Den salta floden Saloum flyter söder om stan, som är 
centrum för jordnötsnäringen. Vi traskade runt i den stora intensiva marknaden där man kan köpa 
det mesta till priser, som de flesta lokala mänskor orkar betala. Värmen hade då stigit till ca 35 o C, 
så det kändes nog skönt med dusch och simbassämg på Les Relais Hotel. Senare åt vi alla 
tillsammans på hotellkrogen – de flesta valde chicken yassa (löksås) med ris. Redan i mini-bussen 
och på kvällen hade vi tillfälle att höra info om Senegal och flera kända musikers och sångares 
inspelningar av traditionell mbalax och njuup musik och likaså modärnare varianter med 
världsberömda föregångaren Youssou N´Dour, följd av Aken, Ismael Lo, Baobab orchestra osv. 
Också en känd gambisk kvinnlig sångare Sona Jobarteh, som är bland de bästa att spela Kora 
instrumentet (återkommer), kan man likaväl höra i Senegal. 



Efter ett tidigt och lätt morgonmål åkte vi mot nordväst och huvudstaden Dakar, men stannade på 
vägen ett par timmar vid Bania Wild life Reserve, som också (liksom Fathala) sträcker sig över 
några tusen hektar. Safaribilen förde in oss i en torr skogsterräng, men vissa acacia och andra träd 
var gröna. De jättelika, tjocka Baobab-träden var helt utan löv så här års. Detta ”apbrödsträd” är en 
märklig skapelse, som kan bli upp till 1000 år gammalt och är viktigt, nästan heligt bland Wollof, 
Mandinka, Yola och övriga stammar. För kringvandrande vördade Griots (trubadurer och 
folkhistoriker) kan vissa gamla ihåliga Baobab träd bli en hedrad gravplats.                        
Nedan Bania och ett jätte Baobab-träd 

  

På eftermiddagen körde vi in i Dakar, en livlig miljonstad som brett ut sig långt inåt land från den 
halvö, som är Afrikas västligaste punkt.  

Vi körde lite sightseeing med bussen och fick se parlamentet, den ståtliga gamla järnvägsstationen, 
pompösa byggnader från franska tiden före 1960, planteringar, presidentpalatset osv., följda av 
skrytmonumentet African Renaissance Monument (49 m högt, se också Gunvor nedan till höger). 

                 

 



Vi tyckte det finns mycket symbolism i förverkligandet av ett sådant monument: alltså att en 
president, A. Wade, i ett fattigt land beslutar (2006) att det skall byggas och hur det skall byggas – 
för ca 25 miljoner euro! Den senegalesiska arkitekten Pierre Goudiaby vann tävlingen, vars idé 
byggde på presidentens monumentala önskemål. Våra tankar gick till verk i totalitära stater, 
speciellt då vi sedan hörde att en byggfirma från Nordkorea fick jobbet att bygga allt. Stark kritik 
följde, bland annat för att skapelsen i brons inte kändes speciellt ”afrikansk”. 

Senegal har, trots allt, länge varit den politiskt lugnaste afrikanska staten, trots sina ca 30 språk, och 
många etniska folkgrupper och sekter inom sufism och sunni-islam. Wolof är den största stammen, 
följd av tukulor och serer. Mandinka folket är inte så utbrett som i Gambia (ca 40 %), men annars 
är länderna mycket lika, frånsett att franska är det officiella språket, medan engelska gäller i 
Gambia. Senegals yta är ca 197.000 km2 och landytan uppvisar många slags natur och omger helt 
lilla Gambias 11300 km2. Efter Wolof imperiet på 1500-talet följde portugiser och sedan fransmän, 
som grundade Saint Louis i norr såsom centrum för kolonialstyret. Dakar övertog den rollen efter 
1857 och slutligen 1960 blev Senegal självständigt. Leopold Senghor blev första president, var 
omtyckt och lyckades skapa stabilitet trots väldiga klasskillnader. Jordbruk och boskap är 
fortfarande viktigast, men stor inflyttning till städerna har inte minskat problemen med arbetslöshet. 
Ändå verkar mänskorna glada, musiken är närvarande, likaså fotboll och konst. 

Efter en del reflektioner på ett café med gott kaffe och A/C, åkte vi ut längs en udde till Hotel 
Savana vid havsstranden och med en stor simbassäng! Också middagen var god, men morgonmålet 
intogs snabbt igen, före solen gått upp. Vi åkte till hamnen och gick ombord på färjan till Île de 
Gorée,den lilla beryktade ön 3-4 km ut i havet. Det ljusnade medan båten styrde ut genom den stora 
hamnen och solen gick upp då vi närmade oss Gorée. 

    

Intrycken av cellerna vi såg och av hela behandlingen av slavar ännu på 1800-talet blev konkreta 
och starka: Det fanns inget mänskligt i hur dessa, kanske två miljoner slavar behandlades, piskades 
och lastades på varann i kala celler, utan hygien och nästan utan mat i väntan på att skeppas till Nya 
världen. Idag är ön närmast idyllisk eller pittoresk, frånsett det som bevarats från slavtiden. En liten 
befolkning lever huvudsakligen på turism och konst och många bor i de bunkrar som byggdes för de 
jättelika kanonerna från världskrigen (bl.a. i filmen om Navarone). Efter konstköp åt vi en lunch 
och så var det dags för återresan till bussen och Henry, som väntade på att föra oss norrut. 

Nästa mål var Lac Rose, en rödskimrande saltsjö intill Atlantkusten, där salthalten uppgår till 40 %. 

 



   

Lac Rose och dess saltbåtar                 Vår tredje övernattning, Chez Salim, nära sjön 

Färgen kommer av alger som avger ett pigment. Bilden visar de robusta båtar som saltarbetarna 
använder i sitt tunga arbete att lasta salt – för hand i korgar som töms i båtarna. Sjöns djup är högst 
3 m och bredd drygt en kilometer. För att lindra hudskadorna smörjer de in sig med Shea butter, av 
nöten från Sheaträdet. Saltet töms sedan på ett saltberg och används bland annat lokalt till en av 
nationalrätterna thieboudienne, dvs. salt fisk och ris. 

En lång och varm dagsetapp väntade på fredag (muslimsk helgdag) till Saint Louis, en pittoresk 
stad med gammalt centrum i kolonialstil (vid Senegalflodens mynning) ute på ”första” ön (Ndar), 
dit man åker över en 500 meter lång bro från slutet av 1800-talet, i design av Eiffel. Ytterom denna 
smala ca 2 km långa ö ligger längs kusten en smal östrimma Langue de Barbarie, som är över 20 
km lång och däremellan ligger fiskebåtarna, piroques och väntar på att användas. 

   

Saint Louis är 320 km norr om Dakar och ansluter till det torra Sahel bältet mellan Sahara och 
savanner med Baobab träd i söder. De hundratals granna stora fiskebåtarna i trä imponerade på oss. 
Några av gatorna kring Hotel Residence (med vår balkong 5) och ett par kvarter söderut till bron, 
posthuset och Flamingo krogen samt jazzklubben vid vattenbrynet hade flera mysiga restauranger, 
blomplanteringar och granna träbalkonger.  

Vi lämnade bagaget kvar på Residence för en natt till, då vi i gryningen åkte ännu drygt 50 km 
norrut till fågelparadiset Djoudj Wetlands. En lång slutsträcka kördes på gropig sandväg längs 
Senegalfloden, som bildar gräns mot Mauretanien – tills vi kom fram till ornitologstationen och fick 
en lokal guide med oss på en båtfärd för att ”bonga” fåglar. Under olika årstider kan man se 



hundratals fågelarter längs vattendragen och trots att vi inte är duktiga på att känna igen fåglar var 
båtturen intressant och imponerande. Vi såg åtminstone följande: Abessinian Roller (blå), stork, 
Maraboustork, svartkronestork, pärlhöna, sacred Ibis, skarv, örn, mycket pelikaner och flamingon. 

   

Efter den sköna och givande båtfärden åt vi lunch i Djoudj campen, som var smakfullt inredd med 
fågeltavlor och alla rum man kunde hyra hade olika fågelmålningar på väggarna. På eftermiddagen 
kom vi tillbaka till Saint Louis och Gunvor och jag åt en god middag på restaurang Kora, där Tea 
gjorde oss sällskap. Hon underhöll sedan följande dag i bussen hela gruppen med lokal musik, info 
om platserna och frågesport, då rundresan nu fortsatte söderut.  

Det blev varmt. Här kördes Dakar-rallyt tidigare, som sedan flyttat så att det senast kördes i Saudi-
Arabien. Henry körde försiktigt och bra. Gamar mumsade på en del kadaver intill vägen. Henry 
valde ut en by, som vi stannade och hälsade på. En hel del mat och andra varor var färdigt inköpta 
för att ge som gåva åt byaäldsten vid besöket. Livet är enkelt på landsbygden men ger oss lärdomar. 

   

De gamla högaktas, de runda hyddorna med jordgolv är lite olika stora och männen bor skilt, köket 
är gemensamt för flera familjer (Alex Haleys bok Roots lekte i minnet), en del har mera än en 
hustru. Odlingarna och boskapshjordarna är små. Henry talar flera av stamspråken, så vi fick höra 
att de var nöjda med vårt besök – och vi tyckte det var OK., just så som det gjordes. 



Ännu ett par programpunkter återstod på resan. Vi närmade oss nu den djupt religiösa staden 
Touba, som blivit mest känd för sina sunni Brotherhoods av vilka Mourides är den mest 
betydelsefulla och grundades av Amadou Bamba M´Backe. Han tog initiativet till den imponerande 
Stora moskén, som började byggas 1887 och nådde en viss färdighetsgrad 1963 med plats för 7000 
män och kvinnor (på skilda platser) till bönen fredag eftermiddag Den centrala minareten är 87 
meter hög och tillägnades Bamba, som dog 1927 och begravdes inne i moskén. Den är störst i Sub-
Sahara i västra Afrika. 

De efterföljande kaliferna har hanterat väl brödraskapets makt och rikedom, så att medlemmar och 
hela staden (av alla donationer) nått en relativt god välmåga. Stora mängder troende från när och 
fjärran vallfärdar hit till Senegals näst största stad, med en halv miljon invånare. År 2020 inträffar 
”the pilgrimage of Grand Magal on the 18th of Safer”, dvs. den 6 oktober, då man kan vänta 
hundratals tusen mourider till Touba och moskén, ja kanske över två miljoner under hela året.  

För oss var det viktigt att klä oss, som påbjuds, speciellt för kvinnor. En av moskéns guider tog 
emot oss och visade den arkitektoniska skönheten i valvformer, proportioner och ädla material från 
flera länder, som tusentals hantverkare mejslat och bearbetat. 

Kontrasten mot byn ovan var minst sagt i ögonen fallande. Vi uppskattade förstås att vi fick besöka 
moskén och blev så väl mottagna. Pråligt var det väl inte, bara imponerande vackert. 

    

På återvägen mot Kaolack var det 
överenskommet med Henry att han skulle välja 

en av byskolorna, som det fanns flera av längs landsvägen. Flera av oss hade också tagit med bl.a. 
pennor, häften och andra skoltillbehör och Tea hade skaffat en fotboll, som hon märkt vid ett 
tidigare skolbesök att uppskattades hejdlöst. Snart nog vände Henry in bussen intill en ingärdad 
skola och vi blev väl mottagna av rektorn, som berättade om skolans sex klasser och hur man fått 
lite understöd också från EU för att förbättra sanitetsutrymmen och möbler. Gåvorna överräcktes. 
Vi fick strax träffa klass 5:s glada elever vid sina pulpeter och deras lärare, som fick dem att sjunga 
en pigg sång för oss, högt och ljudligt. Barnen blev lite förvånade då vi alla resenärer svarade med 
en finsk sång!  

Rundvandringen fortsatte till alla klasser, de små ettorna och de lite större, som kastade ännu 
ivrigare blickar på fotbollen som läraren höll i. Lågstadiet är nära nog gratis, men transport, böcker 
och kläder kostar så mycket att alla barn inte kan fortsätta alla sex år. Efter 2, 4 och 6 år hålls också 
prov för att få fortsätta. Vi bekantade oss också senare i bussen med ett par skolböcker, som vi 
tyckte var väl upplagda. En liten del av de unga kan fortsätta till högstadiet och vidare till ytterligare 



tre år och universitet. En högklassig privat högskola för flickor finns på Île de Gorée och en 
liknande för pojkar i Dakar – vid sidan om ett statligt universitet.  

    

Efter skolbesöket hade vi fått en verkligt mångsidig bild av landet och livet i Senegal under en 
veckas rundresa, tack vare våra guider. Det var eftermiddag och vi tog in på samma hotell Le Relais 
i Kaolack, med sin välkomna simbassäng. Följande morgon återstod bara vägen till Barra och färjan 
över till Banjul. Hur det nu var så fick vi igen vänta två timmar på att färjan skulle anlända och lasta 
av massorna av passagerare och bilar.  

    

Resan i Senegal tog slut då vi kunde köra förbi vimlet i Banjul och alla medpassagerare fördes till 
sina respektive hotell längs kusten och tackade och vinkade adjö – och vi steg av vid Djembe Resort 
i Kololi, sydväst om huvudstaden och Serrekunda. Vi hade en vecka kvar i Gambia! 

 

Vi bekantade oss med Djembe Resort och havsstranden i Kololi. Hotellet ligger vid beachen och vi 
fick ett bra rum med balkong med utsikt över inre trädgård, poolen och delvis mot havet (som 
bilden ovan visar). Ett litet tillägg för A/C och kylskåp var befogat. Längs sandstranden kan man gå 
hur långt man vill. Hotellen ligger inte så tätt, men bildar ett ”pärlband” av över ett dussin större 
och mindre resorts längs ca 15 km strand. Några beachkiosker och fruktförsäljning hör ju till, men 
där var inte mycket folk och inte heller många närgångna försäljare. Lite besvikna blev vi över 



havet, som var sällsynt långgrunt speciellt vid low tide, men varmt var det att plaska i. Tidvattnets 
höjdskillnad var över en meter som mest. På kvällen stannade vi på hotellet och såg/lyssnade på en 
medioker liten orkester medan vi åt buffetmiddag.  

För nästa dag, tisdag 4.2. hade vi inte några märkliga planer. En grön (turist)taxi förde oss till 
Senegambia centrumet (ca € 2.50 för 2 km). Förutom ett dussin krogar finns där bl.a. en hygglig 
African market, som vi bekantade oss med. En stund stannade vi vid det vidsträckta Senegambia 
hotellet där Tea höll info om Gambia och dagsutfärder för en stor grupp nyanlända. På återvägen 
stannade vi vid en supermarket och bunkrade vatten, övriga drycker samt lite skaffning för 
mellanmål – en rejäl frukost (inkl. bacon inför muslimsk betjäning) hade vi redan ätit på hotellet.  

Solen värmde och det var riktigt skönt att vandra barfota i baddräkt och skyddande skjorta + keps 
längs stranden ända till ett litet ”kooperativ”, där Haidy sålde oss papaya, bananer och en liten 
mango (inte säsong). Oj, vad gott de smakade sedan på vårt rum! När vi dessutom ordnat med tvätt, 
tyckte vi nog att vi var helt installerade på Djembe. På kvällen hittade vi ett stycke från Djembe en 
lite bättre och mysigare krog, African Queen, ägd av en iranska och vi beslöt oss för Benechin, 
Wolof folkets favoritgryta av höna (eller får) och ris med aubergine, basilika lök, chilli och citron 
samt tomatpasta som ger färg åt ”risotton” – med vin. 

Det var gott, bättre än Domoda (rätt med jordnötssmör) och Ricardo med sällskap vid grannbordet 
gratulerade oss till valet. Han var hemma från Kanarieöarna och hade rest mycket under ett brokigt 
liv. Samtalet fortsatte en god timme och bland annat talade vi om dessa gambiska ungdomar som 
inte får jobb och riskerar livet i öppna båtar som i bästa fall för dem till Kanarieöarna, där de 
samlats i stora mängder.  

På Runebergsdagen blev det inga tårtor, men en taxirunda till stan med Bakary, som vi senare åkte 
med ett par gånger till och blev så smått vänner med. Vi hittade till bookshopen Timbooktoo i 
Fajara, där jag köpte ett par böcker av gambiska författare och Gunvor lade till en bok om papaya.  

Intill Fajara området ligger Bakau stadsdelen och nu skulle vi hälsa på krokodilerna i sin pond, 
Katchikally, samt se på museet som hör till. 

    

På stranden rätas vakttornet upp efter blåst.           Gunvor ville trösta Krille krokodil, som verkade lite trist. På        
bilden tillsammans med vår chaufför Bakary. 

Krokodiler har funnits i den lilla dammen i århundraden; nu finns här över 100 st. Stället är vördat, 
då många kvinnor säger sig ha blivit fruktsamma efter besök här. Museet var intressant med flera 
teman. Musikinstrumenten Kora, Balafon och Djembe av olika ålder visades. Kora är ett 



stränginstrument, där basen är en kalabas frukt; Balafon är lite som en xylofon och Djembe är en 
trumma med lite ”midja”, som man kan ha mellan benen och slå takten.  Ett annat rum ”tillägnades” 
Gambias historia och på bilden (nedan) finns en tavla av en ung upprorisk officer Yahya Jammeh 
som blev president 1994 och höll makten enväldigt i 22 år! – ända tills han blev för hårdhänt,  
korrupt och förlorade och fick fly 2016. Tankarna gick osökt till den unge, magre officeren Hugo 
Chavez, också med röd basker och som försökte kapa makten 1992 och sedan blev president1999. 
Hans regim har behållit makten nu i 20 år!! Museet var mångsidigt. 

Vi hoppade över Banjul, som ligger över 10 km längre bort, egentligen på en ö bortom en ståtlig 
bro. Staden är dammig, fattig och inte särskilt imponerande. I stället hoppades vi hitta genuin 
handicraft i Bakau African market, men stället var nog så blygsamt. Intill ligger Bakau Fish market, 
där vi också stannade och pratade några ord med ett par fiskare, som skulle åka ut på kvällspasset. 
Fiskehamnen har en lång pir med hundratals fåglar och fiskarena använder stadiga träbåtar, men 

                    

Katchikally museet med Kora och Balafon instrument          President Yahya Jammeh tar makten 1994 

 

    

Bakau Craft Market                      Bakau Fish Market med en glad fiskare med king prawn  

måste konkurrera mot stora moderna fiskebåtar längre från kusten och oftast långväga ifrån. Ändå 
är fångsterna av flera fiskarter (dorado, barracuda osv...) och skaldjur inte direkt dåliga. Hotellen 
och restaurangerna i turistområdena betalar rätt bra.  

 



Stranden lockade efter god frukost. Lite senare prövade vi en piña colada i simbassängen, men den 
var inte så bra. Det går åt mycket vatten så vi fyllde på med lite drycker från Mini-market. På 
kvällen förde Bakary oss iväg till en traditionell, rytmisk dansuppvisning med kora, balafon och 
djembe orkester, som vi bett om. Jola stammens dans är stundvis vibrerande snabb och utrycksfull 
med armrörelser och fotarbete. Mandinkas dans påminner mycket, men är enligt Bakary släpigare  
med armar och ben bakåt sträckta. Programmet på restaurang Three Monkeys började då vi just 
hunnit äta och hela gruppen fortsatte ca en timme utan att spara på krafterna, huden glänste på dem. 
Visst var rytmen och dansen medryckande! 

    

Vi hade inte behov längre att fylla på med program, men ett par turer gjorde vi ännu de sista 
dagarna. Egentligen har turistregionen (i väst vid Atlantkusten) i Gambia inte så mycket mer 
sevärdheter att erbjuda, vilket ju inte betyder att upplevelsemöjligheterna skulle ”sluta” där. Vi 
hade ju chansen att se mera ”real life” hos lokala mänskor och österut längs floden, men lockades 
inte delta däri; det kändes inte genuint att tacka ja till att spontant åka hem till Bakary, eller åka 
längs floden till Kunta Kintes by, som efter Alex Haleys bok Roots fått motta nästan dagliga 
turistgrupper. Byborna har inte ”översvämmats” av turister, men givetvis har deras attityd och 
ekonomiska medvetande förändrats. Om det (enbart) genuina mänskointresset inte är ömsesidigt 
och man märker egennyttiga baktankar, så har vi ibland undvikit fortsatta kontakter. De vita 
”toubabs” hör inte till samma kast, trots all vänlighet. Vi hade ju ändå så smått understött Henry, 
Bakary och bl.a.byborna i Senegal etc.(+ ständiga tips, som hör till).  

En ganska stor del av dem som jobbar i turistområdet är Wollof, trots att Mandinka i övrigt 
dominerar. Detta gäller ändå bara sex månader i året, under turistsäsongen som dör ut mellan maj 
och oktober då det regnar och knappt någon ordnar resor. Alla med informellt jobb och en stor del 
av dem som är formellt anställda får hitta på nåt annat att göra eller åka till sin släktby. Jordnöts-
näringen är inte heller lönsam längre. Ungdomar ”emigrerar”, då jordbruk och boskapsskötsel inte 
ger utkomst eller motsvarar livsförväntningar.  

Den nuvarande presidenten Adama Barrow valdes 2017 och torde sitta kvar sina fem år trots kritik. 
Man anser att mänskliga rättigheter och fri press respekteras rätt bra på nytt efter åren med 
föregångaren Jammeh, men arbetslösheten på 40 % tyder på att Barrow inte lyckats förnya och 
locka investeringar. Kanske den politiska oron växer på nytt. Européer styr mycket i affärslivet, 
men en del av t.ex. dagspressen och större business har länge varit i de mörkas händer. Kanske Stor-
Britannien inte styr så mycket som Frankrike tycks göra i Senegal. Bland dem med afrikanskt 
ursprung finns jättestora klasskillnader, inklusive korruption. Mest uppskattade vi konsten, 



musiken, den stolta vackra klädseln, respekten för den ärvda kulturen och folks vänlighet. Många 
musiker, författare och även jurister från det lilla landet har nått världstoppen; vissa av dem har nått 
berömmelse bosatta utomlands, men senare återvänt. Detta gäller popmusikband som Super Eagles 
(redan på 1960-talet), Ifang Bondi, Guelewar, Jaliba Kuyateh och senare Sona Jobarteh mm. 
Festivaler är viktiga, också rapp och reggae (inkl ”Ganja” = cannabis) och Bob Marley har sin egen 
dag 11.5.! Självständigheten firas sedan 1965 årligen den 18 februari. 

Med Bakary gjorde vi en deal på fredag, för att komplettera våra intryck, och åkte med hans gamla 
Mercedes till Tanje och vidare till den rekommenderade beachen Sanyang, som ligger drygt 30 km 
sydväst om Djembe hotellet. Trots helgdagen var det mycket trafik – eller kanske just därför. 
Bakary tyckte vi kunde ha startat lite tidigare, då många åker till sin moské före 2pm. Halvvägs 
ligger Tanje, som utöver en moské har en betydande fiskmarknad, men inte så attraktiv då tusentals 
flugor och drivor av skräp förtar charmen av alla fiskebåtar och beredning av fångsten längs 
stranden. 

Lite längre fram vek vi in till Tanje Village Museum, som gjorts sympatiskt och informativt med 
privata krafter. Utöver utställt kulturellt material, som konst och hantverk, så sysslar ett flertal med 
hantverk i byn. Man har uppfört en hel traditionell by med den verksamhet som typiskt bedrivs, ss. 
lite odlingar, olika trädslag med frukter, smedja, vävstolar där flera sitter och jobbar under veckan. 

    

Vi köpte ett par textiler som var välvävda i naturliga snygga färger. Längre fram åkte vi längs en 
knölig väg till Sanyang stranden, men vi blev inte imponerade. Efter en lunch för alla tre vid 
stranden åkte vi tillbaka. Vi trivdes på hotellet. Dessa fåglar tycktes också trivas på vår balkong. 

                       

 



Två dagar till njöt vi av stranden, solen, bassängen, mera papaya vi köpte av Haidy och mera god 
mat på African Queen krogen. Ännu hittade vi ett par saker att köpa på Craft Market: Gamle Mr. 
Baba visade idén med Wuray spelet och lilla Sonja (nedan) visade in Gunvor till klänningbåset. 

     

Vi tyckte om Djembe Resort, alla var hjälpsamma och omtänksamma, ”i nöd och lust”. Sängen 
funkade efter ombyggnad och farväl sades glatt, men lite vemodigt 10.2. och så hämtade Tjäreborgs 
buss oss till flygfältet, i god tid, för ett bekvämt nattflyg direkt hem på drygt 7 timmar. Allt väl! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


