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Kidatu vattenkraftverk i Tanzania: Vatten och elektricitet från kolonialtid till 

biståndsepok. 
1
 

 

 

28 mil sydväst om Dar es Salaam i Tanzania, där Great Ruahafloden passerar genom bergen 

på sin väg ned mot Kilomberoslätterna och vidare ut mot havet, ligger Kidatu vattenkraftverk 

– den första delen av Great Ruaha Power Project. Kidatu är en underjordsstation så det enda 

som är synligt av den, vid mitt besök i november år 2000, är dammen. Dammen, eller 

regleringsmagasinet som det brukar kallas i mer tekniska termer, ser ut som en stor sjö bakom 

en fyrtio meter hög betongvägg. Runt sjön klättrar skogen upp längs bergen. Jag står och 

blickar ut över vattnet och samtalar med dammvakten Edgar Mshindo som arbetat med 

Kidatu sedan planeringsstadiet på 1960-talet. Runtomkring oss hänger myggor i luften. Det är 

ovanligt att se mygg på dagen och det betyder troligen att malariarisken är stor. Nedan 

betongväggen ligger den torrlagda flodfåran. Floden, Great Ruaha, slipper ut ur sitt 

underjordiska fängelse först efter 9,6 kilometer i en tilloppstunnel, ett fall på 175 meter där 

den lämnar av sin styrka i de tre fungerande turbinerna och slutligen ytterligare en kilometer i 

en utloppstunnel.
2
  

 
Edgar Mshindo, Dammvakt vid “intake plug”. I bakgrunden syns  
en del av Kidatudammens vattenspegel. Kidatu, november 2000.  

Foto: May-Britt Öhman. 

 

                                                 
Denna uppsats är en del av ett pågående avhandlingsarbete. Forskningsfinansiering har erhållits från 
Riksbankens Jubileumsfond, Kulturvetenskapliga fonden, samt från Sida/SAREC. Ett resestipendium har 
erhållits från Nordiska Afrikainstitutet. En tidigare version av uppsatsen har publicerats som arbetsrapport inom 
Working Papers from the Dept. of History of Science and Technology, nr 03/4 (Stockholm, 2003). För 
kommentarer och hjälp under arbetets gång vill jag tacka kollegorna inom VTI-projektet, vid Avdelningen för 
Teknik- och Vetenskapshistoria, KTH samt kollegor med anknytning till Avdelningen för Genus och Teknik, 
Luleå Tekniska Universitet. Särskilt tack vill jag denna gång rikta till Sven Widmalm, Eva Jakobsson, Hjalmar 
Fors, Florence Gwang’ombe, Petra Jonvallen, Arne Kaijser, Thomas Kaiserfeld, Maneno Katyega, Sten Lööf, 
N.H. Mvungi, Christina Mörtberg, Aggrey Nzali, Birgitta Rydhagen, Lena Trojer, samt alla informanter vilka 
finns refererade till i uppsatsen. Många andra har bidragit till färdigställandet av texten. Även till dessa riktar jag 
ett varmt tack.  
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Där Great Ruaha åter ser dagens ljus, vid bron som förbinder kraftstationsområdet med byn, 

pågår en febril verksamhet av tvätt och stenhuggning. Innan floden drar vidare mot sitt möte 

med Rufijifloden, för vidare gemensam färd mot Indiska Oceanen, passar byborna på att 

nyttja sin del av vattnet och en liten rännil förs in till den närliggande sockerplantagen.  

Joseph Lyaruu, driftschefen, kör bilen som tar oss ner genom den sexhundra meter långa 

tunneln ned till kraftstationen. Kontrollrummet är befolkat av ett arbetslag på fyra tanzaniska 

män. I ett intilliggande rum har fyra vita män från Norge fikarast. De är utsända av företaget 

Kvaerner för att få igång det aggregat som nu står stilla. Joseph Mwihava, “senior operations 

engineer”, elingenjör från universitetet i Dar es Salaam och stationens datorexpert berättar om 

det nya datorsystemet. Under 2001 ska alla fyra aggregat, fyra turbiner med respektive 

generatorer och transformatorer, vara kopplade till ett datoriserat system. Inne i maskinhallen 

är det svettigt varmt. Endast den övre delen av generatorerna syns. För att se resten måste vi 

gå i trappor ner för de lodräta systemen. Det är smutsigt och halvmörkt, vatten på golvet och 

kablar överallt.
3
 Utrustningen kommer från europeiska leverantörer; VAG, Total, Alsthom, 

Siemens, ABB Kraft och andra. 

 

Förutom kraftstation och damm består Kidatu av tre olika bostadsläger och ett gästhus för de 

utländska, främst nordiska, konsulterna samt administrativa byggnader. Det finaste 

bostadsområdet är Sweco camp. Sweco var det svenska konsultföretag som hade 

huvudansvaret för konstruktionerna på 1970-talet. I Sweco camp, som består av 58 villor, 

bodde de svenska ingenjörerna med sina familjer. Idag härbärgeras istället det tanzaniska 

elbolaget Tanescos ingenjörer med familjer. Här låg också Swecos kontor och i samma 

byggnad återfinns numera Tanescos kontor. Muungano camp är arbetarnas läger. En del av 

husen är förfallna, andra är rivna. Dam site camp, där arbetarna för dammkonstruktionen 

bodde är än mer förfallet. Få människor finns kvar i dessa läger idag. För att sköta ett 

färdigbyggt vattenkraftverk behövs långt färre personer än under själva konstruktionsfasen. 

Många i elbolagets personal som nu uppgår till totalt 230 anställda föredrar att bo utanför 

grindarna, i de näraliggande byarna Kidatu och Kidodi. De som trots allt valt att bo inne på 

området med sina familjer åtnjuter gratis el och vatten. 

 

Kidatu, första etappen av Great Ruaha Power Project, blev Tanzanias första storskaliga 

vattenkraftverk och utgjorde sålunda landets ingångsportal in i en stordammsepok.
4
 Det 

slutgiltiga färdigställandet av Kidatu 1980 innebar att landets installerade kapacitet i 

vattenkraft på 10 år ökade från 50 MW till 200 MW och att en väldig artificiell sjö – 

Mteradammen – konstruerades. Det storslagna Great Ruaha Power Project låter sig utan större 

åthävor även skrivas in i svensk teknik- och vetenskapshistoria. Projektet hade planerats av 

svenska civilingenjörer, civilekonomer, geologer och hydrologer, vars vetenskapliga 

förstudier finansierats med svenska skattemedel. Själva konstruktionerna finansierades till 

stor del av krediter från Sverige och genomfördes under överinsyn av svenska 

ingenjörskonsulter från Sweco. Det största kontraktet, “main civil works”vilket motsvarade 

mer än en tredjedel av konstruktionskostnaderna vanns av ett konsortium med svenska 

Skanska i spetsen. Dammkonstruktionerna hade utprovats vid vattenlaboratoriet vid Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm av en professor i vattenbyggnad, Erling Reinius, 

anställd som expert hos Vattenbyggnadsbyrån (VBB).  
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Skiss över “Great Ruaha Power Project”, de två dammarna/reservoarerna och kraftstationerna i Kidatu och 
Mtera. Källa: Dick Johansson (ed.), Environmental assessment of the Mtera Reservoir, Tanzania, in a 20 year 
perspective, (Stockholm/Sweco, 1997) 
 

 

Det formella beslutet att bygga vattenkraftverket Kidatu togs den 14 december 1970 i 

Världsbankens lokaler i Washington, USA. Det var där och då låneavtalen mellan Tanzanias 

regering och elbolag, Världsbanken och Sveriges regering slutgiltigt undertecknades.
5
 Vägen 

till mötet i Washington var dock vare sig rak eller friktionsfri. Ett vattenkraftverk är en 

komplicerad teknisk och vetenskaplig artefakt. Dess konstruktion föregås av och vilar på ett 

stort antal teknikval, vetenskapliga förstudier och ekonomiska undersökningar av förmodade 

kostnader och intäkter. Ett vattenkraftverk är också en komplicerad social skapelse vars 

tillkomst kan beskrivas i termer av sociala konflikter och kompromisser mellan aktörer som 

besitter olika former av makt, kunskap och kultur. De flesta storskaliga vattenkraftverk har en 

rad negativa konsekvenser, såväl sociala som miljömässiga. Deras tillblivelse och existens är 

därför även en fråga av politisk natur.
6
 Valet av Kidatu och storskalig vattenkraft för 

energiproduktion var inte självklart, det fanns under 1960-talet andra vägar att gå både i form 

av småskalig vattenkraft, större vattenkraftprojekt samt andra elproduktionsmetoder såsom 

kol, olja och brännved.
7
 När kraftverket, som i Kidatus fall, dessutom utgör en del av 

historien om den verksamhet som benämns “bistånd” eller “utvecklingshjälp”, tillkommer 

ytterligare dimensioner av politik, teknikexport och import, utländskt kapital, 

kunskapsöverföring, utländskt inflytande i beslutsprocesser samt föreställningar om 

civilisatoriska uppdrag att hjälpa människor i misär till utveckling och framsteg. 

 

Syftet med denna studie är sålunda att beskriva och analysera tillkomsten av en artefakt, 

Kidatu vattenkraftverk. Tillvägagångssättet är en identifiering av de aktörer som var 

involverade i processen som ledde till konstruktionsbeslutet i Washington, och deras 

eventuella nätverk. Till identifieringen av aktörerna kommer ett försök att analysera deras 
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mål, intressen samt deras tolkningar av Tanzanias ekonomiska behov liksom tolkningar av 

den tanzaniska naturen och dess resurser.
8
 Syftet med denna uppsats är också att beskriva den 

komplexitet som råder inom den verksamhet som benämns “bistånd” eller 

“utvecklingsbistånd”. 

 

En viktig utgångspunkt för denna studie är en undran över varför man från svensk sida sedan 

1960-talet har satsat så stora summor inom det som kallas bistånd på att bygga storskaliga 

vattenkraftverk i de länder som benämns “utvecklingsländer”, eller “u-länder”. Kidatu var ett 

av de första vattenkraftverk som finansierades inom ramen för bilateralt svenskt bistånd.
9
 

Insatsen och åtagandena blev de hitintills största för ett enskilt projekt när beslutet togs 1970 

att tilldela projektet 63 miljoner kronor i finansiellt bistånd.
10

 Konstruktionen av Kidatu 

utgjorde också starten för ett svenskt bilateralt energibistånd med fokus på vattenkraft. 

Svenskt energibistånd har från dess start på 1960-talet främst bestått i byggande av 

vattenkraftverk.
11

 Kidatukraftverket är heller inget avslutat svenskt biståndsprojekt, utan 

fortfarande till denna dag används svenska statliga medel för reparationer och underhåll. 

Svenska och norska ingenjörer vägleder reparationsarbetet. Sverige, det vill säga, svensk 

finansiering, svenska ingenjörer, svensk teknik kom i och med byggandet av Kidatu och Great 

Ruaha Power Project att bli dominerande inom tanzanisk vattenkraftsektor.
12

 

 

En förklaring till den stora satsningen på vattenkraftbyggande inom biståndssektorn är att 

vattenkraftsutbyggnadsepoken i Sverige, liksom i andra västeuropeiska länder (Norge, 

Australien, Frankrike och Österrike) och i Nordamerika, tog slut på grund av att den allmänna 

opinionen mot dammbyggande i dessa länder vuxit sig så stark på 1970-talet. 

Vattenkraftbyggarna skulle därför ha tvingats söka sig till nya marknader, och hittat dessa i 

fattigare länder, de så kallade “u-länderna”. Världsbanken och de framväxande bilaterala 

biståndsorganen skall enligt denna förklaring ha finansierat projekten med argumentet att man 

sökte “främja utveckling och framsteg”, men med baktanken att stödja en egen industri i 

kris.
13

 I denna uppsats kommer jag att undersöka om denna förklaring gäller även för 

Kidatukraftverket. Är det möjligt att det redan på 1960-talet förhöll sig såsom denna 

förklaring gör gällande? Fanns någon “baktanke”? Om det var så, hur gick det i så fall till? 

Vilka var aktörerna från svensk sida, respektive från Världsbankens sida? På vilket sätt och 

med vilka argument fann de stöd för sin strategi? Kan man hävda att det fanns en enhetlig 

strategi? 

 

En förklaring som utgår enbart från teknikexportintresset i vattenkraftbyggarnationer 

utelämnar dock en viktig part, nämligen aktörerna i mottagarlandet. Min utgångspunkt är att 

även Tanzanias politiska ledare haft intresse av att kraftverket skulle byggas. Kjell Havnevik 

har beskrivit ett storskaligt vattenkraftprojekt, Stiegler’s Gorge, i Tanzania. Projektet började 

planeras mer ingående på 1970-talet med hjälp av norsk biståndsfinansiering, men någon 

konstruktion har ännu inte påbörjats. Att projektet överhuvudtaget började planeras har dock 

Havnevik tolkat som ett uttryck för att en tanzanisk elit drev en önskan om ett storskaligt 

projekt, vilket sammanföll med norska vattenkraftsaktörers intresse för teknik- och 

kunskapsexport.
14

 Är det möjligt att Havneviks förklaring även gäller för Great Ruaha Power 

Project ? Skulle man kunna se Kidatu som ett resultat av sammanfallande intressen hos en 

tanzanisk elit och svenska vattenkraftsaktörer? Av vilka personer bestod i så fall denna “elit”? 

Vilka intressen och vilken förståelse av Tanzanias natur kan dessa personer ha haft? 
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Frågan är berättigad eftersom Kidatu och Great Ruaha Power Project för Tanzanias del 

innebar en ökning av vattenkraftskapaciteten i landet med det fyrdubbla. Konstruktionen av 

den stora Mteradammen innebar att runt tre tusen personer tvingades att flytta från sina 

uppodlade landområden vilket krävde ett aktivt ställningstagande från ansvariga beslutsfattare 

ifråga om ersättningar. Beslutet i Washington innebar också att man valde att utnyttja vattnet 

enbart för kraftproduktion istället för att se det som en bevattningsresurs. Bevattningsjordbruk 

hade inledningsvis, under kolonialtiden och under några år efter självständigheten 1961, setts 

som en avgörande faktor för landets ekonomiska utveckling. Kidatuprojektet innebar också att 

man övergick från att ha en brittisk konsult och därmed brittisk teknik till en svensk konsult, 

som medförde svensk teknik i kombination med teknik från andra europeiska leverantörer. 

Satsningen innebar slutligen att Tanzania valde att låna en stor summa pengar från både 

Världsbanken och Sverige, med avskrivningstid på 25 respektive 50 år.
15

 Detta är intressant, 

inte minst då Tanzania idag tillhör de länder som har stora utlandsskulder, och som trots, eller 

kanske på grund av, fyrtio år av omfattande biståndsinsatser har problem med en ekonomi 

utan tillväxt. Tanzania betecknas såsom ett så kallat “biståndsberoende” land, det vill säga en 

stat som inte klarar sina åtaganden utan hjälp av utländska biståndspengar.
16

 

 

En tredje aktör som jag i denna uppsats kommer att beskriva och analysera är Världsbanken. 

Världsbanken sände ett antal representanter till Tanganyika-Tanzania med start 1959. Dessa 

personer hade till uppgift att analysera ekonomiska utvecklingsbehov, där bevattning och 

elproduktion var viktiga delar. Inför beslutet om konstruktionen av Kidatu var det 

Världsbankens beslut om finansiering som var avgörande, och Världsbankens inblandning 

hade också avgörande betydelse för besluten om Kidatus tekniska utformning. 

 

Tanganyikaterritoriets energiresurser 

 

Jag har i inledningen pekat på att vattenkraft inte var det enda alternativet för inhemsk 

elproduktion i Tanzania
17

 efter självständigheten. Jag skall i detta avsnitt beskriva de olika 

alternativen som fanns på 1960-talet. Det är dels alternativ som var aktuella genom att pengar 

investerats i omfattande studier, dels alternativ eller möjligheter som inte ägnats någon större 

uppmärksamhet. Jag skall i detta avsnitt även diskutera synen på behovet av just elektricitet 

som energikälla. Detta är av intresse att belysa då elektricitetsanvändningen inte är självklar 

utan har vuxit fram i ett flertal länder i världen som resultat av att olika aktörer verkat för 

denna energiform och utbredandet av elsystem.
18

 

 

Tanganyikaterritoriets kolreserver hade studerats sedan slutet av 1800-talet och fanns till viss 

del med i diskussionerna kring elkraftproduktion på 1960-talet. Under nästan hela 1950-talet 

hade mer omfattande undersökningar gjorts och man hade fastställt att det fanns stora 

koltillgångar. Inga större investeringar gjordes dock, endast en mindre privat gruva startades i 

Ilima, en del av Songwe-Kiwira-kolfältet, 1953 för att försörja fabriker för bränning av 

kalksten och tegelsten med kol.
19

 Under två månaders tid 1959 undersökte en av 

Världsbanken utsänd grupp, efter förfrågan av kolonialregeringen i Tanganyikaterritoriet och 

den brittiska regeringen, den ekonomiska situationen i territoriet. I den färdigställda 

rapporten, publicerad 1961, framhölls förekomsten av kol, men man avskrev investeringar i 

kolgruvor som ekonomiskt ohållbart på grund av bristande kommunikationer, samt brist på 

större marknad utanför territoriet.
20

 Under 1960-talet visades intresse från Kina för att utvinna 

koltillgångarna, men detta resulterade inte i några investeringar.
21

 Enligt en informant i 
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Tanzania, verksam inom den tanzaniska elsektorn sedan 1960-talet, grundades Världsbankens 

ovilja att finansiera kolutvinningsprojektet under denna tidsperiod i att det var just ett 

kinesiskt projekt. Det var ett politiskt ställningstagande utifrån kalla krigets konkurrens.
22

 

 

Oljeförekomster hade undersökts från början på 1950-talet. En preliminär undersökning 

gjordes 1951 av Shell Overseas Exploration Co. Ltd, och D’Arcy Exploration Co. Ltd. 

Tanganyikaterritoriets kolonialregering utfärdade en licens för oljeletandet 1952 varpå en mer 

detaljerad undersökning påbörjades.
23

 När Världsbankens studiegrupp lade fram sin rapport 

tio år senare hade oljeföretaget B.P. Shell undersökt kustbältet, öarna och territoriets vatten. 

Stora summor hade lagts ner på kartläggning, geofysiska undersökningar och tre djupa 

testborrningar, utan att något visade sig vara lovande för oljeutvinning.
24

 Undersökningarna 

fortsatte dock fram till 1964 och ett antal indikationer på oljefynd förekom, då B.P. Shell drog 

sig ur.
25

 

 

En annan inhemsk energikälla, såväl för hushåll som för industri, var och är än idag brännved. 

Brännved användes i Tanganyikaterritoriet på 1950-talet för produktion av elektricitet. Detta 

beskrivs som ett problem i en översikt om “Tanganyikas resurser och dess användande” 

publicerad av kolonialadministrationen 1955, eftersom tillgången på brännved skulle ha 

minskat kraftigt under en period av 15 år.
26

 I en senare översikt av Tanzanias resurser, 

publicerad 1983, konstaterar författaren att det viktigaste bränslet för människor och 

småskaliga industrier i landet sedan länge varit brännved och träkol och troligen skulle så 

förbli under lång tid framöver.
27

 Enligt en statistisk undersökning från 1970 var 

konsumtionen sex och en halv miljon ton per år, eller ca ett halvt ton brännved per capita. 93 

procent av brännveden användes för hushållsändamål medan den främsta industriella 

användningen var inom tobaksindustrin. Träkolskonsumtionen uppgick samma år till 21 000 

ton, där hälften användes i Dar es Salaam.
28

 Några mer omfattande vetenskapliga studier eller 

projekteringsstudier kring nyttjande av brännved gjordes dock inte under 1960-talet. I en 

rapport från Världsbanken 1967 konstaterade man att brännveden förvisso tillsammans med 

vattenkraftspotentialen var en av de få inhemska energikällorna, men i rapporten ägnades 

inget större intresse åt dess användning eller framtida exploatering.
29

 I Världsbankens 

utvärdering inför det lån som 1970 beseglade Great Ruahas öde som oreglerad flod beskrevs 

brännveden som varandes det viktigaste bränslet inom “subsistence sector”– 

“hushållssektorn”– samt att den till viss del användes inom industrier för ångkraft.
30

 

 

Ett antal tänkbara inhemska energi- och elproduktionskällor existerade sålunda i Tanzania på 

1960-talet. Det var både småskaliga och storskaliga vattenkraftprojekt, men även andra 

energikällor såsom kol, brännved samt en fortsatt satsning på import av diesel. 

Dieselkraftverk fanns på ett flertal ställen och utgjorde i början av 1960-talet hälften av 

landets elgenererande kraftverk.
31

 Import av diesel hade framställts som problematisk redan 

på 1950-talet, med hänvisning till sårbarhet vid krigssituationer. Dock var inte själva 

kostnaden för importen något problem i sig, utan jämställdes med kostnader för framställande 

av inhemsk energiproduktion. Dieselkraftverk var också det alternativ som kom att kvarstå 

som intressant ända fram till och med det slutgiltiga avgörandet i Washington 1970.
32

 Jag 

kommer att återvända till detta längre fram. Intressant är dock att notera att såväl 

kolframställning genom kolgruvor som brännved/träkol avskrevs av Världsbanken på ett 

tidigt stadium. En möjlig förklaring till detta är, som jag visat, att den kolutvinning som 

erbjöds, med kinesisk inblandning, inte var acceptabel för Världsbanken av politiska skäl. 
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Världsbankens eget argument var bristen på infrastruktur, det skulle bli för dyrt att 

transportera kolet till de platser där det skulle användas. Dessutom skulle produktionen heller 

inte kunna finansieras genom avsättning på en världsmarknad. Frågan om kolutvinningen och 

dess förutsättningar är intressant att vidare undersöka, särskilt då Kina 1970 började 

finansiera en järnväg som på sin väg till Zambias kopparfält skulle passera kolgruvorna. Kina 

kom dessutom senare att bidra till finansiering för utvinning ur just dessa kolgruvor.
33

 

 

Brännveden och träkolet avskrevs utan vidare studier och hänvisades som intressanta främst 

för en begränsad del av ekonomin, nämligen “hushållssektorn”, vars produktion enligt 

Världsbanken 1970 motsvarade en knapp tredjedel av den tanzaniska 

bruttonationalprodukten. Det förekom i undersökta källor ingen diskussion om möjligheten 

att använda brännved eller träkol för produktion av elektricitet för vare sig hushåll eller 

industri. Det är trots detta intressant att diskutera förhållningssättet mellan “hushållssektorns” 

energikonsumtion och behovet av elproduktion för industrier. 

 

Elbehovet i kustsystemet – Dar es Salaam, Tanga och Morogoro – och den förmodade 

avkastningen från försäljning av elektricitet som 1970 föranledde Världsbanken att ge grönt 

ljus för lånet till Kidatu byggde på antaganden om tillväxt i den tanzaniska ekonomin. 

Prognoserna för det ökande elbehovet hade gjorts av elbolaget, Tanesco, utifrån studier gjorda 

av det brittiska konsultföretaget Merz & McLellan vid två tillfällen under 1960-talet. 

Tanescos tidigare försäljning och efterfrågan 1960-1969 låg till grund för prognosen för 

elbehovet fram till 1985. Enligt Tanescos prognos skulle elbehovet, det vill säga 

försäljningen, öka från 269 GWh/år 1970 till 1321 GWh/år 1985. Detta motsvarade en ökning 

med i snitt 11 procent per år. Förutsättningen för detta var ett antagande om en utveckling av 

industriell verksamhet i Tanzania, en verksamhet som skulle använda sig av elektricitet. 

Världsbanken i sin tur utvärderade Tanescos prognos genom en metod som utgick från 

relationen mellan försäljning av elektricitet, monetär bruttonationalprodukt, industriell tillväxt 

och befolkningstillväxt i de aktuella städerna. Enligt denna kunde elbehovet/försäljningen 

beräknas öka med mellan 10-12,5 procent under samma tidsperiod.
34

 

 

Beräkningarna i undersökt material av förhållandet mellan “hushållssektorn” och den 

“kommersiella sektorn “är grundad på statistiska beräkningar och antaganden om ekonomisk 

aktivitet som inte på något sätt är objektiva. Beräkningssätten inom ekonomisk teori har 

kritiserats av feministiska ekonomer för att vara “könsbiaserade”, det vill säga utgå från 

antaganden som grundläggs i erfarenheter utifrån könstillhörighet hos beslutsfattare. Främst är 

det män som fattat beslut grundade på egna erfarenheter.
35

 En punkt i kritiken rör just 

uppdelningen av samhällsekonomin i “hushållssektor” respektive “kommersiell sektor”. Detta 

har medfört att oavlönat arbete och sysselsättning vilken främst utförs av kvinnor inte 

uppmärksammats förrän på 1980-talet, då feministiska ekonomer började utmana 

vetenskaplig positivism inom traditionell nationalekonomi. Först då började man belysa att 

“kvinnors och mäns plats i samhället påverkar hur begrepp definieras, vilka data som samlas 

in och hur de kategoriseras”.
36

 En liknande kritik finns inom biståndssfären av de satsningar 

som gjorts på bevattning och dricksvattenförsörjning. Enligt denna kritik har man inom 

biståndssektorn, och även från Världsbankens sida, ej uppmärksammat att kvinnan i hushållen 

bär stort ansvar för jordbruksarbetet. I många fall finns det dessutom kvinnor som ensamma 

bär allt ansvar för jordbruksproduktion och matförsörjning. Den ekonomiska betydelsen av 

detta arbete har kraftigt underskattats.
37

 Med detta i åtanke kan man problematisera det sätt 



Originalmanus: Öhman, May-Britt, 'Kidatu vattenkraftverk i Tanzania: vatten och elektricitet från kolonialtid till biståndsepok', i 
Widmalm/Fors (red.)  Artefakter : industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken., s. 61-116, 2004  (OBS!sidorna stämmer ej med 
bokens sidor. Publicerat online 20160402 av May-Britt Öhman). 

 

som brännved och träkol inte beaktades i några vetenskapliga studier fram till och med 1960-

talet. Kan “könsbiaserade” antaganden av betydelsen av ekonomisk aktivitet inom 

“hushållssektorn” ha inneburit att värdet av denna kraftigt underskattades och att 

energianvändningen inom denna sektor förbisågs? När det gäller Tanganyikaterritoriet så är 

det av vikt att beakta att de studier som gjordes skedde under ledning av en kolonial regering, 

där det fanns vissa specifika intressen anförda av främst brittiska personer och företag. Såväl 

Världsbankens rapport 1961, Datta (1955) och Bienen (1967) talar om hur i det heterogena 

Tanzania “afrikaner” befann sig lägst på den ekonomiska skalan, och främst livnärde sig på 

eget jordbruk eller mindre industrier. Bienen skriver att majoriteten av de fabriker som 

använde sig av elektricitet ägdes av “asiater” och “européer”.
38

 

 

Sålunda torde man även kunna tala om etnicitets- och/eller nationalitetsbiaserade 

beräkningsmetoder och uppskattningar av tekniken i detta fall.
39

 Varför skedde i så fall ingen 

förändring vid självständigheten? Flera författare som studerat Tanzania har hävdat att 

aspekter av det koloniala styret följde med in i självständigheten och förstärktes under 

biståndsepoken.
40

 Det är möjligt att detta gäller även synen på betydelsen av brännved. Denna 

undersökning stannar dock vid att hävda att frånvaron av vetenskapliga studier av brännved 

och träkol för såväl energi- som elproduktion samt synen på “hushållssektorn” som 

utgörandes endast en tredjedel av Tanzanias bruttonationalprodukt troligen var en viktig 

utgångspunkt för de satsningar på elektricitet genom vattenkraft som skulle komma att göras. 

 

Vattenresurserna och deras utvecklingspotential 

 

Ovan har jag beskrivit hur ett flertal möjliga alternativ till vattenkraft sorterades ut eller inte 

alls beaktades. Frågan om varför dessa alternativ var ointressanta finner sin förklaring inte 

enbart i kostnadsaspekter, frånvaro av vetenskapliga studier av brännved eller konkurrensen 

mellan öst och väst i det kalla kriget. Det fanns ytterligare en förklaring till satsningen på 

vattenkraft. Det fanns nämligen en tradition av vattenstudier, initierad av tyska kolonisatörer 

och upprätthållen av de brittiska efterföljarna. Det fanns också redan ett flertal småskaliga 

vattenkraftverk i Tanganyika. Detta avsnitt är en redovisning av en del av territoriets 

vattenhistoria fram till och med 1960-talet där ett viktigt inslag var ett kombinerat utnyttjande 

av vattnet för både bevattning och elkraftproduktion. 

Vattenresurserna i Tanzania hade länge studerats och nyttjats av såväl dess invånare som dess 

kolonisatörer. Den förkoloniala kunskapen finns bevarad enbart i muntlig tradition, vilken för 

området runt Panganifloden i nordöstra Tanzania sträcker sig tillbaka till 1600-talet då 

traditionella bevattningskanaler, mifongo, etablerades.
41

 Då territoriet fortfarande styrdes av 

sultanatet av Zanzibar gjordes en studie av Rufijis flodområde av William Beardall, vilken 

publicerades i Brittiska Royal Geographic Society Proceedings 1881. Efter 1885 förlorade 

sultanatet kontrollen till Tyskland. Under den tyska kolonialperioden gjordes studier av 

territoriets vatten i Rufijis flodområde, med huvudsyftet att studera möjligheter för 

flodtransportvägar, medan bevattningsjordbruk för bomullsplantager och vattenkraft sågs som 

möjliga biprodukter. Av detta blev det dock endast bevattning av de av tyskarna etablerade 

bomullsplantagerna i nedre delen av Rufiji.
42

 Tyska kolonisatörer byggde även det första 

vattenkraftverket i Panganifloden, Hale Falls, och elkraften användes till en sisalfabrik i 

området.
43
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När territoriet togs över av Storbritannien efter första världskriget fortsattes 

vattenresursstudierna, både för jordbruksproduktion och kraftproduktion. 1934-35 

färdigställdes två småskaliga vattenkraftverk i Panganifloden, Kikuletwa och Pangani Falls. 

De skulle senare under 1950 talet följas av ytterligare två; Tosamanga 1951 i Iringa regionen 

och Mbalizi 1958 i Mbeya regionen.
44

 Clement Gillman, brittisk geograf och chefsingenjör 

för Tanganyika Railways, med erfarenhet av territoriet redan från den tyska kolonialtiden, 

samt A.M Telford, chefsingenjör för Sudan Plantations Syndicate, var två av de framstående 

forskarna inom Tanganyikaterritoriets vattenresursstudier.
45

 Gillman var under 1930- och 40-

talen den brittiska kolonialregeringens konsult i vattenärenden. Han hävdade i en rapport 

1940 att inget var känt om de stora floderna, men menade ändå att det inte skulle löna sig att 

reglera dem för större projekt av sjöfart och bevattning. Enligt en senare studie utförd FN:s 

jordbruksorganisation FAO, var detta ett misstag som innebar att systematisk observation av 

Tanganyikaterritoriets vattenflöden onödigt fördröjdes.
46

 

 

1941 hade den tidigare vattenmyndigheten, Hydraulic Department på Public Works 

Directorate, lagts ner, troligen på grund av bristande resurser i krigstider.
47

 Efter kriget 

återupprättades verksamheten under namnet “Directorate of Water Development” och vissa 

hydrologiska mätningar påbörjades.
48

 Den brittiske ingenjören E.V. Richards företog 1947 en 

översikt av vattenkraftskapaciteten i det av Storbritannien kontrollerade Östafrika, däribland 

Tanganyika-territoriet. Avsikten hade inledningsvis varit att göra en större undersökning av 

elproduktionskapacitet inom både vattenkraft och andra energikällor. Av “politiska och 

ekonomiska skäl” som omnämns, men ej specificeras, i förordet till rapporten begränsades 

dock studien till vattenkraft och den blev dessutom kraftigt beskuren i sitt omfång.
49

 Richards 

konstaterade att kunskapen om de hydrologiska förhållandena i Tanganyika var begränsade 

till Panganifloden. De övriga stora floderna, Ruvu, Wami, Rufiji, Ruvuma, Malagarasi, 

Kalambo och Kagera fanns det ingen eller mycket begränsad information om.
50

 

 

Ett stort kolonialt utvecklingsprojekt, modernisering genom mekanisering av jordbruket i 

Rufijidalen, lades ner 1952 efter att man hade konstaterat dess misslyckande. Istället ville den 

brittiska kolonialmakten nu satsa på bevattningsjordbruk. Den brittiska guvernören vände sig 

därför samma år till FN:s jordbruksorganisation, FAO, med en förfrågan om hjälp att 

kartlägga vattenresurserna i Rufijiflodområdet. Ett formellt avtal för en översiktsstudie 

tecknades mellan Tanganyikas kolonialregering och FAO 1955. Avsikten var att producera en 

vetenskapligt baserad studie av Rufijidalen som skulle komma att kulminera i ett “multi-

purpose project” syftande till en utveckling av vattenkraftspotentialen i floden tillsammans 

med flodkontroll, bevattning och ekonomisk utveckling i hela floddalen.
51

 Det ingick ej i 

studiens mandat att undersöka vattenkraftpotentialer, men av okänd anledning kom detta att 

läggas till av de personer som utförde studien. Den färdiga studien, vilken är mycket 

omfattande med sina 7 volymer med utförliga kartor och tabeller, publicerades 1960-61 och i 

denna utpekas ett antal tänkbara vattenkraftsprojekt.
52

 Däribland utpekas i Rufijifloden 

Stiegler’s Gorge som antas kunna stå för 150-400 MW “prima kraft” beroende på dammens 

höjd, samt Great Ruaha, Mtera, 21 MW.
53

 Samtidigt vidtog FAO, på kolonialregeringens 

uppdrag, mindre studier av de andra stora floderna, Ruvu och Pangani.
54

 

 

Den brittiska kolonialregeringen hade även närmat sig Världsbanken för att lösa 

finansieringen av olika utvecklingsprojekt. 1959-1960 gjordes därför en Världsbanksstudie av 

Tanganyika med syftet att undersöka territoriets tillgångar för framtida utveckling, och ge råd 
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angående hur dessa borde tillvaratas samt att visa på vilka finansiella krav detta skulle komma 

att ställa.
55

 Världsbankens rapport färdigställdes 1961 och i denna diskuterades nyttjandet av 

territoriets vattentillgångar. Ett viktigt inslag var vidareutveckling av bevattningsjordbruk 

samt översvämningskontroll. Beträffande produktion av elektricitet konstaterades att det 

fanns resurser i Rufijiflodområdet, däribland Stiegler’s Gorge, men att Panganifloden borde 

stå först i ledet av vidare utbyggnad, på grund av sitt närmare läge i förhållande till Tanga och 

Dar es Salaam där den mesta elkraften behövdes. Världsbankens studiegrupp baserade sina 

slutsatser på de studier som gjorts av FAO:s experter för Rufiji, Pangani och Ruvu. Wami 

hade då ännu inte undersökts.
56

 

 

Vid självständigheten 1961 stod Tanzania inför två stora problem, nämligen brist på 

inhemska utbildade människor och brist på kapital för investeringar i landet.
57

 Den nya 

administrationen ärvde sin första utvecklingsplan från kolonialadministrationen. Man inledde 

dock strax därpå ett arbete med att producera en egen plan.
58

 I mars 1963 etablerades ett 

ministerium för Utveckling och Planering med uppgiften att formulera en femårig 

utvecklingsplan. Ministeriet leddes av Nsilo Swai, man, afrikansk tanzanier och “National 

Treasurer” i regeringspartiet TANU.  För att hantera problemet med bristen på utbildade 

afrikanska tanzanier
59

 anlitades, med hjälp av biståndsfinansiering, ett antal utländska 

experter via FN samt i direkt utbyte med Israel, USA och Västeuropa. En fransman tillsattes 

som “Director of Planning”.
60

 En stor del av den utvecklingsplan, femårsplanen, som blev 

resultatet av arbetet ägnades åt frågan om ökad jordbruksproduktion genom stora 

“transformation programmes” med utveckling av flodområden, bevattning och 

översvämningskontroll.
61

 Till grund för planen låg rekommendationer från 

Världsbanksstudien 1961. Prioritet gavs dock av Tanzanias regering till en koncentrerad 

insats till flodområdena Kilombero, Pangani och Wami. Syftet var att utveckla dessa glest 

befolkade områden med bevattning och lokal industri och locka människor att etablera sig 

där. För utvecklingen av flodområdena kring Pangani och Wami hade man fått löfte om en 

kredit från FN:s Särskilda Fond – det som senare blev UNDP, United Nations Development 

Programme. I detta projekt ingick planer på byggandet av en vattenkraftstation i Wamifloden 

och en “multi-purpose-dam” som skulle bidra med 100 miljoner kWh årligen till Pangani-Dar 

es Salaam-Central Line kraftöverföringssystem.
62

 

 

Vattenresurserna var således kända och hade länge betraktats som en viktig del av 

Tanganyikas inhemska kapital. De vattenkraftverk som i brittisk regi konstruerades fram till 

och med 1969 kombinerades alla med hänsyn till bevattningsbehov. Bevattningsprojekt hade 

inletts i större omfattning redan under kolonialtiden och följde med in i självständigheten. Det 

fanns sålunda i början på 1960-talet stora planer på utveckling av ett antal flodområden 

genom omfattande bevattningsprojekt. Den senare delen av 1960-talet och övergången från 

koloni till självständigt territorium och biståndsepok innebar dock, som jag snart ska visa, att 

vattenkraftprojekten separerades från bevattningsprojekten. Den tidigare huvudprincipen, att 

kombinera bevattning med vattenkraft, det vill säga att konstruera “multi-purpose project”, 

övergavs till förmån för “single-purpose project”. En av orsakerna till detta vägval var det 

svenska biståndets inträde i den tanzaniska vattenresurs- och vattenkraftssatsningen. 
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Svenskt bistånd, Tanzania och vatten 

 

I detta avsnitt beskrivs hur Sverige kom att involvera sig i biståndsverksamhet i Tanzania 

vilket på sikt ledde till att svenska ingenjörer och svenskt bistånd blev inblandat i 

vattenprojekt i Tanzania på 1960-talet. 

 

Svensk närvaro i Tanganyika hade fram till 1960-talet främst utgjorts av missionärer.
63

 Det 

fanns också ett fåtal svenska kaffeodlare i nordöstra Tanganyika.
64

 Ett svenskägt företag som 

bedrev verksamhet i Tanganyika var Craelius E.A. Drilling Co Ltd, ägt av Craelius/Atlas 

Copco, som hade etablerats i Nairobi, Kenya, 1933 med avsikten att borra efter 

guldfyndigheter.
65

 Efterhand hade verksamheten kommit att mer inriktas på vattenborrning. 

Borrmaskinerna som användes för ändamålet levererades från Sverige och företaget 

Uddeholm.
66

 Under 1950-talet hade Sverige inlett ett bilateralt och multilateralt 

utvecklingsbistånd. Det bilaterala biståndet utgjordes av små projekt i Etiopien och Pakistan. 

Det multilaterala biståndet bestod av betalningar till de internationella organisationerna där 

Sverige nu blivit medlem, Världsbanken och FN. I två landsomfattande kampanjer 1955 och 

1961 hade statliga företrädare tillsammans med näringsliv och folkrörelser arbetat för att 

väcka allmänhetens medvetenhet om “de fattiga nationernas behov”.
67

 Förutom att man 

appellerade till ett medlidande med de fattiga och sjuka människorna, fanns en 

parallellkampanj riktad mot näringslivet som handlade om att bevaka det svenska 

näringslivets positioner på en framväxande marknad, de forna kolonierna vilka nu 

betecknades som självständiga “utvecklingsländer”. I dessa länder hade kolonialmakterna, 

enligt den svenska regeringens retorik, underlåtit att satsa på viktig 

infrastrukturuppbyggnad.
68

 Det var nu Sveriges uppgift, som ett land “fritt från ett kolonialt 

förflutet”, att bidra till sådana satsningar.
69

 1962 lades den första svenska 

regeringspropositionen för ett statligt finansierat bistånd. I denna gavs grunden för 

näringslivets medverkan i det statliga biståndet genom ett stort anslag till bilateralt finansiellt 

bistånd där inriktningen var just infrastrukturuppbyggnad: elektricitet, vägar, järnvägar och 

dylikt. Ett annat instrument för att förenkla för svenska företag att investera i 

“utvecklingsländer” gavs genom satsningen på särskilda exportkreditgarantier, 

finanskreditgarantier, skydd för investeringar, dubbelbeskattningsavtal och handelspolitiskt 

bistånd.
70

 En formellt viktig princip, inskriven i förutsättningarna för biståndet var under 

1960-talet att det skulle vara ett fritt bistånd, mottagaren skulle inte vara tvungen att köpa 

varor och tjänster från Sverige. Denna princip kom dock senare, under 1970-talet, att ändras 

till det motsatta.
71

 

 

Tanzania ingick i en grupp av länder som började ta emot svenskt bilateralt bistånd i början 

av 1960-talet.
72

 På 1950-talet hade Sverige inlett mindre biståndsprojekt i Etiopien och 

Pakistan. Nu, när biståndet fick det kraftiga tillskottet från statsbudgeten, började man se sig 

om efter ett antal länder som skulle bli nya mottagare. Det diskuterades i Sverige vid denna 

tidpunkt vilka kriterier som skulle gälla för valet av mottagarland. Enligt tidigare forskning 

blandades kriterierna med personliga kontakter där en viktig länk mellan länderna var den 

svenska missionären Barbro Johansson, som hade nära kontakter både med den nya 

regeringen i Tanzania och den socialdemokratiska regeringen i Sverige.
73

 I Tanganyika blev 

den första insatsen ett nordiskt jordbruksutbildningsprojekt, Kibaha som invigdes i juni 

1964.
74

 Det var det första och sista gemensamma nordiska projektet i landet, då Sverige valde 
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att gå in i bilaterala projekt i mitten på 1960-talet och de övriga nordiska länderna följde det 

svenska exemplet.
75

 

 

Som nämnts är en möjlig förklaring till varför vattenkraftbyggarnationer som Sverige 

investerar biståndspengar i vattenkraftprojekt i fattigare länder att den nationella utbyggnaden 

av vattenkraften av olika anledningar avstannade. Det förefaller tänkbart att denna förklaring 

gällde även för Sverige redan på 1960-talet. Den stora vattenkraftsutbyggnaden hade börjat 

lida mot sitt slut, samtidigt som ett stort utlandsuppdrag där flera svenska företag varit 

inblandade, Assuan-dammen i Egypten, började bli färdigt. Svenska vattenbyggare, inom 

både vattenresurser och vattenkraft hade erfarenhet från Afrika och andra världsdelar, men det 

förefaller ha varit en bransch i nedgång. Detta framkommer i ett flertal skrifter under 1960-

talet. I Vattenbyggnadsbyråns personaltidning, VBBnytt, omtalas problemet i en diktliknande 

inlaga där svenskt vattenkraftsbyggnation beskrivs i termer av en man, en charmör som fått 

korgen av de svenska flickorna, det vill säga de svenska älvarna, för andra gången under det 

innevarande seklet, och nu återigen ger sig ut på förförelsejakt på utländska skönheter: 

 
Vilket härligt leende hade inte den lilla malajiskan Chenderoh och hur oändligt behagfull var icke den mystiska 
indiskan Mettur. – Ack, dessa exotiska skönheter, så lockande, så revolterande. – Nu belägrar jag den sköna 
negressen Senegal och tänker inte låta den lilla serbiskan Vardar löpa utan att ha prövat mina konster. Och inte 
har väl den världsberömda Marocca blivit mindre åtråvärd sedan Guy de Maupassants dagar – hon som på sin 

smattrande medelhavsfranska förklarade hur man därnere uppfattar äktenskaplig trohet.
76

 

 

Evert Vedung och Magnus Brandel beskriver året 1961 som en brytningspunkt för 

vattenkraftsutbyggnaden i Sverige. Perioden 1918-1961 hade kännetecknats av en stark 

utbyggnadsvänlighet, där vattenrättsfrågor avgjordes av professionella jurister i domstolar. 

Utbyggnadsintressena mötte sällan på motstånd. 1961 ändrades detta då älvräddarintresset i 

Sverige blivit så starkt att staten, som var socialdemokratiskt dominerad, tvingades att ta 

hänsyn till det. Efter förhandlingar mellan utbyggnadsintressen, representerade av statliga 

Vattenfall och Svenska Kraftverksföreningen, och älvräddarparten, representerad av 

Naturvårdsdelegationen, antogs 1961 ett avtal där ett flertal strömfall i Sverige undantogs från 

vattenkraftutbyggnad.77 

 

Att vattenkraftutbyggnaden i Sverige var på nedgång förklarar delvis varför även Tanzania 

med sina vattenresurser var intressant för svensk industri. Detta argument är dock ej 

tillräckligt som förklaring till det svenska biståndets inträde i den tanzaniska kraftsektorn. 

Tanzania var i början på 1960-talet ett nyligen självständigt land där ett flertal aktörer från 

olika biståndsgivande länder och internationella organisationer verkade. Inte minst hade 

fortfarande den forna kolonialmakten Storbritannien ett stort inflytande på tanzanisk ekonomi 

och även i det tanzaniska elbolaget, Tanesco. I de genomgångna källorna framkommer hur 

Tanzanias politiska aktörer sökte använda sig av konkurrensen mellan de olika 

biståndsaktörerna som ett sätt att få igenom de projekt man ansåg viktigast.78
 Sverige hade 

redan genom personliga kontakter och påbörjade biståndsprojekt fått in en fot på denna 

“biståndsmarknad”, men vägen till vattenkraftprojektet i Kidatu var för svensk del knappt 

påbörjad. I följande avsnitt ska jag beskriva hur vägen till Kidatu gick via en omväg av 

dricksvattenförsörjning, till ett kombinerat bevattnings- och vattenkraftprojekt i Wamifloden. 

Wamiprojektet, vilket aldrig lämnade ritbordet, var avgörande såsom plattform för det 

svenska biståndets inträde i den tanzaniska kraftsektorn. 
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Från brunnar till vattenkraft och bevattning i Wamifloden 

 

Vattenkraftssatsningen började alltså med en satsning på vattenresurser, främst dricksvatten 

genom brunnsborrning. Enligt en informant, Karl Henrik Willén, som var teknisk rådgivare 

för det som då kallades “finansiellt bistånd” på Finansdepartementet 1963-1965 hade 

initiativet kommit från Sverige.
79

 Willén hade erfarenhet från vattenresursarbeten i både 

Sverige och Afrika. Willén berättar att i detta skede av biståndets barndom var man i Sverige 

osäker på vilka områden man skulle ge sig in i. Biståndet var inte något självklart ändamål för 

svenska skattebetalare. Inte heller inom den svenska regeringen var man ense om att 

satsningen var rätt och det gällde därför att visa upp insatser som kunde accepteras. Rent 

dricksvatten framstod som ekonomiskt försvarbart, det skulle framstå som en vettig satsning 

och var också något som alla svenskar torde kunna relatera till.
80

 En annan orsak till 

satsningen på dricksvatten var enligt en annan informant med stor insikt i svenskt bistånd på 

1960-talet, Lars Kalderén, den ovan beskrivna svenskägda verksamheten inom borrning i 

Östafrika.
81

 Enligt Olav Stokke utgjorde dricksvattenförsörjningen fram till och med 

åtminstone 1977 den absolut största satsningen inom svenskt bistånd till Tanzania.
82

 

 

Karl Henrik Willén gjorde under 1964 en första studieresa till Tanzania för att diskutera en 

svensk biståndsinsats. På plats fann han där acceptans för förslaget om att ge krediter till 

dricksvattenförsörjning, även om det inte var president Nyereres främsta prioritet: 

 
Vi träffade Nyerere, ambassadrådet Granstedt och Karl Henrik Willén som aldrig i hela sitt liv varit inblandad i 
sådana förrättningar. Och jag pratade så gott jag kunde och jag hade min plikt från Stockholm, och Nyerere var 
väl inte så road kanske men han tyckte att det lät ju bra. De snälla svenskarna skulle sätta igång, han hade inget 

emot landsbygdens vattenförsörjning, fast jag misstänker att han hellre såg någonting annat.
83

 

 

Att dricksvattenprojekt inte hade högsta prioritet för det nyligen självständiga Tanganyika 

vittnar även de första utvecklingsplanerna om. Det var utveckling av jordbruk genom 

bevattning som hade företräde.
84

 Karl Henrik Willéns besök ledde dock till att en formell 

förfrågan om krediter för vattenförsörjning ställdes från Tanganyika till den svenska 

regeringen under samma år. Willén ansåg att hans kompetens inte var tillräcklig för att kunna 

göra en bedömning av de insatser som borde göras varför han vände sig till den svenska 

konsultfirman Sweco för uppdraget att göra en förberedande studie.
85

 Sweco var vid denna 

tidpunkt ett litet företag. Vattenbyggnadsbyrån, VBB, det inom branschen största svenska 

företaget, var hälftenägare i samarbete med olika företag aktiva inom 

vattenkraftskonstruktion. Sweco hade bildats 1960 i syftet att underlätta för de svenska 

företagen att vinna utlandsuppdrag.
86

 På Sweco rekommenderade man Victor Jansa, 

civilingenjör vid Vattenbyggnadsbyrån och även speciallärare i VA-teknik vid KTH.
87

 

Tillsammans gjorde så Jansa och Willén under två veckor i december 1964 en studieresa till 

Tanzania, där man träffade direktören för den tanzaniska vattenbyrån, WD&ID, en engelsman 

vid namn S.L. Paterson, och hans assisterande direktör, den afrikanske tanzaniern Fred W. 

Lwegarulila. En rapport färdigställdes där det föreslogs att Sverige skulle gå vidare med en 

kredit. I förslaget nämndes också att för denna kredit borde man från Sverige sända en person 

att övervaka att pengarna användes på rätt sätt, en person som förutom kompetens inom 

vattenförsörjning även borde ha erfarenhet av vattenkraft.
88

 

 

I september 1965 undertecknades ett kreditavtal mellan Tanzania och Sverige på 10 miljoner 

svenska kronor vilket skulle löpa på tre år och där dryga hälften skulle användas för ett “rural 
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water development program”1964/65-1965/66.
89

 Detta program innehöll främst borrande av 

brunnar, dragning av vattenledningar samt konstruktion av mindre dammar för 

dricksvattenförsörjning.
90

 I Sverige hade samtidigt en organisatorisk förändring skett på 

biståndsfronten – den statliga myndigheten SIDA, Styrelsen för Internationell Utveckling, 

hade bildats med tre avdelningar.
91

 Till avdelning II, som fick ta över ansvaret från 

finansdepartementet för det bilaterala finansiella biståndet, hade nu en civilingenjör vid namn 

Petter Narfström rekryterats som teknisk rådgivare. Narfström hade erfarenhet från 

vattenkraftsbyggen i norra Sverige, Indonesien och Colombia.
92

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det planerade bevattnings- och kraftprojektet i Wamifloden. Även Kidatu  och Mtera, längs Great Ruaha floden 
syns på bilden. Källa: Sweco (1966),Sidas arkiv, F1AB 1387, [RA]. 
 

 

Petter Narfström åkte 1965 till Tanzania för att diskutera vattenförsörjningsprojekt med 

företrädare för den tanzaniska vattenbyrån, WD&ID, och fick höra talas om “Wami 

projektet”– “Wami hydroelectric multi-purpose project”. Wamifloden börjar sitt flöde norr 

om staden Dodoma och möter Indiska Oceanen 10 mil nord om Dar es Salaam. Enligt Petter 

Narfströms anteckningar från samtalet med företrädarna för den tanzaniska vattenbyrån – 

Fred Lwegarulila som nu blivit chef samt hans assistenter, två engelsmän – skulle 

Wamiprojektet innefatta översvämningskontroll, elkraftproduktion och bevattning.
93

 Wami 
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vattenkraftstation skulle ge elektricitet till Dar es Salaam och Tanga-Morogoro-området, vilka 

försörjdes av samma kraftsystem. Existerande kapacitet var vid tillfället 55 MW, och behovet 

av elkraft hade beräknats till 52 MW för 1968 enligt en studie utförd av det brittiska 

konsultföretaget Merz & McLellan. Wami skulle få en effekt av 35 MW och på så sätt täcka 

även ett ökat behov i systemet för de närmaste åren. Petter Narfström fick också veta att en 

studie pågick av projektets lämplighet och att när den var färdig skulle en utländsk 

konsultfirma anlitas för att göra en detaljprojektering. Från tanzanisk sida uppskattades 

kostnaden för hela projektet till ca 9-10 miljoner brittiska pund, där hälften skulle vara för 

kraftstationen och distributionsanläggningar, och andra hälften till bevattningsanläggningar. 

Här fanns en möjlighet för Sverige att göra en insats – i anteckningarna har Petter Narfström 

noterat att Wamiprojektet skulle “lämpa sig utmärkt för svensk teknik” samt att det skulle ha 

“stor utvecklingseffekt”.
94

 Tanzania hade redan fått lån från FN:s särskilda fond och 

Storbritannien för projekt i floddalen, men sökte efter ytterligare finansiering för 

kraftverkskonstruktionen.
95

 

 

Besöket följdes upp av ytterligare en vistelse i Tanzania, i mars 1966, där vattenprojekten 

diskuterades och SIDA utlovade assistans för just Wamiprojektet.
96

 Ett par veckor senare, 

kom den formella ansökan från Tanzanias finansministerium om svenskt bistånd för att vidare 

utreda Wamiprojektet. Man ansökte om assistans för att göra en “bankable report”, det vill 

säga en rapport som skulle kunna utgöra grunden för en låneansökan till Världsbanken.
97

 En 

sådan rapport innebar genomförandet av ett antal studier – hydrologiska, geologiska och 

meteorologiska.
98

 Ansökan följdes av ett tanzaniskt besök i Stockholm, där Fred Lwegarulila 

i sällskap med Erik Berg, den tanzaniske ambassadören och ambassadsekreteraren, 

diskuterade både vattenresursprogrammet och kraftverksutbyggnad i Wami med Petter 

Narfström och andra representanter för SIDA. 

 

Det tanzaniska besöket i Stockholm innebar en uppvisning av den svenska 

vattenkraftsbyggnadskompetensen och att tanzanierna fick veta att man från svensk sida 

önskade föra in svensk teknik i projektet. Biståndet var inte formellt bundet, men det 

klargjordes att man från svensk sida inte hade för avsikt att finansiera inköp av brittisk 

teknik.
99

 Ett studiebesök gjordes i sällskap med Swecorepresentanter vid vattenkraftverk i 

Värmland, SMHI i Stockholm, laxodlingsanstalten och vattenlaboratoriet vid Älvkarleby samt 

vid borrningsföretaget Craelius/Atlas Copco i Stockholm.
100

 

 

Bara några veckor senare, i juli och augusti, besökte två personer från Sweco Tanzania. Den 

ene var Ingvar Jernelius som redan träffat de tanzaniska företrädarna i Sverige. Jernelius var 

civilingenjör utexaminerad 1946 från KTH och sedan dess anställd av VBB och hade 

erfarenhet bland annat från byggandet av Skellefteå stads kraftverk, av Assuandammen i 

Egypten och från kraftverksprojekt i Loire-dalen i Frankrike.
101

 Den andre personen var 

Lennart Samuelsson som var civilingenjör, med geoteknik och geologi som specialitet. 

Tillsammans med Erik Berg gjorde de en flygrekognosering över Wamifloden och besökte 

några tänkbara platser för dammar längs Wamifloden.  

 

Swecoteamet fick också i sällskap med Erik Berg träffa den tanzaniske presidenten, Julius 

Nyerere. Av president Nyerere fick de veta att det rådde delade meningar om vad som skulle 

satsas på inom vattenkraft. Elbolaget Tanesco, som trots nationaliseringen 1964 till stor del 

fortfarande styrdes av britter, ville se en utbyggnad i Great Ruaha, medan man från regeringen 
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och presidentens sida ville se en utbyggnad av Wami.
102

 Swecoteamets slutliga rapport om 

Wami innefattade även alternativet Great Ruaha. Att man skulle titta på andra alternativ än 

Wami hade redan gjorts upp när den tanzaniska delegationen besökte Stockholm. Wami, 

skrev man i Swecos rapport, föreföll vara det bästa alternativet med tanke på landets 

kraftbehov. Great Ruaha skulle bli billigare per kilowattimme, men enbart förutsatt att 

kraftbehovet verkligen fanns, vilket man inte riktigt trodde på. En annan skillnad som Sweco 

noterat var att Wami-projektet av vissa sågs som ett “multi-purpose-project”, det vill säga 

kombinerat användande av vatten för både kraftproduktion och bevattning, medan Great 

Ruaha framförallt var ett kraftproduktionsinriktat projekt, ett “single-purpose-project”. 

Swecos slutsats var att om det var ett bevattningsprojekt som tanzanierna ville ha så borde 

man satsa på Wami-projektet.
103

 

 
 
 
 

Wamiprojektet blir storskaligt 

 

I föregående avsnitt har jag visat hur man inom svenskt bistånd via dricksvattenförsörjning 

kom in på ett projekt med bevattning och vattenkraft i Wamifloden. I detta avsnitt beskrivs 

hur och förklaras varför Wamiprojektet kom att genomgå en kraftig uppskalning då svenskt 

bistånd kom in i bilden. 

 

Innan Swecos ingenjörer reste från Stockholm i juni 1966 föreslogs att kraftverket skulle få en 

installerad effekt av ca 50 MW.
104

 Regleringsdammen skulle vara i storleksordningen mellan 

0,5 och 1 miljard kubikmeter och den skulle tjänstgöra som intagsdamm för den övre 

kraftstationen.
105

 I oktober utökades förslaget till att omfatta två kraftstationer om totalt 160 

MW och en separat regleringsdamm à 1 miljard kubikmeter.
106

 Total kostnad för hela 

projektet beräknades bli 29 miljoner pund. Projektet hade blivit tre gånger så stort i fråga om 

kostnad och kapacitet. En möjlig förklaring till uppskalningen kan ha varit konkurrensen med 

Great Ruahaprojektet som samtidigt var föremål för undersökningar av den brittiska 

ingenjörskonsultfirman BB&Co, vilka var tidigare ägare av Tanesco. Tanescos verkställande 

direktör, engelsmannen F.S. Batty, hade tillträtt posten 1965 genom ett biståndsprojekt från 

Storbritannien, och BB&Co var fortfarande elbolagets egna konsulter.
107

 1965 hade Tanesco 

fått lägga ner sina planer på fortsatt vattenkraftutbyggnad i Panganifloden, efter ett 

regeringsbeslut taget med avsikten att skydda framtida bevattningsprogram. Man hade därför 

börjat undersöka möjligheterna till utbyggnad i såväl Wamifloden som Rufiji och Great 

Ruaha.
108

 Wamifloden var enligt BB&Co ej ett bra alternativ och man hade därför istället 

siktat in sig på Great Ruaha. BB&Co:s rapport om Great Ruaha färdigställdes ungefär 

samtidigt med Swecos rapport om Wami, i oktober 1966, och de två alternativen framställdes 

också som med varandra konkurrerande av Världsbankens studiegrupp i december 1966. 

Great Ruaha skulle enligt BB&Co:s rapport kunna ge 150 MW, till en kostnad av 16 miljoner 

pund.
109

 Swecoföreträdarna sammanträffade med representanter för Tanesco i samband med 

studien av Wami och informerades om den pågående undersökningen av Great Ruaha, varför 

det är tänkbart att man dimensionerade Wamikraftprojektet utifrån samma kapacitet som 

Great Ruaha.
110

 

 

En teknisk förklaring till hur denna uppskalning kunde genomföras är den svenska 

konsultfirman Swecos sätt att utforma kraftverket, baserat på erfarenheten från svenska 
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vattenkraftverkskonstruktioner. För det första designades kraftverket med en lång tunnel, för 

att öka fallhöjden vilket i sin tur ökade kapaciteten. Detta är vanligt i Sverige, där man varit 

ledande inom sprängningsarbeten för just tunnlar.
111

 Anledningen till denna teknikutveckling 

finner man delvis i den svenska topografin, där avsaknad av naturliga fallhöjder kommit att 

kompenseras genom just tunnelbyggnation.
112

 I projektförslaget förutsattes också att 

kraftstationerna skulle kompletteras med en dieselkraftstation med en kapacitet på 34 MW, 

för “base load generation”.
113

 En kompletterande dieselkraftstation medför att man kan spara 

vatten i dammarna vid lågvattenstånd vilket medför att vattenkraftverket kan dimensioneras 

för en högre kapacitet.
114

 Detta i sin tur medför att man kan garantera elleveranser även under 

perioder av torka, något som är av stor vikt för att få tänkta konsumenter att anpassa sin 

energianvändning till elektricitet.
115

 

 

När Swecos rapport om Wami var färdigställd sändes den av SIDA:s avd. II till John Fletcher, 

kraftverksdirektör vid Uddeholms AB för granskning.
116

 Efter att ha gett sina kommentarer 

till den färdiga Swecorapporten fick han av SIDA i uppdrag att följa med en av Världsbanken 

utsänd studiegrupp som hade till uppgift att under november och december 1966 se över 

kraftutbyggnaderna i Uganda, Kenya och Tanzania.
117

 

 

Efter sin vistelse i landet konstaterade John Fletcher att det fanns ett annat förslag i Tanzania 

för vattenkraftutbyggnad – Great Ruaha. Liksom Sweco fick han veta att den tanzaniska 

regeringen var för Wami medan företrädare för Tanesco var för utbyggnad av Great Ruaha. 

Wami var dock det projekt som verkade bäst lämpat enligt John Fletcher, och hans slutsats 

var att det fortsättningsvis borde vara den svenska konsultfirman Sweco som skulle sköta 

detta. I sin rapport till SIDA skrev han att man från svensk sida borde skynda på 

igångsättandet av förstudierna av Wami, “för att följa minsta motståndets lag, politiskt och 

generellt”, samt för att den svenska konsultfirman Sweco skulle få en chans att hävda sig. 
118

 

 

Så, fram till slutet av 1966 och en bit in på 1967 framstod utbyggnad i Wamifloden som 

Tanzanias och svenska SIDA:s val. Det skulle vara ett “multi-purpose project”– bevattning 

och kraftproduktion – men hade nu blivit tre gånger större än man från tanzanisk sida 

inledningsvis tänkt sig. Kidatu i Great Ruahafloden hade uppmärksammats av de svenska 

biståndsföreträdarna, men det ansågs som kontrollerat av brittiska intressen genom elbolaget 

Tanesco och man ville sålunda skynda sig att gå vidare med Wamiprojektet och samarbetet 

med regeringen och vattenmyndigheten, WD&ID, för att inte förlora möjligheten för svensk 

export av teknisk kompetens och på sikt även tekniska komponenter. 

 

Great Ruaha vs Wami 

 
Wami-projektet. Inga framsteg har noterats. Man kan nu beräkna att med nuvarande investeringstakten; c:a 

100.000 kronor tar det 3.000 år innan detta projekt blir färdigt.
119

 

 

Erik Berg, SIDA:s utsände rådgivare till den tanzaniska vattenmyndigheten, gav uttryck för 

sin frustration i september 1967, strax före sin återresa till Sverige. SIDA hade då redan tagit 

beslut om att undersöka Great Ruaha, och eventuellt överge Wamiprojektet.
120

 Ärendet var nu 

inte längre på Erik Bergs bord, utan hade tagits över av John Fletcher. I föregående avsnitt har 

jag beskrivit de två institutionella aktörer i Tanzania som hade starka intressen av 

vattenfrågorna. Å ena sidan den tanzaniska regeringen tillsammans med vattenmyndigheten, 
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WD&ID, som även hade president Nyereres stöd, där man såg bevattning som det viktigaste 

för Tanzanias utveckling. Å andra sidan elbolaget Tanesco vars intressen mer låg i 

användandet av vatten för kraftproduktion. Jag ska i detta avsnitt visa hur Världsbanken och 

svenskt bistånd kom att förskjuta tyngdpunkten mot elkraftintresset och hur detta ledde till att 

Wamiprojektet lades ner, till förmån för ett single-purpose project i Kidatu i Great 

Ruahafloden. 

 

Världsbankens studiegrupp, bestående av personer med ekonomisk bakgrund där också 

SIDA:s konsult John Fletcher ingick, besökte Tanzania i november 1966 som en del av en 

större undersökning av hela Östafrikas elkraftsituation. Beträffande Tanzania hade man som 

särskild uppgift att bedöma en låneförfrågan från det tanzaniska elbolaget, Tanesco. 

Utgångspunkten för Världsbankens studiegrupp var således att undersöka specifikt 

elkraftproduktionen, och mer allmänt den generella tanzaniska ekonomin.
121

 I rapporten 

skriver man:  “The WDID for reasons which are not clear is anxious to proceed with the 

Wami project under the impression that Tanesco will buy power from the project. On the 

other hand, Tanesco prefers to proceed with the development of Kidatu.”
122

 

 

När Världsbankens studiegrupp återkommit till Washington, avsändes ett brev från dess 

Afrikaavdelning till SIDA Avdelning II:s chef, Lars Kalderén. I detta brev berättade 

författaren att bevattning av Världsbanken bedömdes som mindre betydande än 

kraftproduktion. Brevförfattaren hade informerats om att SIDA hade erbjudit en stor summa 

pengar, 4 miljoner kronor, för förstudier av Wami som “multi-purpose project”, men undrade 

om man från SIDA kunde tänka sig att istället ställa dessa pengar till förfogande för ett 

kraftprojekt, Kidatu, i Great Ruahafloden, om det efter vidare undersökningar skulle visa sig 

att det senare borde prioriteras. Att en sådan jämförande undersökning var nödvändig hade 

Världsbanken redan påpekat för den tanzaniska regeringen.
123

 

 

Brevet som torde ha nått fram till SIDA efter julhelgerna kom att föranleda ett möte mellan 

SIDA, Sweco och John Fletcher där jämförande studier mellan Wami och Great Ruaha 

diskuterades och där det fastslogs att Sweco skulle få göra dessa.
124

 En dryg månad senare 

skickades svaret från SIDA till Världsbanken där man bekräftade att man ville göra en 

liknande studie som för Wami, förutsatt att den egna konsultfirman Sweco fick uppdraget.
125

 

 

Den rekommendation som John Fletcher gett SIDA i december 1966, att man skulle skynda 

sig att gå vidare med Wamiprojektet för att Sweco skulle kunna hävda sig i konkurrensen med 

Great Ruaha och BB&Co, LTd, kom därmed inte att följas. Nu fanns det nämligen en 

möjlighet att vinna inflytande i Great Ruahaprojektet. En delegation från SIDA besökte i april 

1967 Tanzania för att diskutera finansiering av kraftutbyggnaden. I samband med detta 

påtalades för den tanzaniska regeringen nödvändigheten att få med Världsbanken som 

delfinansiär av projektet, då det – vare sig det blev Wami eller Great Ruaha – var för stort för 

SIDA att ensamt finansiera.
126

 Den tanzaniska regeringen verkar dock fortfarande ha varit 

inställd på att Wamiprojektet skulle genomföras. Bara några veckor efter SIDA:s besök tog 

den tanzaniska regeringen beslut om att satsa på Wami. Wami skulle bli det nästa steget i 

utbyggnaden av det tanzaniska kraftsystemet, varefter Stiegler’s Gorge skulle bli 

fortsättningen.
127

 Stiegler’s Gorge var ett betydligt större vattenkraft- och bevattningsprojekt, 

ett gigantiskt “multi-purpose project”, föreslaget redan 1961 av FN:s jordbruksorganisation, 

FAO, och nu fanns finansieringsmöjligheter med hjälp av amerikanskt bistånd.
128

 En 



Originalmanus: Öhman, May-Britt, 'Kidatu vattenkraftverk i Tanzania: vatten och elektricitet från kolonialtid till biståndsepok', i 
Widmalm/Fors (red.)  Artefakter : industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken., s. 61-116, 2004  (OBS!sidorna stämmer ej med 
bokens sidor. Publicerat online 20160402 av May-Britt Öhman). 

 

framställning gjordes till SIDA i maj 1967 om bistånd för “Wami Multi-Purpose Hydro-

Electric Scheme at Pongwe”.
129

 Den tanzaniska regeringens beslut att satsa på Wamiprojektet 

framkallade en hel del bryderi vid SIDA i Sverige. SIDA:s generaldirektör skrev ett brev till 

Tanzanias finansminister där han påtalade att man från svensk sida inte var beredd att 

finansiera Wami innan en studie gjorts av Kidatu/Great Ruaha, en studie som man föreslog 

skulle utföras av Sweco.
130

 Samtidigt fortsatte de svenska kontakterna med personer inom 

Världsbanken, för att förhöra sig om deras inställning till kraftprojekten samt att driva på för 

att det svenska projektet skulle få Världsbankens stöd. Om det var en framgångsrik 

lobbyverksamhet eller om Stiegler’s Gorge helt enkelt ansågs för kostsamt och osäkert av 

Världsbanken framgår inte klart av källorna. Det var dock Kidatuprojektet som vann 

Världsbankens stöd 1967 medan Stiegler’s Gorge bedömdes som ett projekt för framtida 

investeringar.
131

 En av förklaringarna var enligt Lars Kalderén att marknaden där 

elproduktionen från Stiegler’s Gorge skulle finna sin avsättning innefattade grannländerna, 

men att man från Världsbankens sida ansåg den politiska situationen vara för osäker för att en 

sådan satsning skulle vara lönsam.
132

 Följaktligen hänvisades man i Tanzania, för att erhålla 

finansiering av Världsbanken och SIDA, till att gå vidare med Kidatu. I augusti 1967 kom så 

brevet från Tanzanias finansminister till SIDA där han förklarade att den tanzaniska 

regeringen gick med på att göra en jämförande studie mellan Wami och Great Ruaha.
133

 

 

Den jämförande studien av Wami och Great Ruaha påbörjades snart därefter av Balfour, 

Beatty& Co, Ltd. i samarbete med Sweco, med John Fletcher som koordinator.
134

 Arbetet 

inleddes i oktober 1967 med ett möte i Stockholm mellan representanter för Tanzanias 

regering, Tanesco och deras konsultföretag BB&Co, SIDA och Sweco. Vid detta möte 

fastställdes premisserna för vad som skulle undersökas. Lars Kalderén förmedlade direkt från 

Washington de önskemål man hade från Världsbankens sida. Ett avgörande inslag blev att 

bevattningsaspektens betydelse reducerades kraftigt: “Tanzaniska delegationens uttryckliga 

önskemål om irrigation etc tillgodosedda ehuru efter viss press nedbantade till enligt vår 

uppfattning realistisk nivå och begränsade till skrivbordsarbete”.
135

 

 

Undersökningarna utförda av Sweco och BB&Co utmynnade i juli 1968 i en gemensam 

rapport där Kidatu framhålls som det bästa alternativet av tre möjliga för den närmaste 

satsningen på elproduktion för “Coastal and Central Line Area”. Wami och ett dieselkraftverk 

i Dar es Salaam på 210 MW utsorterades med hjälp av en ekonomisk kalkyl kallad 

"discounted cash flow" – diskonterat kassaflöde. Beräkningsmetoden hade fastställts av 

Världsbanken.
136

 Denna metod innebar i detta fall att underhåll, driftskostnader och 

bränslepris först beräknades för varje driftsår. Amorteringar och räntekostnader inkluderades 

ej. De årliga kostnaderna omräknades därefter till ett "nuvärde", det vill säga den summa 

pengar som måste investeras i det aktuella läget, till en viss ränta, för att kunna användas vid 

varje år. Denna beräkningsmetod framhölls som nödvändig för att kunna jämföra ett 

vattenkraftverks låga driftskostnader men höga konstruktionskostnader med ett 

dieselkraftverks motsatta kostnadsbild – låg konstruktionskostnad men hög driftskostnad. I 

prisberäkningsmetoden exkluderades alla intäkter från bevattning och 

översvämningskontroll.
137

 

 

Slutsatsen blev att Great Ruaha och dieselkraftverket stod på samma kostnadsnivå – samma 

"nuvärde", men att utslaget borde göras utifrån förväntad räntesats på den lånade summan för 

investeringen. Om lånet kunde ges till en ränta lägre än 12 procent skulle vattenkraft och 
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Great Ruaha vara det bästa alternativet, medan däremot en högre ränta gav att 

dieselkraftverket borde väljas.
138

 

 

Såväl beräkningsmetoden som förutsättningen av ett lån till lämplig ränta bar på värderingar 

vilka beredde marken för konstruktionen av vattenkraftverket i Great Ruahafloden. Jag skall 

nedan återkomma till hur beräkningsmetoden och dess tillämpning bidrog till att 

bevattningsfrågan utraderades. Lånet som skulle ha en lämplig ränta, förutsattes komma från 

Sverige, som i sin tur hade stort intresse av just denna konstruktion. Det fanns möjligheter till 

teknikexport, något som låg helt i linje med de riktlinjer som fanns för svenskt bistånd. Det 

största ansvaret för den jämförande studien hade kommit att ligga hos de svenska konsulterna, 

med Världsbankens goda minne. Det föreföll underförstått att den svenska konsultfirman 

skulle få vidare engagemang.
139

 Under själva studien hade också svenska företag fått insyn i 

det pågående projektet då de fick förfrågan om att ge anbud på elektrisk och mekanisk 

utrustning. Argumentet för detta var att man behövde ha kostnadsförslag, preliminära anbud, 

för att få översikt över konstruktionskostnader.
140

 

 

 

Efter att den jämförande studien färdigställts lät SIDA den tanzaniska regeringen förstå att 

man var redo att stötta kraftprojektets vidare finansiering, förutsatt att det var Kidatu som 

avsågs samt att en svensk konsult – "preferably Sweco" – fick uppdraget att göra den stora 

förinvesteringsstudie som krävdes för att Världsbanken skulle kunna gå in i projektet som 

finansiär.
141

 Från tanzanisk sida accepterade man bådadera.
142

 

 

I detta avsnitt har jag beskrivit hur SIDA lyckades konkurrera ut den tidigare kolonialmakten, 

med hjälp av Världsbanken, samt hur detta ledde till att det kombinerade bevattnings- och 

vattenkraftsprojektet i Wamifloden kom att läggas ner till förmån för ett renodlat kraftprojekt 

i Great Ruahafloden I nästa avsnitt ska jag diskutera närmare kring olika förklaringar till hur 

detta kunde ske. 

 

Bevattning eller kraft 

 

Hur kunde det komma sig att Great Ruaha blev det vattenkraftprojekt som man nu skulle satsa 

på i Tanzania? Det fanns en stor teknisk skillnad mellan Great Ruaha och Wami. Den 

uppskattade produktionen av elkraft var ungefär lika stor i båda fallen. Great Ruaha var dock 

som ovan nämnts ett renodlat kraftprojekt medan Wami var ett multi-purpose project. Enligt 

planerna fanns det möjlighet till översvämningskontroll i båda projekten, något som också 

ansågs som viktigt inom den tanzaniska regeringen. Det viktiga kvarstod dock, med valet av 

Great Ruaha hade bevattningsaspekten helt fallit bort. SIDA hade inledningsvis accepterat att 

stödja Wamiprojektet, men ändrade sig under loppet av några månader. Världsbanken hade 

vid en tidigare undersökning, 1961, hävdat att jordbruksutveckling genom bevattning var en 

de viktigaste frågorna i Tanzania men stödde nu ett renodlat kraftprojekt. Den tanzaniska 

regeringen och presidenten hade fortfarande bevattning på sin agenda men accepterade att gå 

vidare med ett kraftprojekt. I detta avsnitt ska jag diskutera möjliga förklaringar till detta 

utifrån de olika aktörernas ställningstaganden, uppfattningar om den tanzaniska naturen samt 

inflytande i beslutprocessen. Jag ska också visa på behovet av att se aktörerna på individnivå. 

Detta är viktigt dels därför att många aktörer agerade över institutionsgränser, dels därför att 

institutionernas agerande vid olika tidpunkter var beroende av vem som företrädde dem. 
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Slutligen kom en institution, företaget Tanesco, att förändras efter den tanzaniska 

självständigheten. Tanesco förstatligades 1964 och då inleddes en “afrikaniseringsprocess” 

vilket innebar att engelsmän i företagets styrelse byttes ut mot afrikanska tanzanier och 

personer från andra europeiska länder. 

 

En förutsättning för det svenska engagemanget i Tanzania inom vattensektorn hade varit att 

det fanns möjlighet för svensk teknikexport, vid sidan av den tänkta utvecklingsaspekten för 

mottagarlandet. När de första undersökningarna kring ett vattenkraftsprojekt gjordes 1965-66 

var det Tanesco och dess brittiska konsulter som drev Great Ruahaprojektet. SIDA:s konsult 

John Fletcher hade i december 1966 rapporterat att det var konkurrens mellan de två 

projekten, där Balfour, Beatty & Co, skulle få Kidatu om det projektet blev av, medan Wami 

skulle tillfalla Sweco, om det blev förverkligat:   
 

[T]he World Bank will probably suggest [...] a third consultant should be engaged for the choice between Wami 
and Great Ruaha, and that the actual job should be given to the victorious consultant (Sweco=Wami, BB&Co = 
Great Ruaha). The World Bank may make this arrangement a condition for a loan to Tanesco, should the 

question of a loan arise.
143

 

 

För svensk del fick man nöja sig med det “multi-purpose project” som vattenmyndigheten och 

den tanzaniska regeringen drev i Wamifloden. Men med hjälp av Världsbanken kom man från 

svensk sida snart att få en möjlighet att delta i Great Ruahaprojektet. I och med detta blev 

bevattningsprojektet i Wami mindre intressant. När möjligheten fanns att medverka eller få 

största inflytandet över ett kraftprojekt i Great Ruaha tog man från svensk sida chansen att 

driva den linje som man kände bäst till, det vill säga ett renodlat vattenkraftprojekt. 

 

Att man från svensk sida överhuvudtaget fick möjligheten att konkurrera med det brittiska 

projektet förefaller ha haft sin orsak i två individers aktiva engagemang. Två svenska män 

hade inflytande och kontakter med Världsbanken, och de ansåg att bevattning inte var så 

viktig som den tanzaniska regeringen ville göra gällande. Dessa var Lars Kalderén och John 

Fletcher. Lars Kalderén hade tidigare arbetat för Världsbanken och hade därigenom erhållit 

god kunskap om hur man kunde agera för att få igenom önskade projekt. Han hade också 

värdefulla kontakter där.
144

 Ett exempel på detta var när Kalderén befann sig i Washington i 

april 1967 och diskuterade med en av de inflytelserika personerna i Världsbanken, Simon 

Alderwereld, angående kraftprojektering i Tanzania. Förslaget som lades fram av Kalderén 

var att Världsbanken skulle fungera som verkställande organ för kraftprojekteringen, medan 

man från svensk sida skulle skjuta till pengarna. Detta föreföll vara genomförbart, under 

förutsättning att Världsbanken skulle få medverka vid skrivandet av villkoren, “terms of 

reference”.
145

 Vid ett senare tillfälle när premisserna för den jämförande studien mellan Wami 

och Great Ruaha skulle diskuteras i Stockholm, med representanter för de inblandade 

aktörerna, fanns Kalderén åter på plats i Washington och förmedlade via telegram direkt till 

mötet de ändringar som Världsbanken ansåg viktiga.
146

 

 

John Fletcher deltog som tidigare beskrivits i Världsbankens studiegrupp som undersökte 

elkraft i Östafrika i november 1966. Det var Världsbanken som ställt förfrågan om svensk 

medverkan.
147

 John Fletcher var ekonom och kraftverksdirektör och den som gav råden kring 

vattenkraftsbyggnation i Tanzania till SIDA:s avdelning för finansiellt bistånd. Fletchers 

åsikter och ställningstaganden byggde på jämförelser med den svenska situationen där 

bevattningsproblematiken inte existerade.
148

 Förvisso hade Fletcher konstaterat i sin rapport 
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till SIDA från december 1966, var situationen något annorlunda i Tanzania. Bevattning 

framstod här som något väsenligt, men utifrån de bedömningar han fått från Världsbankens 

representanter och FN förespråkade han ändå att ekonomiska kalkyler enbart borde baseras på 

beräkningsbara värden: 

 
Money should be made to talk: each one of the parties should be made to weigh the money value of their wishes 
against the costs to be covered. – In this respect power seems to be superior. Opinions are divided as to the 
relative benefits in the future, but one thing is absolutely certain: plans for power are much more definite and 
much more accessible to assessments of costs and benefits, in a word much more tangible, than plans for flood 
control and irrigation; however important the latter may be in the future, they are at present, to say the least of it, 
slightly vague. – The important thing is that money should be permitted to talk and to dictate decisions, and so it 
does: it talks to Tanesco the way it always talks to power enterprises, and in the course of the procedure outlined 

WDID will also have to convert their wishes into terms of money if they want them to materialize.
149

 

 

I samma rapport skrev Fletcher att betoningen på bevattning, oftast i kombination med 

översvämningskontroll föreföll något överdriven från den tanzaniska regeringens sida och att 

dess betydelse kunde betraktas som något av en dogm.
150

 Det fortsatta intresset från svensk 

sida för att få in en fot i Kidatuprojektet kan också ha haft att göra med bristande svensk 

kompetens inom just bevattningssektorn. Sweco och SIDA:s avdelning II hade kännedom och 

erfarenheter inom dricksvattenförsörjning. Det svenska företaget 

Diamantbergborrningsbolaget, uppköpt av Atlas Copco 1960, som i Östafrika hade 

dotterföretaget Craelius E.A. Drilling Co Ltd, kunde få uppdrag för sådana projekt i Tanzania 

och andra afrikanska länder. Men för bevattningsfrågan hade man inte någon större förståelse 

eller kunskap om hur man borde gå tillväga och hade, om Wami blivit verklighet, av 

kompetensskäl varit nödgade att samarbeta med något företag från ett annat land.
151

 I 

genomförandet av den jämförande studien mellan Great Ruaha och Wami, hade man tagit 

hjälp av ett holländskt företag, ILACO, för de delar som gällde bevattning.
152

 Sweco och dess 

största delägare, VBB, hade dock stor erfarenhet av att samarbeta med andra länders företag, 

varför detta inte borde ha varit något hinder i sig. 

 

Sålunda framstår orsakerna till att man från den svenska biståndsmyndighetens sida lätt 

övergav Wami till förmån för Great Ruaha tämligen klara. Den främsta punkten på SIDA:s 

agenda var att kunna exportera svensk kompetens och svenska tekniska komponenter. Ett 

projekt med stort inflytande från svensk sida skulle innebära större inflytande över dess 

utformning vilket i sin tur skulle medföra inflytande över inköpen. Det förefaller ha varit 

mindre viktigt vilket projekt som valdes. Detta överensstämde med den politik som låg till 

grund för det svenska biståndet sedan 1950-talet. Det fanns ett samförstånd mellan svenskt 

bistånd och svensk industri, vilket manifesterades uttryckligt i detta fall. 

 

Hur kunde då Världsbanken, som 1961 rekommenderat stora satsningar på 

bevattningsjordbruk, helt vända om och förespråka nyttjande av vatten för enbart 

kraftproduktion? I Världsbankens studie 1961 skrev man följande: 

 
The main development task in Tanganyika is to improve the methods of peasant agriculture and cattle keeping, 
or to transform present methods and organization into systems making more productive use of the land”. [- – -] 
the Mission proposes that the next five years or so in irrigation and flood control work should be predominantly 
a period of investigation, planning and building up of staff. Thereafter a rather considerable program of 
investment in irrigation works should be undertaken, as soon as the necessary preparations are completed and 
financial considerations allow.

153
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Jag har inte närmare undersökt varför bevattningsaspekten fick minskad betydelse inom 

Världsbanken. En tänkbar förklaring är att personkonstellationer med olika kompetens och 

olika uppdrag hade inflytande under olika perioder. De som utredde Tanganyikaterritoriets 

behov i 1959-1961 var en grupp där ett flertal personer hade sin specialitet inom jordbruk och 

vattenresurser,
154

 de var också där på begäran av en kolonialregering som hade bevattning 

högt uppe på agendan för territoriet. De som besökte Tanzania 1966 undersökte 

elkraftproduktion och möjligheten av ett lån specifikt till elbolaget Tanesco. Tanescos högsta 

prioritet låg inom elkraftproduktion. De tidigare projekten inom vattenkraft hade genomförts 

av den tanzaniska vattenbyrån, och kraftproduktionen hade då setts som en biprodukt. En av 

experterna 1966 var den svenske kraftverksdirektören John Fletcher, vars bakgrund, 

ställningstaganden och tolkningar ovan redovisats. 

 

Återstår så att belysa de tanzaniska aktörernas positioner och bevekelsegrunder. Det framstår 

klart att den tanzaniska regeringen, vattenmyndigheten WD&ID och president Nyerere starkt 

betonade betydelsen av bevattningsjordbruk. Bevattning var en viktig del i den femårsplan 

som fastställts 1964, och man hade sett utveckling av Wamiområdet som en 

framtidsinvestering. Regeringen ville locka dit människor för bosättning och lokala 

industrietablieringar.
155

 När Världsbankens studiegrupp undersökte Tanzanias kraftprojekt i 

november 1966 uttrycktes till och med viss irritation över hur påstridigt Wamiprojektet drevs 

av vattenmyndigheten.
156

 Att Wamiprojektet var den tanzaniska regeringens prioritet 

manifesterades i beslutet i april 1967, då Wami antogs som nästa steg i tanzanisk vattenkraft, 

vilket skulle följas av Stiegler’s Gorge. Den tanzaniska regeringen ändrade sig dock några 

månader senare, och accepterade till att börja med en jämförande studie mellan Great Ruaha 

och Wami.
157

 När den jämförande studien var genomförd accepterade man också att gå vidare 

med Kidatuprojektet, och helt lägga Wami åt sidan. Detta skulle vid en första anblick kunna 

tolkas som om man från tanzanisk sida enbart böjde sig för yttre påtryckningar. 

 

Det är dock viktigt att jämföra med hur synen på betydelsen av elektricitet förändrades i 

Tanzania under samma period. I den nationella utvecklingsplanen 1964 hade elektricitet inget 

större utrymme. I femårsplanen som fastställdes 1969 framstår elektricitet som en viktig del 

av framtidsperspektivet och man börjar tala om elproduktion i tusentals megawatt, femton 

gånger mer än existerande kapacitet: 

 
Electric power is a crucial service to a number of other sectors of the economy. A high rate of expansion of 
capacity is a necessary prerequisite of economic development. Industrial development, for example, has heavy 
requirements for power expansion. The growth of commerce, and the fast expansion of urban areas also 
contribute to the fast growth of demand for electricity. – The hydro-electric power potential is a major natural 
resource, the development of which, both in the coming Plan and over the long-term, will form a key task for the 
economy. – Taking only those sources for which estimates have been made, it is estimated that electric power 

potential is as much as 1 325 megawatts. This is more than fifteen times the existing power capacity.
158

 

 

Detta är i linje med tankarna på utbyggnaden av Stiegler’s Gorge, som även det var ett “multi-

purpose project”och betydligt större än Kidatu. Tanzanias styrande hade sålunda redan 1967 

anammat tanken på en “stordammsepok”. Stora dammar och stora kraftverk var inget man 

hade något emot. Frågan är varför bevattningsjordbrukets intressen nu nedprioriterades. 

 

Min tolkning utifrån det källmaterial jag haft att tillgå är att det finns två viktiga aspekter på 

den tanzaniska regeringens kursändring. Det vill säga den kursändring som ägde rum mellan 
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maj 1967 då man tog beslutet att satsa på Wami (och därefter Stiegler’s Gorge) och augusti 

1967 då man accepterade att gå vidare med den jämförande studien mellan Wami och Great 

Ruaha. För det första kan Wamiprojektet ses som en satsning där man försökte komma bort 

från den forna kolonialmaktens inflytande, och när det svenska biståndet erbjöds framstod 

detta som en lämplig väg. I Erik Bergs månadsrapport till SIDA i Stockholm i juli 1966, efter 

mötet med den tanzaniske presidenten, skriver han att Nyerere sagt att man i Tanzania av 

engelsmännen hade fått överta ett administrativt system med stora fördelar men att “i övrigt 

hade de intet att erbjuda”.
159

 Ingvar Jernelius minns också att man ville ha större kontroll över 

projektet. Från tanzanisk sida var man missnöjd med Tanesco där ett och samma företag, det 

brittiska BB&Co, var ägare, byggare och konsult.
160

 De brittiska diplomatiska förbindelserna 

med Tanzania var avbrutna från december 1965 till juli 1968, som en följd av motstridiga 

åsikter om Rhodesia, och detta hade också inneburit att brittiskt bistånd hade frusit inne under 

samma period.
161

 När de svenska biståndsföreträdarna började intressera sig för Kidatu och 

erbjöd finansiering av förstudier till detta projekt kunde den tanzaniska regeringen därför 

acceptera att ge sig in i det. Kidatu blev nu med svenskt stöd ett alternativ till brittiskt 

inflytande och brittiska medel. Samtidigt började Tanesco, elbolaget, att “afrikaniseras”. 

Tanesco hade förstatligats 1964, men det var en gradvis övergång då brittiska 

styrelseledamöter ersattes med afrikanska tanzanier. Dessa tanzanier var personer med viktiga 

positioner i landet, vissa av dem innehade ministerposter samtidigt med styrelseuppdraget i 

Tanesco.
162

 Det fanns även en svensk, Åke Rusck, tidigare generaldirektör för det statliga 

svenska vattenkraftföretaget, Statens Vattenfallsstyrelse, som innehade styrelseuppdrag i 

Tanesco, 1965-1968.
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Erik Berg, Lennart Samuelsson, Ingvar Jernelius, Wami i juli 1966. Källa: SWECO 1966, SRA, F1AB 1387, 
Foto: Okänd. 
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Sålunda kan utvecklingen ses som ett resultat av Tanescos förändrade ställning och en 

samtidig förstärkning av den tanzaniska regeringens kontakter med Sverige och svenskt 

bistånd. Hur avgörande detta var är dock oklart. Brittiskt inflytande i Tanesco kvarstod 

åtminstone fram till 1970 genom den brittiske VD:n Batty samt andra brittiska personer på 

ledande poster.
164

 

 

Den andra viktiga aspekten av den tanzaniska regeringens kursändring gäller 

bevattningsfrågan. Min tolkning är att denna fråga inte försvann från den tanzaniska 

regeringens agenda. Man fortsatte att hävda bevattningens betydelse i de förhandlingar som 

gjordes inför den jämförande studien, och senare i samband med Kidatuprojektet. Frågan kom 

dock troligtvis att i detta skede hamna på undantag då det inte fanns några färdiga utredningar 

om den ekonomiska betydelsen av bevattningsjordbruk. En genomgång av Tanescos 

årsrapporter 1963-1970 visar på hur man beräknade elproduktion och avsättning för denna i 

ekonomiska kalkyler, såväl gällande hushåll som industrier. Beräkningsunderlagen kunde 

säkerligen ifrågasättas, men siffrorna fanns på papper, medan liknande uppställningar inte 

fanns beträffande bevattning. Vatten var inte avgiftsbelagt, och sålunda inte heller del av 

något företags eller någon myndighets ekonomiska kalkyler. Det fanns, som jag beskrivit i ett 

tidigare avsnitt, en vattenmyndighet och en tradition av vattenresursstudier Tanzania, vilken 

härrörde från kolonialtiden och fortsatte under självständigheten. Men det fanns ingen 

etablerad relation mellan “producent” och konsument av vatten, såsom det fanns mellan 

producent och konsument av elektricitet. I en situation när Världsbanken krävde konkreta 

siffror, ekonomiska kalkyler över produktion, konsumtion och vinst, kom därför 

bevattningsjordbruket till korta. 

 

Det finns förvisso mycket mer att utröna angående de tanzaniska aktörerna, deras interna 

relationer och deras relationer till andra biståndsgivande länder såsom USA (som ville satsa 

på det mycket större projektet Stiegler’s Gorge) och Kina (som hade förslag på ett flertal 

småskaliga vattenkraft- och bevattningsprojekt, samt kolprojekt). Även angående relationerna 

till Världsbanken och den svenska biståndsmyndigheten saknas tanzaniskt källmaterial. En 

allmän svårighet som är förenad med forskning kring biståndsverksamhet under 1960-talet är 

just den stora mängden aktörer, samt den politiska kontext – konkurrensen mellan öst och 

väst under det kalla kriget – man rörde sig inom. Det är även möjligt att Tanzanias position i 

det kalla kriget hade betydelse för hur såväl Tanzania, som Världsbanken och de svenska 

biståndsföreträdarna agerade.
165

 Detta har jag dock inte kunnat klarlägga i någon större 

utsträckning utifrån undersökt källmaterial. 

 

I detta avsnitt har jag belyst hur svenska biståndsföreträdare, Världsbanken, och den 

tanzaniska regeringen förhöll sig till frågan om Wami versus Great Ruaha-Kidatu, samt 

“multi-purpose”versus “single-purpose project”. Jag har visat på behovet av att studera 

aktörer på individnivå och hur dessa agerar över institutionella gränser. Jag har också visat att 

anledningen till att bevattningsaspekten föll bort var en kombination av Världsbankens krav 

på mätbara värden, bristande svensk erfarenhet av bevattning och bristen på utvärderingar 

angående bevattningens betydelse. Möjligen var också den tanzaniska regeringens svaga 

position i förhållande till biståndsfinansiärerna avgörande för utfallet i detta skede. 
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Kidatu tar svensk form 

 

Jag har tidigare visat hur svenskt bistånd gradvis konkurrerade ut det brittiska engagemanget 

inom tanzanisk vattenkraftsektor. Great Ruaha Power Project var i juli 1968 i det närmaste i 

svensk hamn. Dock återstod en bit av vägen till det slutgiltiga beslutet i Washington, i 

december 1970. Jag ska i detta avsnitt i korthet beskriva den sista delen fram till beslutet och 

hur Kidatu kom att ta en allt mer svensk form, såväl beträffande kraftverkets tekniska design 

som de inblandade företagen.  
 

 
Skiss över Kidatu underjordsstation. Källa: Tanesco, The Great Ruaha Power Project, 

Tanzania (Stockholm, odat.). 
 

Förinvesteringsstudien, beräknad att kosta ca 4 miljoner kronor, påbörjades under senare 

delen av 1968. Sweco fick uppdraget – inga andra anbud togs in av SIDA
166

 – och resultatet 

presenterades i november 1969.
167

 I förstudierna gjordes ett antal provborrningar, där det 

svenska företaget Diamantbergborrningsbolaget/Atlas Copco fick uppdraget.
168

 Vattenflöden 

mättes och professor Erling Reinius gjorde modellförsök i KTH:s vattenlaboratorium. 
169

 

Förinvesteringsstudien följdes av en “feasibility study”av två av Världsbankens representanter 

som besökte Tanzania i december 1969. Deras studie utmynnade i en så kallad “appraisal”, 

samtidigt som Tanzania anmodades att göra en miljöpåverkansstudie, “ecological impact 

study”, särskilt av den planerade dammen vid Mtera.
170

 Miljöstudien genomfördes även den 

av Sweco, som i sin tur anlitade en biträdande professor i systematisk botanik vid Uppsala 

Universitet, Olov Hedberg. Hedberg arbetade tillsammans med några av institutionens 

doktorander under två månader, samtidigt som anbudsförfarandet för 

kraftverkskonstruktionen påbörjades. I september 1970 var rapporten färdigställd. Man reste 

ett varningens finger för hälsosituationen i området kring den planerade Mteradammen, där 
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det förväntades bli en kraftig ökning av malaria, dysenteri, sömnsjuka, bilharzia och 

tuberkulos som skulle drabba både den lokala befolkningen och arbetarna inom 

kraftverksbygget. Detta hade dock inte någon större betydelse för projektets vidare öden, då 

rapportens allmänna konklusion var att inga negativa återverkningar var så allvarliga att de 

borde lägga några hinder för kraftverksutbyggnaden.
171

 Antalet människor som skulle vara 

tvungna att flytta för att ge plats åt Mteradammen framställdes vara ringa, omkring tre tusen 

personer.
172

 

 

Omflyttningen i Mteraregionen framställdes i diskussionerna mellan SIDA, Tanzanias 

regering och Världsbanken som varandes i linje med den i Tanzania då förda politiken, under 

namnet “ujamaa” eller “afrikansk socialism”. Ett viktigt inslag i denna var att man skulle 

förflytta människor från glesbebyggda områden till mer centrala byar där de skulle få tillgång 

till samhällsservice och bruka jorden på ett mer effektivt sätt.
173

 Denna syn på modernisering 

och hur man kan flytta folk för utvecklingens skull är värd att belysas ytterligare. I Tanzanias 

femårsplan 1969 beskrivs hur tanzanierna skulle moderniseras: “life in ujamaa villages must 

include modern development. The Government must help the members to make progress as 

quickly as possible away from the hoe, the sickle, and the need to carry everything on their 

heads.”
174

 Vid mitt besök i november 2000 talade jag med två män som fick flytta på grund 

av Mteradammen. De var nu anställda som dammvakt respektive säkerhetsvakt vid 

dammanläggningen. Magomba Meshack och Abbasi Mwendakusela berättade att den 

ersättning de gavs för förlorad inkomst från eget jordbruk samt för att etablera sig i den nya 

byn, Mtera, av de flesta upplevdes som otillräcklig. Det förekom inga direkta förhandlingar, 

eller domstolstvister utan det var företrädare för den tanzaniska staten som “erbjöd”en 

ersättning, vars storlek redan var fastställd.
175

 I detta fall kan man återknyta till Kjell 

Havneviks resonemang om en tanzanisk elits intressen som sammanföll med 

vattenkraftbyggarintressen från i detta fall Sverige.
176

 

 

Dieselkraftverket som alternativ till Great Ruaha Power Project utrangerades helt i detta 

skede, genom användandet av samma beräkningsmetod som två år tidigare – diskonterat 

kassaflöde. Vattenkraftprojektet skulle enligt denna beräkningsmetod bli mindre kostsamt om 

ett lån med en högsta räntekostnad på 13 procent kunde garanteras.
177

 Detta är av intresse 

eftersom sättet att beräkna kostnaderna medförde att man skulle ta hänsyn till de lån som 

kunde ges för projekten. Hade inte SIDA och Världsbanken varit inriktade på att ge sitt stöd 

till Great Ruaha Power Project med ett lån på lämpliga villkor, så hade dieselkraftverket 

troligen varit ett bättre alternativ i detta läge. Detta visar på aktörernas inflytande över 

utgången i utvärderingsskedet. 

 

I september-oktober 1970 var allt klart för låneförhandlingar. Det slutgiltiga 

finansieringsavtalet mellan Världsbanken, Tanesco, samt Tanzanias och Sveriges regeringar 

undertecknades i Washington den 14 december 1970.
178

 Därefter återstod kontrakteringen av 

byggare – annonseringen hade med Världsbankens tillåtelse inletts redan i juli 1970.
179

 Sweco 

var konsult – vilket innebar att man hade ansvaret för att utvärdera de inkomna anbuden och 

välja vilka som skulle få uppdragen. För “main civil works”– konstruktionen av hela 

kraftverket med damm, vägar, tunnlar, tilloppstuber, byggnader med mera, hade två 

intressanta anbud inkommit, ett från ett tyskt konsortium, Joint Venture Philip Holzmann, och 

ett från ett konsortium med svenska Skanska i ledningen.
180

 Det lägsta budet gavs av det tyska 

företaget, men efter utvärderingen föreslog ändå Sweco att konsortiet med Skanska skulle få 
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uppdraget. Detta föranledde inledningsvis protester från Världsbanken men i slutändan blev 

det ändå som Sweco föreslagit.
181

 Transmissionslinjen från Kidatu till Dar es Salaam var först 

planerad att läggas under senare finansiering, men från tanzaniskt håll var man bekymrad över 

att inte ha någon fullständig finansiering för hela projektet och vände sig därför till det 

kanadensiska biståndsorganet Cida. Härifrån fick Tanzania, med SIDA:s och Världsbankens 

godkännande, finansiering, med villkoret att ett kanadensiskt företag skulle få utföra 

arbetet.
182

 Konstruktionsarbetena inleddes på allvar 1971 och gav Sweco och de andra 

inblandade europeiska och kanadensiska företagen arbete för många år framöver.
183

 Designen 

blev liknande den som Sweco förespråkat redan för Wami projektet – en underjordsstation 

med en 9,6 kilometer lång tilloppstunnel där fallhöjden samlas upp. Jag ska inte gå närmare in 

på den slutliga designen och utförandet. Det intressanta är att Kidatu blev ett till stora delar 

svenskt projekt. Ett flertal svenska företag fick uppdrag och huvudkonsulten Sweco har 

alltsedan konstruktionsstarten varit engagerat i fortsatt utbyggnad av Great Ruaha Power 

Project, samt i de återkommande reparationer och det underhåll som utförts vid kraftstationen 

och de två dammarna, liksom en återkommande ekologisk studie av den stora 

Mteradammen.
184

 

 

Sammanfattning 

 

Denna uppsats har som fokus perioden 1964-1970, då beslutet att konstruera vattenkraftverket 

Kidatu i Great Ruahafloden i Tanzania växte fram och avgjordes. Det är sålunda 

beslutsprocessen bakom en artefakt, ett vattenkraftverk, som jag belyst och analyserat. 

 

Jag har beskrivit hur svenskt bistånd kom in i Tanzania först via dricksvattensprojekt, och hur 

man genom de upprättade kontakterna med vattenmyndigheten kom i kontakt med ett påtänkt 

bevattnings- och vattenkraftprojekt i Wamifloden. Den tanzaniska regeringen hade som 

önskemål att satsa på Wamiprojektet, för att sedan gå vidare med ett betydligt större 

vattenkraft- och bevattningsprojekt i Rufijifloden, Stiegler's Gorge. Frågor rörande vattenkraft 

och bevattning hade varit av intresse för de styrande i Tanzania sedan kolonialtiden, när en 

vattenmyndighet, som behandlade såväl bevattningsfrågor som vattenkraft, etablerades. I 

samband med att man från svensk sida började undersöka möjligheterna att finansiera det 

kombinerade bevattnings- och kraftprojektet i Wamifloden fick man reda på att ett 

konkurrerande projekt planerades i Great Ruahafloden. Kidatuprojektet drevs av det brittiskt 

styrda elbolaget Tanesco, medan Wamiprojektet var den tanzaniska regeringens prioritet. 

Dock lyckades företrädare för den svenska biståndsmyndigheten SIDA, i samarbete med den 

svenska ingenjörskonsultbyrån Sweco, genom sina goda kontakter med Världsbanken styra 

satsningen till Kidatu och Great Ruaha Power Project. Man lyckades också utmanövrera den 

brittiska konkurrensen, på grund av att den tanzaniska regeringen ville minska det brittiska 

inflytandet. Därför blev Kidatu till stora delar ett svenskt projekt. Kidatu blev samtidigt ett 

resultat av svensk biståndsverksamhet och metoder för att fastställa investeringskalkyler. 

1967 bedömdes tre alternativ för elproduktion vara likvärdiga. Det var Wamiprojektet, ett 

dieselkraftverk i Dar es Salaam och Great Ruaha Power Project. Wami föll bort redan 1968 

genom att eventuella intäkter från bevattning ej togs med i beräkningen. I slutskedet 1970 föll 

dieselkraftverket bort genom att biståndsgivarna från Sverige utlovade lån till låg ränta 

förutsatt att det blev ett vattenkraftverk som skulle byggas. I samband med detta blev också 

Kidatu ett till stor del svenskt projekt, där den av den tanzaniska regeringen önskade 
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bevattningsaspekten uteslöts. Det blev ett renodlat kraftprojekt, ett så kallat “single-purpose 

project”. 

 

Jag ställde inledningsvis upp två tidigare givna förklaringsmodeller till vattenkraftsbyggnation 

i fattiga länder. För det första att det fanns en “baktanke” med det svenska biståndet – det vill 

säga att en dold målsättning fanns på agendan hos dem som verkade för ett svenskt 

biståndsprojekt i Tanzania. För det andra att de tanzaniska aktörerna i något avseende hade 

gemensamma intressen med de svenska vattenkraftsaktörerna. När det gäller en eventuell 

“baktanke” har jag i denna uppsats visat att det knappast rörde sig om något dolt mål. Svenskt 

statligt bistånd på 1960-talet hade dubbla syften, att främja utveckling i fattiga länder 

samtidigt som svensk industri skulle gynnas. Vattenkraftsindustrin förefaller ha varit i behov 

av detta stöd. När det gäller gemensamma intressen för tanzaniska och svenska aktörer så 

framgår det att tanzaniska ledares önskemål om minskat brittiskt inflytande sammanföll med 

svenska vattenkraftsaktörers och biståndsföreträdares önskemål om att konkurrera ut brittisk 

teknik och brittiska projekt. De hade även gemensamma intressen av storskalig vattenkraft 

och liknande syn på hur människor skulle förflyttas i syfte att genomföra sådana projekt. 

 

Liksom andra storskaliga vattenkraftverk är Kidatu ett resultat av sociala kompromisser, 

konflikter, politiska beslut, beslut om teknisk design och vetenskapliga antaganden om bland 

annat vattenflöden samt antaganden om behov av elektricitet och elenergi i framtiden. Det 

som skiljer Kidatu från exempelvis ett vattenkraftverk i Sverige är att grundläggande 

teknikval gjordes under kolonialtid av personer med utländsk härkomst. Dessa teknikval kom 

att påverka utvecklingen under självständigheten och det som kom att bli början på en 

biståndsepok. 
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Noter 

 

                                                 
1
 Mina teoretiska och metodiska inspirationskällor härrör från det teknikhistoriska fältets “socio-tekniska system” 

och “aktör-nätverksteori” i kombination med feministisk och postkolonial forskning inom och utom detta fält. 
Samarbetet med personerna och ämnesdisciplinerna, Industriminnesforskning (KTH, Stockholm), 
Vetenskapshistoria och Företagsekonomi (Uppsala Universitet) inom ramen för VTI-projektet har även det 
bidragit till utformningen av metoder för undersökningen och skrivandet av denna studie. Se vidare Madeleine 
Akrich, "The De-scription of Technical Objects", E. W. Bijker, och J. Law (eds.), Shaping Technology / 
Building Society: Studies in Sociotechnical Change (Cambridge, Mass., 1992); Caren Grown & Gita Sen, 
Development, Crises and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives (New York, 1987); Donna J. 
Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention Of Nature (New York, 1991); Thomas P. Hughes, 
”The Evolution of Large Technological Systems”, Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes & Trevor Pinch, The 
Social Construction of Technological Systems (Cambridge Mass., 1989); Håkan Håkansson et al., 
Teknikutveckling i företaget:Ett nätverksperspektiv (Uppsala, 1993); Anita Nyberg, ”Feministiska ekonomer och 
feministisk ekonomi: Exemplet nationalekonomi”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4 (2001), 5-24; V.Y. 
Mudimbe, The invention of Africa: Gnosis, Philosopy And the Order of Knowledge (London, 1988); Ruth 
Oldenziel, Making Technology Masculine: Men, Women and Modern Machines in America, 1870-1945 
(Amsterdam, 1999); Terje Tvedt, Norske opfatninger om den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980-tallet: 
Et eksempel på krysskulturell representasjon (Bergen, 1993). De skriftliga källorna till uppsatsen är främst 
hämtade på svensk mark och i biståndsmyndigheten SIDA:s arkiv. Jag har även intervjuat svenska ingenjörer och 
ekonomer som var involverade i projektet under den studerade perioden. Jag gjorde fältstudier i Tanzania under 
sex veckor i november-december 2000 och besökte då Kidatu vattenkraftverk och Mteradammen. I samband 
med detta fick jag tillfälle att göra en mängd intervjuer och samtala med ett flertal tanzanier med anknytning till 
Kidatuprojektet. Detta material används i denna uppsats i kombination med mina iakttagelser från vistelsen. Jag 
gick vid samma tillfälle igenom en del av elbolaget Tanescos arkiv i Dar es Salaam men fann inte mer än ett par 
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svenskt bistånd till Tanzanias kraftsektor, utförd i den svenska biståndsmyndigheten SIDA:s regi, vilken dock är 
mer inriktad på tiden efter konstruktionen av Kidatu och där man sökt visa på vad som varit positivt respektive 
negativt inom projektet. E. Dahlström M. Cuellar, H. Peterson, Swedish Support to Tanzania’s Power Sector 
(Stockholm, 1997). Något försök att placera Kidatu och Great Ruahafloden i historisk kontext har dock mig 
veterligen inte gjorts tidigare. Det finns studier av några av de andra floderna i Tanzania, däribland Kjell 
Havnevik, Tanzania: Limits to Development from Above (Uppsala, 1993) och Heather Hoag,” ’The harshness of 
Nature and the Foolishness of Man’: The Failure of the Mechanized Cultivation in the Rufiji District, 
Tanganyika”, IWHA Conference Papers, Bergen, Norway, 10-12 August 2001. Havnevik och Hoag har båda 
beskrivit projekt inom vattenkraft och vattenresurser i Rufijifloden, den flod som Great Ruaha möter på sin väg 
mot Indiska Oceanen. Vattenresurser och bevattningssystem i området kring Panganifloden har bland annat 
studerats inom ramen för ett forskningsprogram vid Norges Tekniska Universitet. Hemsida, 
www.svt.ntnu.no/geo/Forskning/Pangani/Pan-E.htm, 2002-02-11. 
2
 Edgar Mshindo, samtal 16 november 2000, Kidatu. 

3
 I efterhand får jag veta att en stor del av smutsen härrör från koldamm vilket beror på ursprungskonstruktionen 

av kylsystemet. Dahlström, 15. Vattnet kom från en incident med en pump enligt Björn Undrum, samtal 16 
november 2000, Kidatu. 
4
 Min översättning av den engelska termen ”Big dam era”. 

5
 Brev från Sv. Ambassaden, Washington, Hubert de Besche 17/12 1970, till Utrikesdepartementet, Stockholm, 

SIDA:s arkiv, Riksarkivet, Stockholm (SRA), F1AB 1392. 
6
 Se t.ex. E. Goldsmith och N.Hildyard (eds) The Social and Environmental effects of large dams (Camelford, 

1984); Patrick McCully, Silent Rivers: The ecology and politics of large dams (London, 1998); Ann Danaiya 
Usher, Dammar som bistånd:Det nordiska biståndets politiska anatomi (Stockholm, 1997); Sanjeev Khagram, 
Dams, democracy and development: Transnational struggles for power and water (Ann Arbor, 1999). 
7
 Intressantare ändå blir det när detta ställs mot dagens elproduktionssituation, där man i Tanzania har 

återkommande problem med elransoneringar och elkvalitet. Elanvändande industrier, företag, myndigheter, 
organisationer och bemedlade privatpersoner har ofta backupsystem i form av dieselmotorer. (Författarens egna 
iakttagelser november-december, 2000, Tanzania) Det är också värt att notera att 1997 utgjorde 92 procent av 
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för att det svenska företaget skulle få uppdraget, utifrån redan existerande kontakter och samarbete. 



Originalmanus: Öhman, May-Britt, 'Kidatu vattenkraftverk i Tanzania: vatten och elektricitet från kolonialtid till biståndsepok', i 
Widmalm/Fors (red.)  Artefakter : industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken., s. 61-116, 2004  (OBS!sidorna stämmer ej med 
bokens sidor. Publicerat online 20160402 av May-Britt Öhman). 
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 Kanada hade varit aktiva inom tanzanisk krafttransmission sedan 1966 då den kanadensiska regeringen gav 
den tanzaniska regeringen ett lån på 2 miljoner kanadensiska dollar för konstruktion av kraftledningarna 
Chalinze-Morogoro och Nyumba ya Mungu-Arusha. Tanesco: Reports and Accounts 1966, SRA, F1AB 1387, 5. 
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 Förutom konsortiet Kicon var de företag som deltog i Kidatu steg 1 följande: Comstock Ltd, Montreal 
(transmission lines, substations), Ingra-Metalna, Zagreb-Maribor (gates, penstock steel linings), Ingra-Litostroj, 
Zagreb-Ljubljana (turbines, crane), Ingra-rade Koncar, Zagreb (generators), Ferranti-Packard Ltd, and Federal-
Pioneer Ltd, Toronto (main and station transformers), Liljeholmens Kabel, Stockholm (220 kV Cables), 
Cogelex, Paris (switchgears, control equipment etc.), Balfour Kilpatrick International Ltd, London (cooling 
water etc.), ETCO (T) Ltd., Dar es Salaam (air conditioning), J.W. Ladwa, Dar es Salaam (bush clearing, 
fencing) Robertson Construction Co. Ltd., Nairobi (water supply, sanitation), Maula Dad and Rose (T), Ltd., Dar 
es Salaam (access road), Nedco, Dar es Salaam (staff houses). Tanesco, The Kidatu Hydroelectric Power Plant 
(Stockholm, 1975). 
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 Sten Lööf, A summary of Swedish assistance to the energy sector in Tanzania, 1967-1980 (Dar es Salaam, 
1981); Dick Johansson (ed.), Environmental assessment of the Mtera Reservoir, Tanzania, in a 20 year 
perspective (Stockholm, 1997); Per Åke Nordström & Dick Johansson, Mtera Reservoir: Ecology of a new man-
made lake in Tanzania (Stockholm, 1985); Dick Johansson (ed.), Ecological studies of the Mtera basin 
(Uppsala, 1977). 


