
   

Om Tanzania 

 
Tanzania er på trods af en betydelig mængde naturrigdomme et af de fattigste 
lande i verden og har da også siden 60érne været et af hovedmodtagerlandene 
for dansk bistandshjælp (Danida).  
 
For en besøgende kan landet opleves som dyrt, usofistikeret og meget varmt, 
men der er kun få lande i verden som er mere spændende at besøge og som 
har lige så mange oplevelser at byde på. 
 
Sceneriet, fra sneen på toppen af Kilimanjaro til koral-øerne ud for kysten 
med milevide uberørte sandstrande, fra savannen med det korte græs til 
forsteningerne i Rift Valley, er i sig selv pragtfuldt og en rejse værd. 

Nationens motto: Frihed og Enhed 

Og alligevel danner de fantastiske landskaber kun baggrund for nogle af de mest natur orkestrerede og 
spektakulære vildtoplevelser i verden. 
 
Ngorongoro og Serengeti i nord med de årlige dyrevandringer til elefant kongedømmet i de uspolerede 
Ruaha og Selous parker i det sydlige Tanzania. 
 
Tanzanias indbyggere er venlige og positivt imødekommende uden at være anmasende, og det uanset om 
det er de nordlige Maasai hyrder med spyd eller de kosmopolitiske storbys beboere i øst, man møder. 
  
Tanzanias historie begynder med menneskets første skridt aftrykt i vulkansk aske for millioner af år siden, 
går videre til i dag gennem den bemærkelsesværdige swahili civilisation, slavehandlen, sultanatet på 
Zanzibar og tiden med de store opdagelsesrejsende Livingstone og Stanley. 
 
Republikken Tanzania blev oprettet i 1964 ved en sammenlægning af de to stater Tanganyiga og Zanzibar. 
Hovedstaden blev flyttet fra den største by Dar es Salaam til Dodoma i 1996.  
 
Farverne i Tanzanias nationalflag illustrerer med den grønne farve landet, den 
gule mineralrigdom, den sorte symboliserer folket, og den blå farve havet. 

 

For de besøgende som kan se bort fra de forskellige udfordringer som landet giver, 
venter det ”rigtige Afrika” Tanzania med udstrakte arme og et stort og varmt Karibuni ! Velkommen alle.  

 

Fakta 

Tanzanias landmasse dækker ca. 950 kvadrat km (ca. 20 gange større end Danmark), har Afrikas højeste 
bjerg Kilimanjaro (ca 5.800 m) del af den dybeste sø Tanganyika (358 m) og den tredje største sø i 
verden, Victoriasøen som danner eget vejr. Der 800 km kyststrækning med mangrove, sumpe og 
sandstrande. Strandene på koral øerne ud for kysten består hovedsageligt af sandstrande og mangrove. 
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Tanzania deler grænser med Kenya; Uganda; Rwanda; Burundi; Zambia; Congo-Kinshasa; Malawi og 
Mocambique. Det officielle sprog er swahili og engelsk. Møntfoden Tanzanianske shillings TZS. 

 
Klimaet er tropisk med stor sol faktor og stor luftfugtighed. Østlige vinde er dominerende. Der er to 
regntider, den korte (short rains) i perioden fra Oktober til December og den lange (long rains) i perioden 
fra April til Juni, hvor de fleste kystnære parker er lukkede grundet opkørte veje. Den største 
regnmængde falder ved kysten (fra ca. 25 mm til ca. 290 mm ) og på sydskråningerne til højlandet.  
 
Temperaturen holder sig på ca. 26-28C° ved kysten året rundt og varierer med 21-24C° på 
centralplateauet, 15-20C° i højlandet til alpine temperaturer på de højeste vulkaner og bjerge.  

 

Befolkningen består af ca. 40 mio. indbyggere fordelt på ca. 120 etniske grupper. Kristne og Muslimer 
udgør med henholdsvis 45 % og 35% de største religiøse grupperinger. De resterende 20% består af 
traditionelle afrikanske religioner og religioner fra fjernøsten. 
 
Tanzanias eksport som er hastigt voksende udgør de traditionelle produkter som kaffe, cashew nødder, 
krydderurter; tobak, bomuld, te, sisal, endvidere turisme, guld, diamanter, kul, uranium, nikkel, tin, 
jern, krom og andre mineraler, samt petroleum produkter.  
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