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från Gun och Ulf Fransson i Cacine, Guinea-Bissau 

Skolan i Cacine  

               Cacine       En av bygatorna i Cacine 

 

En annorlunda juli-augusti-vistelse hade Ulf under ca fem veckor. Avsikten vara att påbörja introduktionen av 

ett nytt klassifikationssystem för biblioteket. Vi har tidigare haft ett ”hemmabygge” grundat på brasilianskt 

skolämnesupplägg. Dessutom var det tekniskt begränsat för stora mängder nya böcker. 

Efter studiebesök vid biblioteket i Nässjö, så var det internationella DEWEY-systemet , det som nog bäst skulle 

klara att uppfylla våra önskemål. Flera svenska bibliotek samt ca 150 länder världen över nyttjar systemet. Sagt 

och gjort med förenade krafter så har Cecilia Gerhardsson och jag förberett detta i Sverige och vid februariresan 

i år. Jag hade med mig drygt 100 s.k. knubbar (ämnesindelningsboxar) i bagaget. Tullen undrade lagom vad de 

skulle användas till. 

 

Jag tog mig an våra 4000 böcker och omsorterade dessa till det 

nya indelningssystemet, plockade in knubbarna på lämpliga 

hyllplaceringar och återställde alla böcker efter den nya 

indelningen. Dessutom med ambitionen att under hösten kunna 

ta emot ytterligare 3-4000 ytterligare böcker från Brasilien, 

som skeppas i den container som jag skriver mer om nedan. 

Tanken är nu att skapa Exel-filer grundade på en indelning med 

100 kategorier (som inledning), med uppgifter om titel, 

författare, utgivningsår, edition m.m. Nu kommer det stora  

registeringsarbetet som jag påbörjat under denna resa.  

 

Ordning och reda i biblioteket med nya ”knubbar” 
 

En engagerad volontär erbjuds ett viktigt, men säkert ibland enahanda arbete! En tanke är likaså att vi ska 

registrera ISBN-nummer (och i framtiden kanske scanna, men det kräver utrustning samt böcker med 

streckkoder)  i en databas som vi sorterar efter de 100 kategorierna. Internetkopplingen i Cacine-djungeln är 

inte tillräcklig, men det får vi lösa på distans på något sätt. 

Jag hann med att registrera ca 3000 volymer och återstår gör 

idag ca 600 i nuvarande uppsättning. Men vi väntar ju 

ytterligare 3-4000 böcker från Brasilien, som skall in i 

systemet och rent fysiskt placeras rätt i hyllorna. 
 

Ja, ungefär så tillbringade jag ca fyra veckor i Cacine denna 

gång. Men det blev många tillfällen till samtal med Valberto 

om AAEGB och kommande ”adopted schoool”, elevhem 

som ska byggas för elever som bor långt bort, skolans elever 

och lärare och mycket annat. Och så fick vi ju uppleva ett 

slutspel i VM-fotbollen som blev Tysklands. 

 Djungeln bakom skola  där elevhemmet ska byggas 

        



Regnperiod och värme och mygg präglar maj – oktober, men speciellt juli och augusti. Men det känns ända 

fantastiskt trots drygt + 35°C  i skuggan under eftermiddagarna (lite kallare på nätterna, 30).  

Jag skulle vilja att alla som önskar uppleva tropisk djungel och värme och en regnperiod kunde få göra det. 

3000 mm under 5-6 månader är normaltillståndet men också en nödvändighet för att hålla Sahara på avstånd 

och skapa förutsättningar för risskörd och mycket annat. 
 

Vi har sedan länge förberett för start av radiostationen i Cacine. Byggnaden är klar, masten är rest, generator 

och solpaneler är kopplade, diverse utrustning är transporterad från Radio Jönköping. Men så är det en del 

slutprylar som ideellt ska skickas från Brasilien. Viss digital utrustning samt åskledare och lite annat. Detta har 

dröjt och dröjt. Men så är det ibland med volontärarbete och ideella gåvor. Men nu är senaste besked att 

containern seglat den 31 juli från Fortaleza via Europa till Bissau. Det ska ta ungefär 40 dagar plus tid i hamn, 

landstransport och installation. Vi hoppas på det bästa. Det kan betyda invigning och första sändningar under 

slutet av oktober. Allt måste klaffa med båttransporterna och omlastning i Europa, hamnen i Bissau, tullen och 

landstransport ca 26 mil på vägar som är lite si och så. 

I denna container finns dessutom mängder av verktyg, skolutrustning, sjukvårdsmaterial samt ca 4000 böcker 

till vårt bibliotek. Detta är en anledning till mitt ”sommarjobb” 2014 i Cacine. 
 

Några andra glädjeämnen är att ytterligare två skolsalar står klara för att 

tas i bruk höstterminen 2014. Vid vårt besök i januari-februari 2014 

kunde vi se början till skolsalarna och några medresenärer gjorde några 

arbetstimmar vid 

de uppresta 

lerväggarna.  

I anslutning till 

skolsalarna finns                 Nya skohuset till höger 

nu även ett 

läkemedelsförråd 

för skolan och ett 

förråd för ris, 

bönor och 

matolja. 

 

          Valberto i nya läkemedelsförrådet        Matförråd med ris och olja 

 
Valberto hälsar och tackar för all hjälp och stöd till verksamheten. Det känns uppmuntrande för framtiden!  
 

Vi kan notera att parlaments- och president valen förlöpte osedvanligt lugnt och ny regering tillträde i juni 2014.  

José Mário Vaz, PAIGC fick 62% av rösterna. FN har gjort besök i landet under juni, med José Horta i spetsen 

och som dessutom besökte Cacine och AAEGB. Han övernattade till vår stora glädje i ”svenskhuset”. Han var 

mäkta imponerad av skolans arbete. José fick Nobels Fredspris 1996. 
 

Mera nytt kan förmedlas våra läsare: 

En ny förening har bildats till stöd för Cacinearbetet, specifikt för skolan/undervisningen, elevstöd, radio, hälso- 

och sjukvård. På det viset skiljer vi dessa områden från scoutarbetet i huvudstaden (scoutkåren i Bodafors) och 

församlingsarbetet (Kulla lilla syförening/Kulla kapell). Därmed skapar vi även en större bredd av personer som 

på olika sätt arbetar för Cacinefrågorna. Det är personer som under kortare eller längre tid gjort volontärinsatser 

i Cacine eller på annat sätt stött verksamheten som har varit med och bildat föreningen.. 

Föreningen är officiellt registrerad med organisationsnummer (802488-5744). För att bli medlem, som är 

avgiftsfritt, går du in på vår hemsida. Där anmäler du ditt intresse som medlem, hittar styrelsen, stadgar och du 

kan även läsa om projekten i Cacine mm. Vi finns också  på Facebook. 

Särskilt bankgiro för den svenska Cacineföreningen är 493-9385, om du vill stödja med elevavgift, stöd till 

radiostationen, skolan eller annat ändamål. Goda exempel finns på en gåva till föreningen i stället för 

födelsegåvor till personer som nästan har det mesta av nödvändighet eller även andra ändamål. 

https://www.google.se/search?client=firefox-a&hs=0rz&rls=org.mozilla:sv-SE:official&channel=nts&q=jos%C3%A9+m%C3%A1rio+vaz&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy8HnxCHfq6-gbFZUrwSN4hlaFBgZFGepWWUnWyln55fllqUl5uaV4LETMyJzyotyixOyUwuyczPsyooSi3OTAFK3PqUUN3r8J2T9ZGGshGvlh9T-KRwABWW_4NqAAAA&sa=X&ei=d4nwU57jBIfmyQPP6IGwDw&ved=0CLEBEJsTKAIwFw
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Party_for_the_Independence_of_Guinea_and_Cape_Verde


Vad gäller min resa hem från Cacine till Bissau blev 

den som nästan vanligt är, ett äventyr. Fyra veckor i 

Cacine med Valbertos gamla Toyota-jeep under 

regnperioden blev till slut för mycket för denna gamla 

trotjänare, 20 år gammal. Två bromshaverier, 

fastkörning i leran till Cacoca, cement- och 

grustransport mm gjorde att bilen inte ville mera. Det 

betydde hastig avresa från Cacine för min del med 

djungeltaxi (candonga) till Bissau för att vara där i 

några dagar före flygresa hem till Sverige via Marocko. 

Hur billäget ser ut just nu vet jag inte i skrivande stund, 

mer än att det är mycket bekymmersamt. Ibland är det 

mera skrot än bil.  

Sorribas pappa ordnade så att många kom till undsättning när bilen havererade 

 

På väg till Bissau var det många som sålde mango. Under regnperioden är det annars inte så mycket som finns, 

så ibland var det ont om mat.  

            Mangoförsäljning                  Pigan Gun och Land Alice               Kalvarna släpps ut på bete.  

 

Hemma väntade Gun. Hon hade valt att stanna i Sverige eftersom eleverna på skolan hade 

sommarlov. Hon passade på  att jobba som piga på Skallskogs fäbod utanför Leksand. 

                                                                                        Gun separerar grädden från mjölken 
 

Ebola: Ännu känner vi inte till något fall i Guinea-Bissau, men oron är stor eftersom de 

omkringliggande länderna drabbats. Vi avvaktar med nästa resa tills vi vet mer om läget. 

 

Med bästa hälsningar från Gun och Ulf Fransson 
Tel: 0381-81097    073-9287570 (Gun) gun@fransson.se    ulf@fransson.se   Hemsida: www.fransson.se/cacine 

 

Adress till                                                                             Gåvor till Cacine kan sättas in på  

Valberto Oliveira                                                                 Cacineföreningens    

a/o AAEGB                                                                         Bankgiro 493-9385 eller till 

C.P 295                                                                               Bodafors KFUK-KFUM scoutkårs  Guinea-Bissau 

(West Africa via Portugal)                                                  plusgiro  23 27 33 – 6   

 aaegbissau@gmail.com                                                    märk  med namn och gärna- e-mail adress. 

 

Cacine föreningens hemsida: www.amigosdasaescolas.com  klicka på svenska flaggan! 

  

UTVECKLING GENOM UTBILDNING 

GUINEA-BISSAU 
"Främjande av hållbar utveckling genom utbildning" 
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