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Britt-Inger, 65, från Örebro fann kärleken i30 år yngre Baksi: Jag struntar i om folk iSverige pratar om mig
BANJUL, GAMBIA. Britt-Inger Löfgren, 65, hittade sin man i
Gambia.
Han är 30 år yngre.
– Här är det hur lätt som helst att hitta en karl.
Om man går igenom marknaden ner till stranden i Kotu och svänger
till höger när tårna träffar sanden, stryker intill Dominos bar och
siktar på solstolen i skuggan strax efter så hittar man ganska säkert 
Britt-Inger Löfgren från Örebro.
När hon är i Gambia, alltså.
För trots att hon är gift med Baksi sedan i januari i år har hon inte
flyttat hit utan tillbringar den största delen av året hemma. Med att
tjäna ihop pengar till hyran i Gambia, hyran i Örebro, försörjningen
av Baksi och flygbiljetterna till Gambia.
”Min väninna tjatade på mig”
Hon är pensionerad skötare och kom till Gambia för första gången
för fem år sedan.
– Jag har en väninna sedan 20 år som kommer från Gambia och hon
tjatade om att jag måste åka hit, säger Britt-Inger Löfgren.
Hon gillade vad hon såg och återvände. Flera gånger och någon gång
– hon har svårt att säga exakt när – blev den 30 år yngre Baksi
Sanneh mer än bara en vän bland de andra.
Gifte sig i år
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De gifte sig i januari och nu, när vi träffar Britt-Inger Löfgren i
december, är det första gången hon tillbringar längre tid än två
veckor i landet och med sin man. Hon reste ner i början av oktober
och ska stanna till slutet av januari.
Hon ser vad hon ser där hon tillbringar den mesta tiden på stranden.
– Jag är faktiskt chockad över hur kvinnor bär sig åt, hur de ligger
runt med olika män när de är här. Brittiskorna är värst.
”Är inte dum”
Hon skrattar.
– Jag är ju inte dum, jag förstår hur jag kan ta mig ut inför andra.
Tror du att folk pratar bakom ryggen på dig hemma?
– Det skulle inte alls förvåna mig men det struntar jag i.
Gambia är ett av världens fattigaste länder, över en tredjedel av
befolkningen lever på mindre än sju kronor per dag och en svensk
pension är en förmögenhet.
Kan använda bilen som taxi
– Det var lite problem när jag kom hit nu för Baksi gjorde av med en
massa pengar tills jag sa stopp. Jag har en budget på 150 kronor om
dagen och det ska räcka till bensin till bilen och mat och allt som
behövs.
Britt-Inger Löfgren har köpt en bil till Baksi, en rätt snygg Land
Rover som han ska använda som taxi för att kunna tjäna lite pengar
och hon hyr en lägenhet åt dem båda där Baksi förstås bor också när
hon är i Sverige.
Vi åker dit.
Madrass direkt på golvet
På en inhägnad tomt, täckt av röd sand som liknar damm, ligger en
länga med totalt tre lägenheter. Den mittersta är Britt-Ingers och
Baksis och hon visar runt: ett sovrum med madrass direkt på golvet,
ett badrum, ett slags kök utan rinnande vatten eller kokplatta och
ett vardagsrum med soffa och en tv.
– Vi lagar oftast maten på en gasollåga på gården.
Vill plugga i Sverige
500 kronor per månad betalar Britt-Inger Löfgren för lägenheten.
– Det är inte många som kan bo så här bra i Gambia, eller hur,
Baksi?
Baksi säger inte mycket, han ler och sysslar med rastaflätorna. Han
har en med gambiska mått gedigen utbildning: tolv år i skola. Han
drömmer om att få komma till Sverige och studera, helst jordbruk
eller teknik.
Vill du inte ha barn? Det kan du knappast få tillsammans med
Britt-Inger?
– Vi förstår varandra, det är det viktigaste.
Kryptiskt. Jag frågar Britt-Inger.
– Vi har pratat om det. Om tio år är jag 75 år och då är vi kanske
inte tillsammans. Baksi kommer bara att vara 40 och det är ingen
ålder för en man att få barn.
Går på klubb
Vi träffar dem senare, på en klubb där ett liveband spelar.
Britt-Inger och Baksi sitter tillsammans med hans kompisar och
några äldre damer från England. Medan Barbra och Glynis från
Birmingham är uppe och dansar sitter Britt-Inger kvar och dricker
lite motvilligt en öl. Baksi befinner sig på ständigt språng.
Brukar ni vara ute på klubbar?
– Jadå, vi går hit eller till Jamaican Bar några gånger i veckan. Jag
gillar ju musiken och den här rastakulturen.
”Vi är lugnare”
Har du funderat på varför Baksi valt att gifta sig med dig och
inte någon jämnårig gambianska?
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– Men de vill inte gifta sig med en afrikanska. De är inte så goda att
tas med, det är mycket skrik och gap och bråk, vi är mycket
lugnare, säger Britt-Inger
Tror du att du hade haft ett förhållande med en svensk man i
dag om du inte träffat Baksi?
”Svenska män verkar ha problem”
– Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är svårt att träffa någon i
Sverige, jag är inte mycket för one night stand och så tycker jag att
svenska män i min ålder verkar ha så mycket problem som de dras
med.
Känner du att du har makten i ert förhållande, att du kan
styra och ställa eftersom det är du som har pengarna?
– Nej, så tycker jag inte. Jag tycker att vi lever jämställt.

Karin Ahlborg

Så här är Britt-Ingers dag i Gambia
07.00 Vaknar. Äter frukost med kaffe och bröd.
08.00 Städar lägenheten, det blir mycket sand som dras in.

Tvättar kläder. Diskar.
11.00 Åker till beachen. Pratar med vänner, promenerar.
14.00 Äter lunch på en lokal restaurang. En måltid kostar ungefär

10 kronor.
15.00 Återvänder till beachen.
17.00 Om de dragit upp fisk vid stranden köper vi med oss hem.

Annars handlar Baksi på marknaden.
18.00 Lagar mat och äter.
19.00 Pratar, ser på tv eller åker för att lyssna på musik.
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