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ALINGSÅS: Två år som lä-
rare i Tanzania i slutet av 
90-talet förändrade Pär 
Alms liv. Sedan dess har 
han återvänt flera gånger, 
senast i rollen som rese-
ledare – och ny ägare av 
Explore Tours.

Under fjolåret tog Pär Alm suc-
cessivt över reseföretaget Explore 
Tours, där han under flera år ar-
betat som reseproducent.

Men när den tidigare ägaren 
Tom Ericsson frågade Pär om han 
ville ta över företaget var svaret 
inte helt självklart.

– Jag tänkte: ”vågar jag starta 
eget? Jag är ju över 60 år”, men 
tack vare stödet från Tom så gick 
det.

Nu kombinerar han livet som 
egenföretagare med jobbet som 
lärare på Klockareskolan.

Pär Alm beskriver Tanzania som 
Explore Tours flaggskepp, men 
företaget ordnar även resor till 
Ecuador och Indien.

– Att jobba med Tanzania och 
Afrika plockar fram mina bästa 
sidor. Jag brinner verkligen för 
det här, sen om jag kan leva på det 
vet jag inte än.

Bodde två år i Tanzania
Explore Tours marknadsför sina 

resor med att resenärerna får mö-
ta lokalbefolkningen och komma 
till platser som turister vanligtvis 
inte hittar. De lokala kontakterna 
fick Pär då han jobbade som lärare 
i Tanzania mellan 1998 och 2000.

– Jag och min fru Lisbeth, som 
också är lärare, hade jobbat i alla 
år och tyckte att livet var lite trå-
kigt. Vi kände att det måste hända 
något och bestämde oss för att 
söka lärarjobb i Afrika.

De fick jobben och tog med sig 
de tre barnen, som då var 4, 9 och 
12 år, till Tanzania. Familjen stan-
nade två år i landet och påverkades 
starkt av vistelsen.

– Det var lätt att åka dit men 
svårt att komma hem. Det hände 
någonting där nere, säger Pär 

fundersamt och fortsätter:
– Här i Sverige ser vi det som 

inte funkar, i Tanzania ser man det 
som funkar och är nöjd över det.

Väl hemma i Alingsås ville Pär 
och Lisbeth dela med sig av sina 
erfarenheter och så började re-
sorna som nu görs på professionell 
basis.

– Jag vill visa upp Tanzania, det 
finns så mycket vi har att lära oss 
av dem. Efter en resa är folk be-

rörda, det är ett sätt för mig att 
betala tillbaka för allt som landet 
har gett mig.

Turism och välgörenhet
Pär Alm är ordförande i välgö-

renhetsorganisationen Tanzaling 
och samma tankesätt finns med i 
hans eget företag.

– För varje resenär planterar vi 
50 träd och vi försöker gynna den 
lokala befolkningen genom att äta 

hos dem och stötta olika verksam-
heter, som till exempel barnhem.

Under resorna till Tanzania 
händer det ofta att Pär och hans 
resenärer tar initiativ till att 
sponsra så väl enskilda indivi-
der som företag. Ett exempel är 
Nezia, som tidigare var anställd 
hos Pär.

– Hon var vår husa när vi bodde 
i Tanzania. När jag träffade hen-
ne igen var hon arbetslös och tog 

hand om sin sjuka mor.
Genom hjälp från tidigare re-

senärer och Tanzaling kunde Pär 
samla in 24 000 kronor till Nezia, 
som med bidraget startade sin 
egen pizzeria.

Resenärer tar egna initiativ
Nezia är bara ett i raden av 

öden som Pär eller hans med- 
resenärer varit med och påverkat. 
Ett annat exempel är it-studenterna 

 Msabaha Hamis och Joseph  
Luikko som fick var sin dator av 
en resenär som arbetade på ett 
it-företag.

– Att åka på safari eller till  
Zanzibar är fantastiskt, men just 
mötena med människor är det 
bästa. Det sker saker som jag 
inte kan styra över och det är så 
roligt när det händer, det är det 
som driver mig.
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Pär vill visa upp Tanzania
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NYBLIVEN FÖRETAGARE. Pär Alm tog nyligen över reseföretaget Explore Tours. Än så länge bedriver han verksamheten på deltid hemifrån villan på Kullingsberg.

BOLLAR VIDARE. När Pär Alm är på resande fot har han alltid 
med sig tennisbollar som veteranerna på Alingsås tenniskubb 
har donerat.

IT-SUPPORT. Pär Alm tillsammans med de två it-studenterna 
Msabaha Hamis och Joseph Luikko, som fått var sin dator av en 
resenär.
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PIZZA SOM GÖR VÄL. Genom ekonomisk hjälp från alingsåsare 
gick Nezia från arbetslös till ägare av en pizzeria i Nzega.

SAFARI. I Explore Tours resor ingår både möten med lokalbefolkningen och naturlivet.


