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Vi sitter under den mörka himlen, lyssnar på Guinea- 
vikens gröna vågors brus och känner den fuktiga 
värmen på huden. Vi fem är alla på äventyr 
i Benin, Västafrika, på våra olika vis. Trots 
de uppenbara skillnaderna i den lång-
�\�Ñ�0�e�� �\�Ñ�0�e�Ñ�)�Ñ�1�ñ�ø�� �)���)�)�Ñ�� ���W�k�T�T�ø�1�� �§�1�1�\�� �ñ�ø�e��
en känsla av gemenskap som man endast 
kan känna på resa med främlingar. 
Den världsberömda infektions-
�)�ß�&�Ñ�W�ø�1�íAnu�í ���Ñ�W�� �#�k�\�e�� �e�Ñ�����e��
emot sin första grupp 
�§�1�)�ß�1�ñ�\�&�Ñ���e�k�W���\�e�ø�W�� i det splitter-

nya laboratoriet i 
�?�W�Ñ�1�ñ�í �…�:�T�:�í ���� ���ø�1���1�� �:�ë����

���Ñ�W�� �~�ø�W�&�)�����ø�1�� ���C�W�e�#�ß�1�Ñ�e�� �ñ�ø�1��
�~�Ñ�ë�&�W�Ñ�� �&�~�ß�)�)�ø�1�� �:�ë���� �ø�1�� �¨�Ñ�\�&�Ñ�� �C�)�Í�í �í

�…�W�:�#�ø�&�e�ø�e���k�e�~�ø�ë�&�)�Ñ�W���ø�e�e���~�Ñ�ë�ë���1���0�:�e���,�–�,���Þ�ê�Ñ�&-
terier som förorsakar diarré hos både turister och 

afrikanska småbarn. Medan turistdiarré är endast 
obehagligt är småbarnsdiarré den andra vanligaste 
dödsorsaken i världen. Vaccinet har en bra chans att 
�ê�)�����ø�1���\�k�ë�ë�ù���#�k�\�e�����C�W���Ñ�e�e���ñ�ø�e���&�Ñ�1���\�ß�)�#�Ñ�\���e���)�)���~�ß�\�e�ø�W�)�ß�1�ñ�\�&�Ñ��
turister men det är även viktigt med tanke på global 
���ß�)�\�Ñ�Í���b�k���e�ø�\�e�Ñ�\���ñ�ø�e���T�å���§�1�)�ß�1�ñ�\�&�Ñ���W�ø�\�ø�1�ß�W�ø�W�������Ñ�k�e�ø�1�e���\�&�Ñ��
förhållanden i Benin, för att se om det fungerar på vuxna. 
Lokala vuxna i Benin har utvecklat försvar mot lokala 
�ê�:�ê�ê�:�W�È���0�ø�ñ�Ñ�1���~�����§�1�)�ß�1�ñ�Ñ�W�ø�����Ñ�W���e�Ñ�W�0�Ñ�W���\�:�0���\�T�ß�ñ�ê�Ñ�W�1��
�:�ë�����W�ø�Ñ���ø�W�Ñ�W���ñ�ß�W�ø���e�ø�W�Í�í�í

���e�e�� �ê�…�����Ñ�� �k�T�T�� �ø�e�e�� �ø�1�:�W�0�e�� �~�Ñ�ë�ë���1�T�W�:�#�ø�&�e�� �0�ø�ñ�� �·�¯�¯�í ���C�W-
�\�C�&�\�&�Ñ�1���1�ø�W�È���§�1�)�ß�1�ñ�\�&�Ñ���e�k�W���\�e�ø�W�È���&�:�0�0�ø�W���Ñ�e�e���ê�ø�e�…�ñ�Ñ���ë�Ñ��
�²�¯���¯�¯�¯���T�W�:�~�W�C�W�È���e���:�e�Ñ�)�\���Ñ�1�\�e�ß�)�)�ñ�Ñ�������>���1�)�Ñ�1�ñ�È�����ø�1���1���:�ë�����•�~�ø-
rige där läkemedelsbolaget som äger patenten har sitt 
kontor; och en massa svett, svordomar, skratt och tårar. 
�D�ø�)�Ñ���T�W�:�#�ø�&�e�ø�e���ß�W���ø�1���\�å���0�…�ë�&�ø�e���\�e�C�W�W�ø���Ñ�1�\�e�W�ß�1���1���1�����ß�1��
�Ñ�e�e�� �ê�…�����Ñ�� ���k�\�ø�e�� �ñ�ß�W�� �)�Ñ�ê�ê�ø�e�� �§�1�1�\�È�� �~���)�&�ø�e�� �:�ë�&�\�å�� �~�Ñ�W�� �ø�1��
anmärkningsvärd prestation. Just den här kvällen sitter 
�ß�~�ø�1���1�å���W�Ñ���Ñ�~���W�ø�\�ø�1�ß�W�ø�W�1�Ñ�È���ø�1���#�:�k�W�1�Ñ�)���\�e�È���:�ë�����#�Ñ���È���\�:�ë���:�Þ
�)�:���ø�1���\�:�0���\�&�Ñ�)�)�����:�W�\�&�Ñ���������:�W�\�&�1���1���ø�1�È���0�ø�ñ�Í���•�:�ë���:�)�:���ø�1�\��
�k�T�T�������e���ß�W���Ñ�e�e�����W�Ñ�1�\�&�Ñ���ñ�ø���:�)���&�Ñ���ñ�ø�)�e�Ñ���Ñ�W�1�Ñ�\���0�:�e���~�È�í�k�T�T-
�)�ø�~�ø�)�\�ø�W���:�ë�����e�Ñ�1�&�Ñ�W���&�W���1�����0�ø�ñ���ë���1�Í�í�í

Dessa fem personer är alla med i ett medicinskt experi-
ment, de är alla på äventyr och vill göra någonting me-
ningsfullt. Konversationen mellan dessa fem upprepar 
�\�����������:�)���&�Ñ���~�Ñ�W���Ñ�e���:�1�ø�W���k�1�ñ�ø�W���ñ�ø�í�1���:�í�~�ø�ë�&�:�W���#�Ñ�����\�T�ø�1�ñ�ø�W�Ñ�W��
�0�ø�ñ���W�ø�\�ø�1�ß�W�ø�W�1�Ñ���:�ë�����T�ø�W�\�:�1�Ñ�)�ø�1�Ò���ñ�ø���ß�W���ñ�#�k�T�e���T�ø�W�\�:�1�)�����Ñ�È��
allvarsamma, lekfulla, banala och med ironisk lätthet 

berör 
de livets 

stora frågor. 
�#�ø���¨�ø�\�e�Ñ���ß�W�����ß�W�����C�W��

att ge avföringsprov, 
resten av tiden går man på 

promenader eller öl, gräver 
tårna i sanden eller stirrar på 

himlen och vågorna. Och babblar.
�k���e�Ñ���:�0���ñ�ø�)�Ñ�&�e�������ø�e�È�����ê�)�Ñ�1�ñ���:�0���0�ø�1���1���ø�1���0�ø�ñ���Ñ�)�)�e�Í�í

Läkaren i vår grupp av fem gör sitt livsverk genom sin 
forskning som hon hoppas blir banbrytande för hur vi 
människor förhåller oss till bakterier. Hennes egentliga 
intresse ligger i att förstå motståndskraften i tarmen, 
tarmens betydelse för hälsan samt den brinnande frågan 
om resistens för antibiotika. Detta vaccin är ett försök 
att minska onödig antibiotika-användning. Bakterier kan 
���1�e�ø���)�ß�1���W�ø���ê�ø�&�ß�0�T�Ñ�\���0�ø�ñ�����ß���e�����Ñ�\�e�ø���0�C�#�)�����Ñ���Ñ�1�e���ê���:�e��-
�&�Ñ�&�k�W�����C�W���\�ß�&�ø�W���ø�e�\���\�&�k�)�)���ø�)�)�ø�W�����ø�1�:�0���Ñ�e�e���ñ�ø�\���1�§�ë�ø�W�Ñ���Ñ�)�)�e�È��
�k�e�Ñ�1���~�����\�&�Ñ���)�ß�W�Ñ���:�\�\���\�ø���~���\�\�Ñ���ê�Ñ�&�e�ø�W���ø�¨�:�W�:�W�í�\�:�0���~�ß�1�1�ø�W��
som deltar i kampen mot de onda bakterierna och sam-
�Ñ�W�ê�ø�e�Ñ���0�ø�ñ���0���&�W�:�ê�ø�W�1�Ñ�Í�í�í

De övriga i gruppen är turister, de ger sina kroppar till 
denna studie under en kortare tid. I två månaders tid 
har det tagits blod, frågats frågor och levererats avfö-
ringsprov under två laboratoriebesök redan före resan 
och nu är de här och utsätter sig i två veckors tid för 
�ø�1�� �ê�Ñ�&�e�ø�W���ø�¨�:�W�Ñ�� �\�:�0�� �W�ß�e�e�� �\�Ñ�1�1�:�)���&�e�� ���å�W�� �ø�1�� �Ñ�e�e�� �0�å�� �ñ�å-
�)�����e�Í�í�a�ø�1���W���\�&�ø�1���Ñ�e�e�����1�\�#�k�&�1�Ñ���T�å���ñ�ø�1�1�Ñ���W�ø�\�Ñ���ß�W�����1�e�ø���\�e�C�W�W�ø��
än på andra resor i tropiska utvecklingsländer och här 
���å�W���0�Ñ�1���#�k���&�:�1�\�k�)�e�ø�W�Ñ���ø�1���§�1�)�ß�1�ñ�\�&���)�ß�&�Ñ�W�ø���:�0���1�å���:�1�e���1����
�\�&�k�)�)�ø�����ß�1�ñ�Ñ�È���~���)�&�ø�e���:���e�Ñ���&�:�1�\�e�Ñ�e�ø�W�Ñ�\�Í���#�ø���¨�ø�\�e�Ñ���W�ø�\�ø�1�ß�W�ø�W��
är vana vid turistdiarré. Den tar några dagar och oftast 
���C�W�\�e�C�W�\�����1�e�ø���ø�1�\���ñ�ø���ñ�Ñ���Ñ�W���ñ�ø�1���T�å���å�W�����ø�)�e���:�ë�������å�)�)�ø�e�Í���,���e�ø�W��
�W�ø�\�Ñ�1���e�Ñ�\���…�e�e�ø�W�)�����Ñ�W�ø���T�W�:�~�Í�í

Resenärerna tar ett medvetet beslut att riskera sin hälsa 
���ø�1�:�0���Ñ�e�e�í�ñ�ø�)�e�Ñ�í�����k�1�ñ�ø�W�\�C�&�1���1���ø�1�Í���>�C�W�k�e�:�0���ñ�ø���~�Ñ�1�)�����Ñ��
�\�0�å���W���\�&�ø�W�1�Ñ�������ø�1���~�Ñ�ë�ë���1�k�1�ñ�ø�W�\�C�&�1���1�����§�1�1�\�����ß�W���0�Ñ�)�Ñ�W���Ñ�È��
�e�W�Ñ�§�&�:�)�…�ë�&�:�W�È���ê�:�ê�ê�:�W���Ñ�~���:�)���&�Ñ���\�)�Ñ���Í���b�ß�W���~�å�W�����:�W�\�&�Ñ�W���W�k�T�T��
på fyra sociologer frågar resenärerna varför de deltar i 
en medicinsk undersökning överhuvudtaget och dessut-
om i en ganska speciell undersökning om diarrévaccin i 
���ø�1���1�È���\�~�Ñ�W�Ñ�W���0�å�1���Ñ���Ñ�e�e���ñ�ø���~���)�)�����#�ß�)�T�Ñ�Í���a�å�1���Ñ���W�ø�\�ø�W���W�ø�ñ�Ñ�1��
mycket men skulle gärna ha någon ytterligare mening 
med att semestra. Att kunna bidra till utvecklandet av 
�0�ø�ñ���ë���1���&�ß�1�1�\���W�ß�e�e�Í���,�1���ñ�ø�)���\�~�Ñ�W�Ñ�W���Ñ�e�e���ñ�ø���~���)�)���W�ø�\�Ñ���e���)�)�������W��-
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