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Om man bortser från en vecka på hotell i Hurughada hade ingen av oss tidigare satt en fot i Afrika. 
Förväntningarna var höga när vi satt eller rättare sagt låg på Turkish Airlines halvtomma plan en sen 
torsdagskväll.  Guideboken var packad, malariamedecin inhandlad och för säkerhetens skull hade vi 
valt att stuva in allt i en stor resväska med lås så vi skulle våga lämna datorer och annat på 
hotellrummet under resans gång. Jag skulle vilja påstå att den där resväskan var det sämsta beslutet 
vi hade kunnat ta. Man åker inte till Etiopien med resväska. Det kanske hade fungerat om vi velat 
stanna på precis samma ställe under 8v men det är ingen hit att släpa med en resväska på lokala 
bussar land och rike under regnperioden i ett land där lervägar inte är alltför ovanliga. Kort sagt, om 
vi åker igen så tar vi nog två ryggsäckar istället. 

I Addis Abeba gick det bra att vara hyfsat anonym även om man ofta sågs som ett vandrande 
dollartecken. Däremot var det betydligt svårare att gå obemärkt i mindre städer där folk gärna ropar 
efter en. Tillrop som You You You, Ferenji (viting) eller where you go hör man överallt? Att stanna 
och svara på tilltal är oftast lönlöst då flertalets engelska kunskaper tar slut vid frasen where you go. 
Det man kan göra är dock att skrika Habesha tillbaka som svar på Ferenji. Habesha betyder Etiopier. 
De som är bäst på engelska är de många guiderna som finns i nästintill varenda håla i Etiopien. De är 
inte helt okomplicerade och i synnerhet inte om man är tjej. De är mycket hjälpsamma och vill gärna 
visa allt vad deras stad har att erbjuda men såklart är ingenting gratis och de kan vara extremt svårt 
att bli av med. Många vill ta med en ut och dansa och inte heller det är helt okomplicerat om du är 
tjej då de ofta lägger stor fokus på att tok ragga. Hur som helst så kände vi oss aldrig hotade eller 
rädda under vår tid i Etiopien. De allra flesta är vänligt inställda och tillmötesgående. 

Det kan även bli väldigt fel när man ska beställa saker på restaurang. En enkel coca-cola kan 
uppfattas som vegetable soup och det var inte heller helt ovanligt att vi beställde av någon som 
låtsades förstå men sedan fullkomligt struntade i beställningen. Det bör tilläggas att vi aldrig blev 
riktigt frälsta i den Etiopiska maten. All ära åt den gemytliga stämningen som blir av att äta från 
samma tallrik men att äta injera varje dag är inget vi saknar hemma i Sverige. Vi fick vid ett antal 
tillfällen även erfara ”gourcha”, den kärleksfulla akten av att bli matad. Som svensk är det lätt att 
känna sig obekväm när någon försöker stoppa in en sörja i munnen på en som de skrapat ihop med 
handen från talriken. Att man innan måltiden var noga med att sprita händerna kan då kännas lite 
onödigt. 

Kaffe på maten känns dock väldigt svenskt och Etiopier älskar sitt kaffe eller bunna som de kallar det. 
Det hålls kaffecermonier på löpande band och på i princip varje gatuhörn sitter det bunna-tanter och 
säljer kaffe. Istället för en liten chokladbit eller syltkaka till kaffet så serveras istället popcorn. Väldigt 
nytänkande. Man bör heller inte bli förvånad om man erbjuds salt i kaffet. Vi fick lära oss att det är 
relativt vanligt på landsbygden där det är fattigt och man kanske inte har råd med socker. 

Första gången vi såg två män på gatan hålla varandra i handen blev lite konfunderade men tänkte 
inte så mycket på det. Men efter bara några dagar upptäckte vi att det är norm inte bara för killar 
utan för vilka som helst. Det är en symbol på vänskap. När vi en eftermiddag satt och drack öl med en 
av de många guiderna försökte vi berätta att det inte är normalt att män håller varandra i handen 
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eller att man pratar med främlingar på bussen i Sverige. Han blev då alldeles tyst och eftertänksam. 
Efter någon minut sa han ”håller man inte ens varandras händer om man är vänner?” Han hade även 
väldigt svårt att förstå varför man inte pratar med folk som sitter bredvid en på bussen och det 
kunde vi egentligen inte förklara. 

Det var otroligt svårt att veta vilka kläder man skulle ta med sig på resan. Hur kallt skulle det vara? 
Innebär regnperiod konstant regn i åtta veckor? Är det accepterat att gå i shorts? Jag vill påstå att 
regnställ var ett smart drag men jag skulle heller inte ha velat vara utan shorts. I Etiopien är det ok att 
gå klädd i princip hur man vill. Skulle man sätts på sig minikjol och stilettklackar skulle det verka 
uppseendeväckande men det vill jag tro att det skulle göra hemma också. Jag tror heller inte det går 
att tona ner sin ”vithet” genom att klä sig på ett speciellt sätt.  

I Arba Minch spenderade vi längst tid och utförde vår studie om vattenrening. Studien gick ut på att 
undersöka Moringa fröets renande egenskaper och utreda huruvida det går att använda för att rena 
vatten på landsbygden. Det var kul att få vara på samma ställe en längre tid så man fick chansen att 
bekanta sig med staden och få vänner. Att vara på en o rt som student och inte turist är också en 
speciell upplevelse. Man blir bemött på ett annorlunda sätt och får se stan från ett annat perspektiv. 
Vi hade nog inte kunnat föreställa oss att ett Universitetslabb kunde vara så bristande så vi fick tänka 
om lite beträffande analyserna vi hade tänkt utföra. Samtlig utrustning var trasig och mer avancerade 
saker än pH metare och konduktivitetsmätare existerade inte. Vi kommer nog att uppskatta alla 
moderniteter mycket mer när vi kommer hem. 

Resan har ändrat oss på många sätt. Vi är väldigt glada över att vi åkte men är ännu gladare över att 
vi får åka hem. 


