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December till januari vintern 2012 åkte jag och min klasskompis till Uganda för att göra ett MFS. 
Fältarbetet handlade om människobajs. Uppdragsgivaren var en norsk organisation som letade efter 
metoder att sanitera fekalier från smittspridande mikroorganismer, för att sedan återföra näringen 
som finns i fekalierna till jorden genom att använda det som gödsel.  

 Vi var inte så superbra förberedda. Ansökan hade komponerats kvällen innan den skulle skickas in 
och var så dålig att vi glömde bort att vi skickat in den, eftersom vi aldrig trodde vi skulle få åka. För 
att kompensera skammen vi fick känna när vi läste alla välarbetade projektplaner på MFS-kursen 
gjorde vi en minutiöst planerad projektplan. Vår excentriske uppdragsgivare hade låtit oss förstå att 
vi skulle ta prover på redan uppställda sanitetsanordningar på en försöksanläggning. När vi kom fram 
blev vi överraskade när det visade sig att försöksanläggningen var helt tom och igenväxt. De sex 
första veckorna av vårt besök fick vi istället ägna åt att sätta igång anläggningen, beställa containrar 
från fabriker, anställa personal, beställa bajs från en tankbil och så vidare. Sedan blev projektet 
ytterligare fördröjt då det visade sig att för att kunna använda komposten som vi skulle undersöka 
behövde man först odla fram en speciell svamp, en procedur som skulle ta tre veckor.  Efter några 
veckor fick vi hjälp av en industridesigner från den norska organisationen och en bonde från England 
som var expert på komposter.  Projektet blev inte alls som vi trodde, men vi fick göra så mycket mer 
spännande saker som var långt mer lärorika än vad det hade varit att mäta temperaturen i en tunna 
med bajs tre gånger om dagen. 

Eftersom vår testgård låg en bit utanför huvudstaden Kampala bodde vi hälften av tiden på gården 
och hälften av tiden på ett stort och mysigt hostel i utkanten av staden. Resan där i mellan var 
egentligen bara tre mil men de eviga bilköerna gjorde att det ibland kunde ta mer än tre timmar att 
ta sig mellan platserna. På gården fanns två små hus, ett där en familj som senare arbetade med 
försöken och ett där hönorna bodde. De som hönorna bodde i städade vi ur och gjorde till ett 
sovrum. Hönorna fick sova i ett verktygsskjul istället. Nätterna som vi sov på gården var väldigt 
mysiga. Man gick och lade sig när det blev mörkt och gick upp när det blev ljust. Då hade man i och 
för sig varit vaken länge eftersom att tuppen började gala klockan 5 varje morgon. Solen gick alltid 
ned klockan 19 och upp klockan 7 eftersom Kampala ligger mitt på ekvatorn.  Det fanns inget kök 
men vi fick låna en liten vedeldad ugn av familjen som bodde på gården. Vatten fanns det gott om 
eftersom regn som runnit av från taket samlades in i en stor tunna. Det var långt att gå och handla 
dricksvatten så därför prövade vi att lägga i koltabletter som vi tagit med från Sverige i regnvattnet, 
vilket senare skulle visa sig vara väldigt dumdristigt gjort. 

Det bästa med Uganda var den goda frukten. Avokadon var stora som honungsmeloner och 20 
passionsfrukter kostade mindre än 3 kronor.  Klimatet var också underbart. Vi var där under 
torrperioden då luften inte var allt för fuktig och det var runt 27 grader varje dag. Man kan förstå att 
det var i den här regionen som de första människorna utvecklades. 

Det sämsta med Uganda var trafiken. Dels för att allting tog så lång tid men framförallt för att det var 
så farligt. Seden i Uganda liksom i många andra afrikanska länder söder om Sahara är att de som 
deltagit i en olycka skall göra upp på plats. Anses du skyldig till en olycka är risken därför stor att du 
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blir lynchad av människor som snabbt flockas kring olycksplatsen. Av samma anledning är det ingen 
som tar hand om någon som blivit trafikskadad med rädsla för att bli utpekad som skyldig till olyckan. 
Innan man hjälper till måste man skaffa ett certifikat från en polis som bevisar att man är oskyldig. 
Det finns om alls väldigt knappa ambulanstransporter eftersom en ambulans ändå inte skulle ha en 
chans att komma fram på grund av all trafikstockning. Vi var i kontakt med flera olyckor, men 
framförallt två var svåra att glömma. Den första var en kvinna som låg död mitt på vägen utanför vårt 
hostel. Blod rann fortfarande från hennes huvud så hon måste precis ha dött. Runt henne stod ett 
femtital människor och såg på, men ingen flyttade henne från vägen. Bilar som kom på vägen körde 
bara runt som om det var vilket skräp som helst som fallit av en bil. Det kändes så fruktansvärt 
jobbigt att inte kunna göra något. Den andra olyckan som vi själva orsakade skedde på nyårsafton då 
vi åkte i en biltaxi på väg till en fest. Vår taxichaufför accelererade efter en korsning och körde rakt in 
i en man som landade mitt på motorhuven och sen kastades ut i diket. Istället för att stanna gasade 
chauffören allt vad han hade och stannade inte förrän flera kilometer efteråt för att se att allt var 
okej med bilen. Vi vet ännu inte vad som hände med mannen, men vi åkte tillbaka senare och inga 
människor fanns på platsen viket tydde på att mannen klarat sig bra. 

Jag har varit i andra länder där trafiken har varit galen, då har jag alltid tänkt att de bara har ett annat 
system att köra och att de egentligen hade koll. S tänkte jag även i början i Kampala. Det är bara det 
att de har inte koll. I varje fall så händer det olyckor hela hela tiden. I början av vår vistelse åkte vi en 
del motorcykeltaxi eftersom man kommer fram så mycket fortare när man kan kryssa mellan bilarna. 
Dessutom är det roligt att sitta damsadel utan hjälm och åka 70 kilometer i timmen på en gropig väg. 
Men det är aldrig värt det!  

Min kompis som jag åkte med är en kille och han är nästan 40 centimeter längre än mig. Väldigt ofta 
när jag var med honom blev jag pratad över huvudet och ingen, särskilt inte kvinnor, ville prata med 
mig. När jag var själv å andra sidan var det precis tvärt om! Då ville alla prata, var trevliga och 
ödmjuka. Även om männen gav en uppmärksamhet eftersom man jag är vit och har ljust hår, var de 
aldrig påstridiga. De var mycket bättre än män i länder i Sydeuropa eller Latinamerika. Därför var det 
roligast att röra sig runt själv. 

Det var en väldigt speciell och lärorik resa. Mycket blev dock svärtat av att vi hela tiden var så rädda 
för trafiken och vi behövde resa så mycket. Min kompis fick malaria och när han kom hem visade det 
sig också att han hade någon parasit i njurarna. Nu mår han dock bra. Men det finns mycket fint i 
Uganda också! Jag rekommenderar varmt att göra rafting i Nilen och att åka på safari. 

Lite andra tips: 

·         Tyck aldrig att det känns pinsamt att säga till att någon kör för fort. 

·         Drick mango-, avokado- eller passionsjuice på Caffe Pap om du är i Kampala. 

·         Om du vill ha med något du lätt kan skänka bort till gatubarn är reflexer bra. De är också  coola 
och moderna att använda. En annan mycket uppskattad present som kan göra stor skillnad för en 
människa är en gammal dator som inte längre används. 

·         Första gången du ska handla mat på en marknad kan en guide vara bra att ha med så du vet vad 
frukten egentligen ska kosta. 

·         Följ aldrig med någon som du inte känner som vill visa dig någonting långt borta på ett 
marknadsområde. 

·         Åk inte boda boda. 
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·         Om du är i Kampala och blir snurrig i huvudet av all trängsel, besök universitetsområdet 
Makerere som är som en enda stor grön park. 

·         Ta med våtservetter att torka bort rött damm från ansiktet med. 

·         Var inte hysterisk med handsprit, för oss gick det bra ändå. 

·         Myggsprej är viktigare än malariatabletter eftersom de ändå inte ger fullständig immunitet och 
dessutom är dyra och ger bieffekter. 


