
Reseberättelse om Sydafrika 

Sydafrika, tänk att jag just nu sitter i Sydafrika och fryser. Jag får ha ett element på kontoret 
för att inte få stela händer. Som tur var fick jag ett par fingervantar. Blå fingervantar, med 
avklippta fingrar så man kan skriva och använda telefoner. När en annan svensk kom ner hit 
så sa han ”I think I broke Africa, it’s cold and rainy ”. För så är Sydafrika, som livet, det blir 
aldrig riktigt som man tänkt sig.  

Sydafrika är ett land som man hört mycket om, då oftast i samband med apartheid, men det är 
ett land som fortsätter förundra och förvåna. Sydafrika tog mig med storm, inte bara för att det 
var blåsigt, men också för att jag aldrig i mitt liv har upplevt så många olika känslor under en 
resa. Det jag fick vara med om under mina Minor Field Studies var absolut ingentin som jag 
någonsin hade kunnat förvänta mig, när jag skickade in min ansökan.  

Jag har förutom att faktiskt skriva min d-uppsats och fått den godkänd, även träffat nya 
vänner jag kommer ha kvar, om inte för livet så i många år. Jag har somnat brevid en tre 
veckor gammal elefant, och vaknat med ett elefantöra över ansiktet, känt doften av elefant 
som är bäst beskriven som en blandning av blod, järn och jord och förundrats över att en 
snabel håller mig i handen och inte tvärt om. Jag har suttit på en examensfest i ett Township, 
vilket är en sorts kåkstad och blivit övveröst av mat och sång. För det är så ovanligt men roligt 
då folk från ”andra sidan stan” kommer dit. Jag har sett moln hopa sig så snabbt så man ser 
hur de blir högre och högre innan håret reser sig i nacken och en blixt slår ner i marken. Jag 
har hälsat på barnen i ett barnhem och sett barn slåss om varje ny leksak, även om denna 
leksak är en pelletspåse. Hur barn kan visa en extrem aggressivitet mot varandra för om man 
inte visar sig stark så förgås man. Jag har sett hur andra barn inne i stan har kostym varje 
fredag, för då kommer föräldrarna och hämtar dem från deras privatskola. Det är vanligt att 
vita barn har en mörkhyad nanny när de växer upp. Jag har förundrats över att de flesta 
studenter där jag bor har en städerska som tvättar deras kläder och städar deras rum, för 
mindre än fyrahundra kronor i månaden. Hur huvuddelen, om inte alla, som jobbar med 
betjäningsyrken är färgade. Man tankar inte bilen själv, det gör någon som jobbar där. Man 
ställer inte tillbaka sin kundvagn, men väger inte sina egna varor och sätter på en prislapp, 
men hänger inte tillbaka provade kläder, man ställer inte undan sin tallrik eller kaffekopp, 
man beställer inte själv, men blir uppassad på. Överallt. Alltid. Men saker tar tid, beställa och 
äta mat tar lång tid. Man väntar länge, det är inte effektivt, man kan sällan planera i förväg, 
för man vet aldrig hur lång tid det kommer ta. 

Det görs fortfarande skillnad på svart, ”färgad” och vit. Det talas om hudfärg på olika sätt, ett 
vitt och brett, ett annat viskat. He’s black jämtemot he’s black hörs fekvent i samtal. I affärer 
är det mörhyade modeller, skyltdockor är formade annorlunda, de har mer kurvor än i 
Sverige. Folk pratar högt här, går långsamt, kommer försent. African time! Sakta men säkert 
varvade jag ner. Vi ses vid sju ikväll! Det betyder att jag bör vara klar eller börja göra mig 
klar klockan sju. Varför stressa när man har lunch, varför springa mellan olika saker, man tar 
det lugnt. Varför vara först, i tid och ensam, när man kan vara sen men med alla andra, lugn 
och harmonisk.  



Där jag bodde handlar man på olika ställen, olika mataffärer har olika klientel. Oftast samma 
mat, men olika pris. Pick&Pay har en huvuddel vita, Checkers är en salig blandning, Shoprite 
har en majoritet mörkhyade kunder. I de flesta fall är den personal med ansvar, så som 
skiftledare vita. Kassa-, chark- och städpersonal är oftast mörkhyade. Oavsett i vilken affär 
man går in i så gäller detta. Vilket gjorde mig som svensk förbryllad. Jag handlade där det var 
närmast och billigast och njöt av att vara i minoritet.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I Sydafrika heter valutan Rand, när jag var i sydafrika var den svenska Kronan väldigt stark, 
så det är i jämförelse billigt i Sydafrika. Mat är oftast väldigt billigt men det skiljer sig en del 
mellan olika affärer. En bra idé att lägga pengar på är ett telefonkort som fungerar i Sydafrika, 
dock använder många Blackberrys, men man kan få tag i telefonkort för nästan vilken annan 
telefon som helst.  

När man vill ta sig mellan olika ställen, specielt på landsbygden så kan man glömma buss. 
Vid långa färder kan buss vara ok, men annars är det svårt att hålla koll på avgångstider (som 
skiftar) samt på sitt bagage. Tåg blev jag avrådd från då det är osäkert, och att det sker mycket 
rån och stölder. Man kan ofta se människor som liftar mellan olika destinationer, detta görs 
genom att de går på sidan av vägen och håller ut pengar. Att lifta såg enligt mig ut att vara 
väldigt segregerat, jag såg två vita killar som försökte lifta, men de var de enda. De flesta i 
min omgivning hade antingen egen bil, eller så bokade de taxi från taxibolag de litar på. Inne i 
Grahamstown där jag jobbade med min uppsats på universitetet, så åkte jag alltid bil med 
någon jag känner och var tydligt avrådd från att gå utomhus själv när det är mörkt.  

Beroende på var man är någonstans så ökar och minskar risken för kriminalitet. Men även i de 
små städer jag bodde i så var jag med om viss småkriminalitet. Det var en kille som försökte 
stjäla ur mina fickor, men jag har en vana att alltid hålla i saker som inte är bra nedpackade, så 
han fick inte tag i något. När jag var ute bland kåkstäderna så blev en man irriterad på att jag 
var där som vit, men andra mörkhyade vänner till mig gick emellan. Så allt som allt har jag 
aldrig känt mig otrygg, speciellt inte på landsbygden eller i mindre städer. Folk är hjälpsamma 
och avslappnade. När jag var på en examensfest ute bland kåkstäderna utanför Grahamstown, 
så var alla väldigt glada över att vita kom "till andra sidan stan" som de kallade det.  

Ett råd jag vill ge alla som reser utomlands är att vara öppna för allt, var inte naiva eller 
övermodiga utan ta varje dag som den kommerm och våga utmana er själva. Allt löser sig.  

 

Lycka till, och ha roligt! 

 

Cecilia Engvall, Kulturgeografiska Instutitionen, Uppsala Universitet 


