
 
Elin och Karolinas omtumlande resa i det fantastiska Etiopien. 

 
Som avslutning på vår fem år långa civilingenjörsutbildning inom miljö och vatten ville 
vi testa de stora visioner vi en gång gått in i utbildningen med; drömmarna om det 
perfekta internationella miljö- eller vattenjobbet. Liksom de flesta studenterna som 
läser vår utbildning trodde vi någonstans att vi kunde rädda världen. Under åren 
försvagades dessa förhoppningar något. Men lagom till exjobbet började funderingarna 
komma tillbaka. Ingenting är omöjligt blev vårt mantra. Och tillslut, med ett MFS-
stipendie i fickan utformade vi ett exjobb som till hälften skulle utföras i Bahir Dar, 
staden intill Lake Tanas strand, en av de största sjöarna i Afrika, i det fantastiskt vackra 
och vänliga landet Etiopien.  
 
Sent på natten den 10 september landade vi i Addis Abeba. Det var lugnt och tyst när vi 
kom ut från flygplatsen, nästan så vi tänkte att det var något som inte stämde. Men allt 
var precis som det skulle. Tidigt nästa morgon inledde vi en 11 timmar lång resa norrut i 
landet. De fyra första nätterna i Bahir Dar spenderade vi på ett hotell, långt över vår 
tilltänkta budget. Men vi blev bortskämda med frukostbuffé och rena lakan. Det var 
doktoranden vi senare skulle samarbeta med som bokat hotellet åt oss, smidigt då vi 
kom fram i mörkret mot kvällningen.  
 
Vår första stora mission i Bahir Dar, som hade ett helt annat fokus än att leta mygg, var 
att hitta ett lämpligt ställe att bo. Kriterierna var att boendet dels skulle ligga inom den 
boendebudget vi hade satt upp och dels att det praktiskt skulle gynna vårt projekt. En 
önskan var att hitta ett hus att hyra. Vi visste inte riktigt vad vi kunde förvänta oss, om 
det alls var möjligt att hitta hus att hyra, om det var hotell som gällde, eller om vi skulle 
kunna hitta ett billigt guest house att bo i. Dagen efter att den stora jakten dragit igång 
flyttade vi in i ett hus i Addisalam, en ganska nybyggd stadsdel på gångavstånd från 
innerstan. I närheten hade vi gröna områden att springa i, en lokal marknad att köpa 
mat på, små butiker med det mest nödvändiga och 50 meter från huset låg huvudgatan 
mot stan. På huvudgatan gick taxibilar och bajajer väldigt frekvent under dagtid. Ville vi 
snabbt in till stan hoppade vi in i en av dem, antingen en ”normal taxi”, en blå och vit 
minibuss, eller en bajaj, en tuktuk-liknande mopedbil med plats för 3 passagerare, och 
var för ett par få kronor framme på 15 minuter. Vi hann hoppa in i många minibussar 
under tiden i Bahir Dar och många gånger hamnade vi inklämda på sätena längst bak. 
Ofta var vi sist in och först ut. Mindre populärt för vår egen del men framförallt inte 



populärt bland våra medpassagerare när vi skulle krångla oss ut, ofta med ryggsäckar 
som fastnade eller petade någon i ansiktet.  
 
Vi trivdes i Bahir Dar. Det är en lagom dimensionerad stad med lagom många invånare 
för att det inte ska bli trångt eller stökigt. Själva kallar Bahir Dar-borna sin stad för 
Etiopiens Miami. Gatorna var rena och snyggt utformade med palmer och väldesignade 
trottoarer och gångstråk. Det var överlag rent och det var just dessa kommentarer om 
Bahir Dar som var de vanligaste när vi berättade för intresserade att vi hade bott där 
uppe i 6 veckor.  
 
Anledningen till att vi stannade så länge i Bahir Dar var för att helt säkert hinna klart 
med insamlingen av data. Det var lite svårt i början att hitta en duglig och bra approach 
för projektet. Men allt löste sig. Förutom alla uppräknade fördelar med huset i 
Addisalam upptäckte vi att vi dessutom hade hamnat på gångavstånd till 
teknologcampus. Här gick vi in och hörde oss för om labbmöjligheter. Det blev bestämt 
att vi skulle utföra alla våra labbanalyser där och vi bokade genast in första tillfället för 
inlämning av vattenprover.  
 
När vår tid i Bahir Dar var över och det var dags att åka söderut igen mot Addis, hade vi 
hämtat in all data vi behövde. Vi hade varit på labbet ett flertal gånger för att lämna 
vattenprover, studera procedurer, äta billig studentmat i restaurangen och för att 
använda deras wifi. Vi hade varit i fält och hämtat vattenprover och själva mätt flera 
variabler under dagens absolut varmaste timmar, mitt i solen, oftast utan skugga. När vi 
satte oss på bussen som skulle ta oss tillbaka till Addis kände vi oss mer än färdiga med 
livet i Bahir Dar. Det hade tagit lite på krafterna att styra upp och utföra hela fältarbetet.  
 
Det kanske låter som att det enda vi gjorde under våra 6 första veckor i landet var att 
leta mygg och samla vatten. Men så var det inte. Vi hade mycket nöjen för oss i Bahir 
Dar, vi träffade mycket folk och lärde känna nya vänner. Tillsammans med vännerna 
hittade vi på en massa aktiviteter. Vi var ut och dansade oss svettiga på nattklubbar, 
köpte vackra tyger och filtar på marknaden, drack de alldeles magiska mixade 
fruktjuicerna, besteg berg för att se olika utsikter över stan, supportade Etiopien i VM-
kvalet, blev bjudna på kaffeceremonier hos olika kända och okända människor, var ute 
på PWs och springturer där vi blev påhejade av lokalbefolkningen, lyssnade på 
traditional music, var runt på många av stans restauranger och åt den goda maten, 
pausade i värmen med en ”vanlig” kaffe med mjölk på typiskt Afrikainredda caféer, 
kände oss välkomnade i stan och i landet och försökte så gott vi kunde smälta in och 
Etiopienisera oss.  
 
Under två av de helger vi hade i Bahir Dar åkte vi dessutom iväg ännu längre norrut, för 
att bara vara helt vanliga turister. Vi hamnade på vår första helgtripp i Gondar och 
Simien mountanins. Simien var målet med resan och trots många timmars bilåkande och 
en del fix och trix för att praktiskt lösa allt, trekkade vi tillslut upp i nationalparken där 
vulkanberg utgjorde ett helt fantastiskt landskap. Helt otroliga vyer. Det var så magiskt 
att man blev alldeles tagen och hade kunnat stanna där för en lång period framöver. Vi 
övernattade i ett lodge och sov med alla kläderna på och dubbla filtar och mössa, och 
ändå var det jättekallt. Det löste sig på morgonen nästa dag när solen kom fram igen, 
men det var tydligt att vi hade hamnat på runt 3000 m höjd. På den andra weekend-
turen körde vi till Lalibela. Även där trekkade vi upp på höjden. Vi klättrade oss upp till 



3500 meters höjd till ett camp som låg högst upp på en bergsplatå där vi med 360-
graders vinkel såg horisonten med berg och dalar i alla gröna nyanser man någonsin kan 
tänka sig. Det här var så breath taking att man inte kan förstå om man inte kommer dit 
och ser med alldeles egna ögon. Så otroligt vackert.  
 
Att komma till Etiopien efter regnperioden som vi gjorde var ett bra val. Hela landet var 
strålande grönt och det växte i alla odlingar. Allt var i liv och det rann vatten i de flesta 
diken och bäckar och floder. Det var fint att se hur bra planerade bevattningssystem som 
bönderna hade utformat i de allra mest till synes otillgängliga landskap. Och hur de 
odlade spannmål i platåer då marken eroderat och bildat dessa spektakulära mönster på 
berg och i dalar. Landet var fascinerande och imponerande i flera olika perspektiv. 
Människorna i Etiopien var dessutom glada och vänliga och intresserade av oss och 
varför vi var i landet. De var väldigt hjälpsamma och välkomnande och ville att vi skulle 
ha det bra och trivas. Det var en trygghet att känna att de verkligen menade dessa 
vänligheter.   
 
Innan det var dags att åka hem igen spenderade vi en kortare tid i Addis. Tyvärr för kort, 
staden är otroligt charmig och vi gillade den skarpt. Vi åkte också en bit söderut i landet 
och fick se delar av städerna Awasa, Shashemene och Arba Minch. Här nere var det 
varmt på riktigt men fortfarande gröna och bedårande landskap. Planen var att göra en 
sista trekking innan hemfärd. Men i Bale mountains där vi tänkt vandra regnade det 
plötsligt trots att regnperioden sen en tid tillbaka egentligen var slut. Synd med den 
oturen. Speciellt när vi skulle kompensera den uteblivna trekkingen med camping på ett 
berg utanför Addis och det visade sig att det regnade även där. Lite matta blev vi allt 
men insåg samtidigt att vi fått ytterligare en perfekt anledning till att snart återvända till 
landet. Det är många och mycket som är saknade, och vetskapen om att få återse vänner 
och platser känns som förutsättningen för att känna sig helt okej med att vara hemma 
igen. Borta bra men hemma bäst, absolut, men tänk om det ändå gick att kombinera 
borta och hemma, precis när man vill. Men just denna upprymmande saknad och 
mystiken med att resa är ju sådant som gör att man åker iväg igen, och igen.  

 


