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Vi, Camilla Andersson och Jonas Robertsson, är två studenter vid civilingenjörsprogrammet i 
Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och SLU. Vårt MFS-projekt gick ut på att 
undersöka samt försöka rena utsläppen från ett garveri i Malawi – ett projekt som vi tog fram 
tillsammans med vår malawiske kontaktperson vid University of Malawi i Zomba samt vår 
svenske handledare vid SLU. 

Vi lämnade Sverige i mitten av oktober, när mörkret och kylan började lägga sig över landet. 
Efter ett antal timmars flygresa via Addis Abeba kom vi fram till flygplatsen i Blantyre där 
vår malawiske kontakt hämtade oss och skjutsade oss till den bostad som han hade hjälpt oss 
att ordna. Den långa flygresan samt de många nya intrycken när vi väl kommit fram gjorde att 
vi var väldigt trötta och somnade gott den första kvällen trots att man då badade i svett. Vi 
delade huset med en kille från Indien samt ett antal ödlor och olika insekter. Den indiske 
killen hade bott i Zomba under en längre tid och visste en hel del om staden och kunde ge tips 
på saker som t.ex. bra taxichaufförer och vad saker borde kosta, vilket var till stor hjälp för 
oss när vi var lite vilsna i början av vår vistelse. Huset vi bodde i var ganska spartanskt, med 
en dusch bestående av en balja med en skopa och vattenkranar som bara fungerade en åt 
gången. Vi bodde dock ganska lyxigt för att vara Malawi och man vande sig ganska snabbt 
vid alltsammans. Huset hade både dag- och nattvakter, vars arbete i princip gick ut på att sitta 
utanför och hålla uppsikt över huset. Detta gjorde att det kändes säkrare att lämna värdesaker 
hemma. Oftast rörde det sig om samma personer och man lärde därför känna dem efter ett tag.  

Strömavbrott kunde ske både dag- och kvällstid men inträffade till största delen strax efter att 
det mörknat (klockan 18). Detta gjorde att matlagningen ibland blev framskjuten på obestämd 
tid om man inte skyndat sig och sett till att hinna färdigt med maten innan dess. Strömmen 
kom oftast tillbaka efter ett par timmar, men avbrotten kunde vara både längre och kortare än 
så. Vi fick veta att avbrotten är planerade för att strömmen ska räcka till alla, och alla städer i 
Malawi delar på den bördan. Det kunde därför gå några veckor utan speciellt många 
strömavbrott för att sedan komma en vecka med strömavbrott i princip varje dag/kväll. 
Avbrotten orsakade inga större problem så länge man planerade sin tid med matlagning och 
laddning av elektriska prylar. På kemiinsitutionen där vi höll till vid universitetet fanns en 
generator som slog på vid strömavbrott vilket gjorde att avbrotten märktes mindre där. 

Vår tid vid universitet var bra och vi blev väldigt väl mottagna av alla vi mötte, från 
handledare och labassistenter till andra studenter. Vi tillbringade den mesta tiden i kemilabbet 
som hade det mesta vi behövde för att genomföra projektet. Ibland stötte vi dock på problem 
med att den utrustning vi behövde antingen inte fanns eller var trasig, men det löste sig oftast 
på ett eller annat sätt. På vardagarna åt vi alltid lunch på universitetet. Det fanns några olika 
restauranger att välja på: två för studenter, en för ”markpersonal” som städare, vakter o.dyl. 
samt en för akademisk personal. Som gäststudenter kunde vi dock gå till vilken vi ville utan 
att någon tyckte det var konstigt, och vi åt oftast i någon av personalmatsalarna för att undvika 
de långa och oorganiserade köerna på studentrestaurangerna. Maten bestod oftast av ris eller 
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nzima (en majsgröt som alla äter) med bönor, get eller kyckling och kostade 250-750 kwacha 
(ca. 4-13 kr) beroende på vad och var man åt. 

Även om vi spenderade den största delen av vardagarna på universitetet försökte vi ofta också 
hinna med en promenad in till stan för att handla. I Zomba finns några små supermarkets som 
mestadels säljer skafferivaror och en del mjölkprodukter. Utbudet ändras dock efter vilka 
leveranser som kommer, så vi fick då och då ändra och anpassa våra matlagningsplaner 
medan vi stod i butiken. Mitt i staden finns också en stor marknad där man kan köpa allt från 
mat till kläder, skor och byggnadsmaterial. Dit gick vi ofta för att handla frukt och grönt 
eftersom det var både roligt och billigt att köpa lokalt odlad mat. Mycket av den mat som 
fanns i de större butikerna hade importerats från Sydafrika, och dessa varor kostade ungefär 
lika mycket som i Sverige. 

På kvällarna försökte vi hålla oss inomhus eftersom man av säkerhetsskäl inte bör vara ute 
efter att det blivit mörkt. Ibland åkte vi taxi till någon restaurang eller bar för att äta middag 
eller gå på konsert, och det var inte heller några problem att kvällstid gå över till några 
grannar som vi hade lärt känna. En av de grannar vi lärde känna var en brittisk doktorand som 
hade tillgång till bil för att kunna genomföra sin studie. Hon var väldigt trevlig och intresserad 
av att resa runt i Malawi, och vi gjorde därför många utflykter tillsammans på helgerna. Vi 
var till exempel till Liwonde nationalpark, Malawisjön, Blantyre och det närliggande Mulanje 
– Malawis högsta berg. De gånger vi åkte själva tog vi oss fram med de lokala minibussarna, 
vilket var en upplevelse i sig. Det fungerade bra men de är trånga, de luktar ofta illa till följd 
av att folk transporterar allt mellan himmel och jord på dem, och de är inte alltid i särskilt bra 
skick. De följer ingen tidtabell utan avgår när minibussen anses vara full, vilket i realiteten 
innebär att minst tre personer trängs på två platser. Detta innebär att man aldrig kan vara säker 
på när man kommer fram och det är därför bra att inte ha bråttom när man reser med dessa. 
Det finns även stora bussar, men de avgår sällan och tar längre tid.  

Som vit i Malawi får man väldigt mycket uppmärksamhet när man rör sig bland människor. 
Ofta rörde det sig om barn eller andra som ville hälsa eller bara småprata, men lika ofta var 
det folk som bad om pengar eller folk som bara konstaterade ”muzungu” (viting). Det hände 
även att människor kom fram och bad om att få jobba för oss samt en del andra udda 
förfrågningar. Under en vecka av vår vistelse hyrde vi cyklar för att kunna se oss omkring mer 
i omgivningarna kring Zomba. Detta orsakade än mer uppståndelse och vi insåg snabbt att i 
synnerhet cyklande kvinnor inte var någon vanlig syn i Malawi. Att hyra cyklar var hur som 
helst ett bra sätt att se sig omkring i Zomba som är en ganska vidsträckt stad. Någon formell 
cykeluthyrning fanns inte, men det gick bra att höra sig för med lokalbefolkningen även om 
det ibland var lite besvärligt med språket (många med lägre utbildning pratar i princip bara 
chichewa).  

Trots vissa språkliga barriärer så var nästan alla vi mötte otroligt vänliga och hjälpsamma. 
Våra Malawiska grannar var alltid glada och ville gärna umgås när vi var hemma. De försökte 
lära oss att prata chichewa, och våra stapplande försök ledde till många skratt. De lärde oss 
också att spela Bawo, ett lokalt spel som påminner om Kalaha, och vi hade med oss en fotboll 
som blev väldigt uppskattad och välanvänd av oss och barnen i familjen. 

Sammanfattningsvis har vår vistelse i Malawi varit väldigt givande, både akademiskt och 
personligt. Malawi är ett fantastiskt land och det känns som ett bra ställe för att få uppleva 
Afrika, med vänlig befolkning och utan större konflikter på senare tid. De anställda vid 



universitetet var väldigt ambitiösa och intresserade och vi skulle verkligen rekommendera 
andra att ta kontakt med dem för att genomföra fler samarbeten. 


