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 Jag skulle utföra mitt projekt som besökande student på Rhodes Universitet i Grahamstown i 
East Cape Provincen, så jag flög till Port Elizabeth, drygt 2 timmar med bil från Grahamstown. Från 
Stockholm flög jag med Qatar Airlines via Doha till Johannesburg, och sen med South African Airways 
till Port Elizabeth. Efter den långa resan kom jag fram till Port Elizabeth (kallad bara 'PE' i sydafrika) 
på kvällen den 26te Januari, och bodde på en ett  hotell i nära flygplatsen, Victoria & Albert 
Guesthouse and Conference Center. Nästa dag tog jag en taxi eller 'shuttle' från flygplatsen till 
Grahamstown, vilket kostade 250 Rand (kostnaden beror på hur många andra man delar med; åker man 
själv så kostar det runt 500). Taxin lämnade mig på ett vandrahem (kallad 'backpackers' i Sydafrika). 
Eftersom jag hade mycket bagage och en dator valde jag att bo i eget rum istället för dormitory. Det 
kostade 350, vilket det inte var värt, speciellt eftersom man kan få mycket bättre rum på B&B för 
samma pris, i alla fall i en liten stad som Grahamstown där det inte är många turister.  
 Jag stannade i Grahamstown fyra dagar för att träffa min kontaktperson, registrera mig på 
Rhodes som besökande student, och se mig runt lite. Eftersom det inte fanns bussar eller annat 
transport fick jag gå, vilket var bra sätt att se stan. Första saken som jag märkte var att alla har 'barbed 
wire' eller elgrindar runt sina hus, och de flesta har skyltar märkte med 'armed response'. Det fick mig 
att tänka genast på säkerheten, och jag började titta över axeln mer och mer. Sydafrika framkallar 
diskussioner om rasismen och ojämnlikhet på grund av dess historia, och det är givetvis tydligt i 
samhället på all sätt; vart man bor, vilka jobb man har, om man har en utbildning.  
 
Efter fem dagar i Grahamstown, hyrde jag en bil och körde till gården där jag skulle utföra mitt 
fältarbete. Jag var lite nervös att köra på vänster sidan, men det gick helt bra, och jag körde mest på 
landsvägar utan mycket trafik. Vägarna var mest välbevarade, men ibland kunde de vara slitna.   
 Gården hette Ganora Guest Farm, en fungerande får och ko operation med gästhus, och ligger nära 
Nieu Bethesda, en by i East Cape Provincen. Jag fick ett rum i huset och tillgång till ett kök. Närmaste 
mataffären var i Graaf-Reinet, 45 minuter från gården. Det fanns en liten affär i Nieu Bethesda, med 
lite burkmat, men det var inte mycket att välja från. I allmänhet kunde det vara svårt att hitta god mat i 
Sydafrika, speciellt när det gällde grönskaer och frukt. Det fanns också några restauranger i byn, 
eftersom det har blivit en destination för turister. I bland fick jag äta med andra gäster, och då fick jag 
äta riktig god kött från gården som springbok, får, och eland, allting från gården. Det var ett trevligt, 
säkert, och mycket vackert ställe att få bo på, och jag hade tillgång till allt of det moderna livet som 
man är van vid i Sverige, förutom kanske internet, vilket fanns men var väldigt begränsad. Men det 
gick att skicka email och göra det viktigaste. 
 Gården ägdes av J.P och Hester Steynberg, och de hade 2 personal som bode på gården, Derick 
och Max, som kom från Zimbabwe och Malawi respektive. Det fanns oftast några andra gäster och 
skolgrupper, så det fanns oftast folk omkring. En vanlig dag för mig var att gå upp tidigt, äta frukost, 
och gå ut i fältet arbeta fram till lunch. Efter lunch brukade jag jobba inomhus på datorn eller ta en 
paus, eftersom solen var starkast mellan 12 och 14. Efter det brukade jag gå ut i fältet igen och jobba 
fram till middag. På kvällerna brukade jag springa eller läsa, och ligga mig helt trött. Ibland åkte jag in 
till stan och åt på en restaurang eller besökte en bokaffär. Det fanns en liten krog också, där man 
brukade kolla rugby varje lördag, och där var jag med några gånger, men annars hände det inte så 
mycket. Jag började önska att jag hade haft en medarbetare eftersom det blev ganska tråkigt att vara 
ensam ut i fältet så mycket, dock at det var så vackert i området. Det hade också varit bra att ha någon 
att diskutera saker med när saker och ting var inte så klara. Jag bodde på gården i tre veckor, eftersom 
jag kunde inte hyra bilen längre än så. Jag åkte då tillbaka till Grahamstown och stannade där en vecka 



så att jag kunde använda datororna och lada ner data till projektet. Precis innan jag skulle köra tillbaka 
blev jag sjuk, och hade diarrhea i mer än en vecka. Jag förlorade några dagar av fältarbete, och blev 
inte så effektiv när jag var i Grahamstown heller. Jag kan inte säga hur jag fick det, men det vrkade som 
att det var många andra som drabbades av det. Många i Sydarfrika köpte vatten istället för att dricka ur 
kranen, och det håll jag med på för det mesta, men ibland så hände det att jag drack från kranen. Jag 
bodde den här gången på en B&B istället för vandrahemmet, och betalade samma pris för ett mycket 
bättre rum med eget kök och TV (350 Rand). 
Efter en vecka i Grahamstown körde jag tillbaka till Nieu Bethesda  för att fortsätta fältarbetet, och 
hade samma rutin igen. Det hände inte så mycket ute på landet, och jag jobbade nästan varje dag. Den 
här perioden var mycket mer lönsamt gällande arbetet, eftersom jag hade varit på gården och visste 
bättre vad jag ville göra. Jag hade besök av min kontaktperson, och det kom en student från Liverpool 
som skulle göra fältarbete för sitt doktorand, så jag hade lite mer folk att prata med. Det var också en 
kille från Port Elizabeth som jag blev vän med som jag träffade sen på vägen till Kapstaden. Men för 
det mesta, var jag fortfarande ensam, och jag var glad när på slutet av mars, jag kunde åka tillbaka till 
Grahamstown igen.  
 Efter några dagar i labbet i Grahamstown, åkte jag till Kapstaden för mina sista dagar i 
Sydafrika. Från Grahamstown åkte jag med buss direkt, 14 timmar, och kom fram till Kapstaden 
klockan 9 på morgonen. Kapstaden var helt fantastisk, en blandning av vackert natur, kultur, historia, 
och fest. Jag bodde på ett vandrarhem, eftersom jag hade lämnat det mesta av mitt bagage i Port 
Elizabeth, och det var ett bra sätt att träffa folk. Jag var där i fyra dagar, och önskade att jag hade mer 
tid, men jag var tvungen att ta bussen tillbaka till Port Elizabeth och lämna Sydafrika. 
 


