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Reseberättelse, MFS i Illapel, Chile 
 
Bakgrund 
Den 2 oktober 2005 åkte vi iväg till Chile för att genomföra ett MFS-projekt. Stipendiet hade 
vi tilldelats ganska exakt en månad tidigare och den obligatoriska MFS-kursen deltog vi i bara 
en vecka innan flyget lyfte. Idén att göra ett MFS hade vi dock båda haft sedan vi började läsa 
på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och 
planeringen av projektet hade vi påbörjat i mars. 
 
Förberedelser, resa 
I Chile får man automatiskt ett tremånaders turistvisum vilket i de flesta fall räcker för att 
göra ett MFS. Vill man stanna längre kan man välja att betala för att få sitt visum förlängt 
eller ta en helgtur till Argentina (Santiago– Mendoza, 6h). Genom att lämna landet får man 
helt enkelt ett nytt tremånaders visum. Vi bokade vår resa via Inca Tours och fick flyga med 
Lufthansa. Tur o retur kostade ca 9000 och flygresan tog cirka 20 timmar. Billigare flyg kan 
hittas med Airmadrid från Madrid. 
 
Projektet 
Vi fick kontakt med en chilensk kille som jobbar på en NGO, AQUA, i Santiago. Han hade 
några ideér på möjliga projekt och ett av dessa tyckte vi verkade intressant. På landsbygden i 
kommunen Illapel har folk inte tillgång till behandlat dricksvatten och i området har det länge 
funnits gruvdrift, med gruvor och deponier belägna nära vattendragen. Man misstänker att 
vattnet kan vara förorenat av bland annat tungmetaller men det har aldrig tidigare gjorts någon 
studie på detta. Utifrån denna information och vad vi kunde hitta på internet förberedde vi oss 
så gott vi kunde innan vi åkte. Vi bestämde oss för att göra en undersökning av tungmetaller i 
dricksvattnet och tog med oss utrustning för att ta vattenprover från Sverige. 
 
Väl på plats i Chile kunde vi prata med vår handledare och folk i Illapel samt söka mer 
information hos olika källor. Det är inga problem att få tag på materiel, kemikalier och 
mätutrustning i Chile men det är viktigt att vara ute i god tid och ha en kontakt som kan hjälpa 
till med beställningar. Vi hade blivit lovade att få låna GPS, pH-meter och 
konduktivitetsmätare men blev tvungna att ligga på ordentligt för att få tag på dem. Detta kan 
sägas generellt när det gäller att fixa saker, man kan inte vara ute i för god tid. Skjut inte upp 
saker och tänk att det är snabbt fixat, särskilt inte om det är byråkrati inblandat. Annars är 
chilenarna ganska bra på att passa tider. 
 
Det visade sig också att vår kontakt vid ONG:n inte hade någon direkt kompetens eller 
erfarenhet av den slags undersökning som vi skulle jobba med och väntade sig att vi var 
experter inom ämnet. Detta kändes som en stor press men det var också väldigt lärorikt och 
stimulerande att vara tvungen att ta alla beslut själva. 
 
Språk 
Dagen efter att vi hade anlänt till Santiago började vi en spanskakurs på en privat språkskola. 
Vi hade båda läst spanska innan i samband med resor till Latinamerika men kände att det var 
högst nödvändigt med en repetitions- och påbyggnadskurs innan vi skulle sätta igång på allvar 
med projektarbetet. Vi läste 60 timmar på lite mindre än tre veckor, vilket var väl intensivt 
men ändå otroligt givande. Genom lärarna på skolan fick vi också en introduktion till hur man 
”överlever” i Chile och många bra tips om saker att göra i Santiago. Chilenarna anser själva 
att de pratar dålig spanska och menar med detta att de pratar extremt fort, ”droppar” s i slutet 
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på ord samt använder mycket slang. Detta upplevde vi som en svårighet i början men det gick 
snart över till att bli en rolig utmaning. 
 
Boende 
Eftersom vi inte planerat att stanna mer än tre veckor i Santiago och vår kontakt på plats inte 
ordnat med något boende där inkvarterade vi oss på ett hostel(”vandrarhem”). Vi hittade ett 
jättefint och trevligt hostel men det blir dyrt i längden att bo så. I Santiago ligger priserna för 
en säng mellan 75 och 150 kr per natt i en sovsal (”dorm”). Ska man stanna längre 
rekommenderas att försöka hyra en lägenhet, vilket vi hört ska vara lätt att hitta, eller hyra in 
sig hos en chilensk familj. I Illapel dit vi sedan flyttade för att göra vårt projekt bodde en av 
oss på ett pensionat med helpension för 1500 kr och den andra hyrde en del i lägenhet för ca 
500 kr i månaden. Vi rekommenderar verkligen att försöka hitta boende ihop med chilenare. 
 
Mat 
I de allra flesta delarna av Chile kan man dricka kranvattnet utan problem. Det smakar ofta 
lite klor men är betydligt billigare än att köpa och släpa hem vatten. Det går att handla det 
mesta i supermercados men om man har tid att gå runt till fruktstånd, bagerier och andra 
småbutiker blir det både billigare och en roligare upplevelse. 
 
Den chilenska husmanskosten är inte särskilt smakrik. De gillar att grilla, kött och korv, 
kryddat med salt. Fisk och skaldjur finns det gott om i olika varianter och rekommenderas. 
Typiskt chilenskt är också de goda empanadas de pino, köttfärsfyllda piroger, samt 
empanadas fritas, friterade piroger med varierande fyllning. Avokado, getost, vin och pisco 
sour(nationaldrycken) kan man heller inte få för mycket av. 
 
Santiago 
Santiago är en storstad med allt vad det innebär. Mycket folk, trafik, och luftföroreningar men 
också stort utbud på saker att göra, trevliga caféer och restauranger. Den jättefräscha 
tunnelbanan utgör basen i kommunikationssystemet men det finns också ett överflöd av 
bussar och taxis. Våra favoriter: 

• Parque Forestal, Parque Metropolitano –de två största centrala parkerna. Trevligt häng 
i PF, speciellt på söndagar. Fin utsikt och underbar swimmingpool i PM. 

• Merced, Lastarria í–mysiga cafeer och små designbutiker. 
• Museo de Bellas Artes, La Chascona –Konstmuseum, Pablo Nerudas santiagoresidens. 
• Mercado Central, La Vega, Persa Bío Bío –fisk-, grönsaks- respektive 

prylmarknad.Bío 
• Alto Las Condes, Mall Plaza Vespucio –fräscha, luftkonditionerade köpcentra. 
• Barrio Brazil –Många pubar och barer 
• Concha y Toro, Calle Jose Arrieta  –kvarter med speciell atmosfär. 
• Bravissimo –italiensk glass 

 
Illapel 
Illapel är en småstad med 25000 invånare cirka fyra timmar norr om Santiago. Den ligger i en 
floddal i ett för övrigt väldigt torrt område. Där finns några billiga lunchrestauranger, 
internetcaféer, biljardhak men i övrigt inte så mycket att sysselsätta sig med på fritiden. Folk 
var väldigt intresserade av vad vi höll på med och varför vi var där, vi blev bland annat 
intervjuade i lokalradion. Denna region håller på att utveckla turismen men det är fortfarande 
väldigt ovanligt med gringos på gatorna. 
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Bra internetadresser 
www.inca.se   –Inca Tours, resebyrå  
www.airmadrid.com  –billiga flyg 
www.roommatechile.cl  –hyr rum, santiagotips 
www.happyhousehostel.cl  –nyrenoverat, jättefint hostel 
www.escuelanewen.cl  –spanskaskola 
www.mapcity.com  –karta, söka adresser 
www.sernatur.cl  –chilenska turistinformationen 
www.lobosdelpacifico.cl  –surfskola i Pichilemu 
www.conama.cl  –naturvårdsverket 
www.sernageomin.cl  –geologiska, minerologiska kartor o undersökningar 
www.ciren.cl   –söka information om naturresurser 
www.cipma.cl  –en av våra samarbetspartners, ger ut miljömagasin 
 


