
Reseberättelse - MFS i Kenya 
Vi lämnade ett Sverige i sant aprilväder; blåsigt, kallt och snöigt, och efter en lång sömnlös natt på 

planet landade vi på Jomo Kenyatta International Airport i Nairobi. Vår första blunder var att inte ha 

med oss dollar för det behöver man för att betala visumet. Som tur var fick vi låna av två andra MFS-

studenter som kom med samma plan så det gick ju bra ändå. När allt flygplatsbestyr var färdigt 

kastades vi ut i Nairobis kaotiska trafik. Just den dagen var det extra mycket folk och bilar ute 

eftersom det var fotbollslandskamp mellan Kenya och Angola. Runt stadion var det riktig folkfest 

med flaggor och Kenyas färger överallt.  

Vi bodde i Gigiri, ett område med FN och många ambassader, bland annat USAs och Sveriges flyttar 

dit nästa år. Stadsdelen känns som en västerländsk bubbla i en Afrikansk miljonstad på både gott och 

ont. Med tanke på säkerhetsläget i staden var det väldigt skönt att bo i ett så tryggt och lugnt område 

men upplevelsen av det ”riktiga” Kenya hade gått förlorad om vi bara varit där. 

Vårt fältarbete gjorde vi i Kapingazi River catchment i Embu district, på sluttningen av Mount Kenya. 

Det är ett område med mestadels småskaligt jordbruk där de odlar Macadamianötter, frukt och kaffe 

längst ned och te högre upp, närmare skogen. Vårt MFS-projekt var en del av ett större 

forskningsprojekt så vi jobbade i en grupp som bestod av tio personer; studenter, botaniker och 

handledare från ICRAF och Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology.  

Embu är en lite stad till ytan men med en stor befolkning. Vi bodde på hotell under tiden vi var där 

eftersom vi och våra handledare inte kände till något guesthouse. Efter mörkrets inbrott var man 

begränsad till innanför hotellets murar. Aktivitetsutbudet var begränsat så vi var där och jobbade i 

veckorna men åkte tillbaka till Nairobi, som bara ligger två timmar bort, på helgerna. 

Med Nairobi som bas var det smidigt att göra utflykter på helgerna, både i stan och till Rift Valley. Att 

ta en matatu in till centrum och gå på maasaimarknaden med alla dess försäljare, vackra hantverk 

och frierier och åka upp i KICC (Kenyatta International Conference Centre) där man får en överblick 

över hela staden och ser kontrasterna mellan de olika stadsdelarna, skyskrapor och nationalpark är 

en trevlig upplevelse. En annan trevlig dagsutflykt var att åka till Karen och mata giraffer på 

giraffcentret, äta lunch på någon trevlig restaurang och gå på Karen Blixen Museum. 

En del av Kenya som man inte borde missa är Rift Valley. Vi besökte två av nationalparkerna, Mount 

Longonot och Hells Gate. Mount Longonot är en tyst vulkan med en krater som är cirka 2 km rakt 

över. Utsikten var helt sagolik men det är bra att ta med sig ordentligt med vatten, matsäck och 

solskydd eftersom man går på kanten av kratern och det finns inget som skuggar. Vår favoritutflykt 

var till Hells Gate. Där kan man hyra cyklar och själv ta sig runt inne i parken. Ett hett tips är att vara 

där i tid så att man får en cykel med fungerande växlar och bromsar. Man känner sig inte så kaxig när 

man kommer cyklande och det plötsligt står en giraff på vägen framför en. Från safaribil är de stora, 

från cykel är de större. Under påskhelgen åkte vi en tredagarssafari till Amboseli som är mest känt för 

vyn av elefanter med Kilimanjaro i bakgrunden. Det var häftigt att se snön på toppen från sängen i 

tältet när man vaknade. 

Efter att vi avslutat vårt fältarbete stannade vi kvar i Kenya och reste runt. Kisumu, vid Victoriasjön, 

är Kenyas tredje största stad men känns som en småstad i jämförelse med det höga tempot och 



stressen i Nairobi. Det är kul att passa på att åka bodaboda (cykeltaxi), pikipiki (motorcykeltaxi) och 

tuktuk (trehjulsbilstaxi) och ta en båttur på sjön för att titta på flodhästarna. Ungefär tre timmar norr 

om Kisumu, i närheten av Mount Elgon ligger den lilla (med kenyanska mått, 200 000 innevånare) 

staden Kitale. Om man befinner sig krokarna ska man absolut besöka Olof Palme Agroforestry 

Training Centre. 

Som avslutning på vår tid i Kenya åkte vi till Maasai Mara på safari. Det är något vi verkligen 

rekommenderar, chansen att se mycket djur är stor. De sista dagarna tillbringade vi på South Coast 

och solade och badade i havet.  

Kenya är till ytan ungefär lika stort som Sverige men skillnaderna i människors levnadsmiljö, kultur 

och natur är stora. Det finns 42 stammar i landet och alla har sitt eget språk och sina egna traditioner 

och man kan bland annat besöka regnskog, savann, öken, storstad och kust inom landets gränser. 

Slutligen, några tips: Ha alltid med dig ficklampa, handsprit, toapapper och lite nötter, man vet aldrig 

vad man får för mat nästa gång. Eftersom man inte kan gå ut själv på kvällen är det bra att ha 

nummer till bra taxichaufförer för att undvika att känna sig instängd. Det är väldigt uppskattat att 

kunna några enkla ord och hälsningsfraser på swahili när man gör sitt fältarbete. 

Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig. Lycka till och njut av upplevelsen! 
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