
Reseberättelse 
 

Projektet 
Mitt MFS-projekt har gått ut på att studera hur Rainwater harvesting (regnvatten uppsamling) kan 
förbättra för bönderna på landsbygden. Dels genom att titta på odlingsmönster, vilka grödor de 
odlat, vilken avkastning de fått och dels se om vattentillgången i brunnarna förändrats. Projektet är 
genomfört i samarbete med hjälporganisationen Hand in Hand. Min geografiska placering har varit 
Kanchipuram, en pilgrimsstad, 57km sydväst om Chennai, Tamil Nadu. För att komma ut till 
byarna som studerats reste vi ytterligare två timmar rakt ut på landsbygden. 

Förberedelserna 
Jag var väldigt nervös innan jag skulle åka. Det främsta orosmolnet var huruvida det skulle gå att få 
tag på data av tillräckligt god kvalitet för att kunna skriva ihop ett examensarbete. Som nummer två 
kom potentiella kulturkrockar och som nummer tre risken att bli sjuk.  
 Jag försökte läsa lite gamla arbeten av folk som gjort MFS och en del artiklar om rainwater 
harvesting. Jag hade turen att ha flera vänner som varit i Indien tidigare, som berättade och visade 
bilder. 

Första intrycket 
Det första intrycket var en chock av människor, värme, lukter och oljud. Trafiken var en nära-döden-
upplevelse. På MFS-kursen fick vi höra att vi aldrig skulle åka bil utan bälte. I Indien är det inte lag 
på bilbälte och de flesta klipper helt enkelt bort dem. Ibland kan man lyckas få tag på en bil med 
bälte, men det är ovanligt. Varje gång jag frågade varför de inte hade bälte var svaret att ”vi kör så 
långsamt, så det behövs inte”. Det är nog få svenskar som håller med. Jag vande mig efter ett par 
veckor och sov gott i bilen under längre resor. 

Maten 
Maten har för min del varit en helt fantastisk upplevelse. Jag har bott på Hand in Hand's gästhem 
och fått frukost lunch och middag i deras helvegetariska kök. Det har gjort att jag fått testa en mängd 
olika rätter från det sydindiska köket. Annars blir det lätt att man äter ungefär samma sak när man 
funnit några rätter som man tycker om. Många har varnat för att äta färsk frukt, men jag har ätit 
massor av den varan utan att bli sjuk. Dock har jag hoppat över frukten på restauranger som känns 
lite tvivelaktiga eller som serverar kött (eftersom man inte kan vara säker på att de diskar knivarna). 
 I Tamil Nadu äter de flesta mat med händerna, vilket är svårare än det ser ut att vara. Man kan inte 
alltid vara säker på att få bestick, men man lär sig tekniken efter ett tag. 

Lyxliv och fattigdom 
Om man tar fullt CSN under sin MFS-tid är man väldigt rik med indiska mått mätt. Det har för mig 
varit det svåraste att hantera. På landsbygden är folk väldigt fattiga, men många har det ändå 
förhållandevis bra. De har en bostad, sin familj, lite mark och djur. Inne i staden har fattiga 
människor det inte lika bra. De sover direkt på gatan och det finns tiggare i varje hörn. Som vit 
västerlänning är man en magnet för tiggare, men om man ger dem pengar finns det ingen garanti för 
att de verkligen går till personen man ger dem till. Jag har givit mat om jag har haft något med mig, 
vilket fått folk runt omkring att skratta. 
 I Chennai finns många lyxiga köpcentrum, caféer, restauranger och hotell. Platser som med CSN-
budget i Sverige man bara går förbi, men här har man plötsligt råd. På dessa lyxplatser träffar man 



bara på rika indier och västerlänning. Här får man se ett annat av Indiens många ansikten. För mig 
kändes lyxen lite konstig och jag fick lite dåligt samvete för ”att jag var rik”. 

Transport 
Som sagt finns det sällan bälten i bilarna. Inne i städerna kan man åka auto richaws. Autoförarna vill 
gärna lura turister på pengar och har man otur kan man råka ut för riktigt jobbiga typer. Ett tips är 
att bestämma pris innan man ger sig av. Många har taxameter, men då ska man veta vägen, annars 
finns det är risk att de tar ”genvägen” runt andra sidan staden. Hittar man en autoförare som kör bra 
kan man ofta få deras nummer så att man kan ringa till dem när man vill åka någonstans. Hur man än 
reser ska man aldrig vara stressad. Det kan ta tid. Som exempel kan nämnas att den 57 km långa 
resan mellan Kanchipuram och Chennai kan ta mellan 1,5 och 3,5 timmar (och säkert ännu längre om 
man har riktig otur).  

Människorna 
De Indier jag har stött på har varit oerhört snälla och hjälpsamma. Jag har åkt kollektivt ganska 
mycket och det kan vara lite svårt i början, men man kan få mycket hjälp av sina medmänniskor. Det 
är lätt att vara lite lat och ta taxi vart man än ska eftersom det är ganska billigt, men ska man uppleva 
landet så ska man helt klart åka tåg och buss.  
Som jag upplevde det var folk alltid artiga, hjälpsamma och ärliga (så länge man inte förhandlade om 
priser). 
 De allra flesta i Tamil Nadu är hinduer, men man träffar även på kristna och muslimer. Det är roligt 
att hur mycket det kan skilja sig från hur man tolkar religionen. De kristna indier jag träffade hade 
som en indisk touch på kristendomen. 
 
Jag har haft en väldigt bra upplevelse och hoppas att fler tar chansen att söka MFS och ge sig ut i 
världen. Att ta seden dit man kommer, är ett uttryck man inte skall underskatta. Man lär sig oerhört 
mycket under en MFS-tid, inte minst om sig själv. 
 
 


