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Dunkande hjärtan och Coca-cola 

Jag läste en artikel om ett franskt företag som experimenterar med vindkraftverk som extraherar 

vatten ur luften. Det var i februari. Varenda cell i min kropp längtade ut i världen. Långt bort. Till 

något nytt. Jag har länge och ofta volontärjobbat i Sverige med dittan och dattan. Men jag ville göra 

något på riktigt. 

I oktober samma år klev jag ut på Managuas flygplats i Nicaragua. Det var mörkt och jag möttes av 

den där fuktiga varma luften och man tänker på hur härligt det här kommer att bli. Förväntansfull så 

man spricker. Och riktigt nog hade jag svårt att somna i en vecka, som ett barn före julafton. Kanske 

var det värmen också.  

Jag bodde i ett fint rosa hus med några amerikaner. Huset tillhörde AsoFénix, organisationen jag 

kommit för att jobba med. Huvudsakligen installerar de grön el och vatten i byar utan tillgång till 

elnätet respektive rent vatten. På bottenvåningen var kontoret och på övervåningen bodde vi.  

Jag betalade $350 per månad. Mer än vad de flesta tjänade (snittlönen ligger på $200-300). Men då 

ingick mat, städning och transporter och det kändes för bekvämt för att orka leta efter billigare. 

Dessutom fick jag trevliga rumskamrater att hitta på skoj med på helgerna.  

Mitt projekt gick ut på att designa och bygga ett vindkraftverk för elproduktion i en söt liten by 

belägen väldigt högt upp på ett berg. Till en början var det en hel del beräkningar, dimensioneringar 

och undersökningar kring hur andra gjort. Sedan var det byggande för full rulle tillsammans med två 

anställda på AsoFénix. Vi höll till en hel del på Universidad Centroamerica (UCA) där de hade flera 

verkstäder vi fick hyra. Man tager vad man haver och mañana mañana är svårt när det i Sverige 

konstant diskuteras kvalitet och effektiviseringar.  

Som på de flesta ställen var UCA hyfsat skrangligt med maskiner från 60-talet och bänkar bestående 

av stålbalkar. Till toan tar man med eget toapapper och man spolar med hink. Och nästan överallt är 

det svårt att skilja på vad som är utomhus och inomhus. Professor Rene, ansvarig för verkstäderna, 

kom gärna förbi flera gånger per dag för att berätta om samarbetet UCA har med KTH (dock inom 

kemi), Nicas baseballiga och Luis Enrique (känd salsasångare).  

När vi åt ute blev det oftast på fritangas, gatukök. Gallo pinto (ris med bönor), tortillas, och någon 

form av bananer åt man till frukost, lunch och middag – inga undantag. Till frukost fick man oftast 

ägg, tillagat enligt önskemål, och till lunch och middag kunde man oftast välja mellan kyckling, biff, 

eller fläskspett. Allt kött är grillat och så mört och saftigt att det smälter i munnen. Och ville man inte 

dricka öl eller någon av de femtioelva majsdrycker som fanns att välja på drack man Coca-cola. Allt 

detta till det förmånliga priset på 40 cordoba = 13 kr.  

En av de bästa sakerna jag visste om var att åka buss. Jag hade kunnat åka buss dag ut och dag in och 

bara insupit härligheten. Det var gamla skrangliga skolbussar från USA, pimpade med färg, tutor, 

tofsar, tejp – ja allt man kan tänka sig. En busstur inne i stan kostade 2,50 cordoba (< 1 kr). Det 

spelades nästan alltid hög reggaeton i högtalarna medan bussarna guppade och skakade fram på 

gatorna. Vid rödljus sträckte folk ut en-cordoba-mynt genom fönstrena och myntet bytte plats med 

en påse vatten av folk som ropade AUA-AUA-AUA-AUA-AUA. Ibland klev det på en stackars mamma 
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med ett barn i famnen och ett sjukhuskvitto och förklarade deras situation för hela bussen. Titta ut 

genom fönstret tänkte jag instinktivt och blev så förvånad och rörd när alla på bussen grävde i 

fickorna efter några mynt och sa Que le vaya bien (Hoppas det går bra). 

Vi åkte ut till byn några gånger för installationen av vindkraftverket. Vi körde så långt vi kunde men 

sista biten var så brant och svår så där mötte byn upp oss med mulor och hästar och bar upp allt 

material. Tänk er en 1,50 m man bära en 6 m lång mast som väger mer än honom själv upp för ett 

stenigt och superbrant berg. Han ryckte på axlarna och sa att han burit upp allt material till sitt hus 

också.  

Det var stundtals väldigt svårt att se fattigdomen och hur svårt väldigt många hade det. Speciellt när 

man själv har det så bra. Jag blev nära vän med vår städerska Norma och en dag bestämde jag mig 

för att hälsa på henne och hennes barn i deras hem. Bara så du vet så har vi jordgolv förklarade hon 

urskuldande, och det är väldigt litet la hon till. Jag köpte med mig två stora familjepizzor och en 

flaska rom och begav mig. Hon satte på hög musik (reggaeton såklart) och bjöd över några grannar 

och vi dansade på jordgolvet. Den yngsta dottern (6 år) tog mig i handen och drog med mig ut, Jag 

behöver kissa sa hon och satte sig framför huset. Men här kan du väl inte kissa utbrast jag. Jag kissar 

bara där mamma kissar svarade hon och visst, då kändes det ju logiskt. 

Det hände att vi ibland gick ut på någon nattklubb med amerikanerna. Första gången vi blev utbjudna 

var det av min spansklärare. Han skulle uppträda med sitt band och sen gå ut. Jag vågade knappt 

dansa när jag såg hur skickliga alla tjejer var på att vicka på höfterna. Och killarnas Mi amor, Mi 

preciosa, Mi princesa var minst sagt påträngande. Med vänners vänner gick det dock bra. Och när 

man väl börjat kunde jag inte låta bli att fundera på om man kunde ta bachatalektioner i Sverige eller 

om man skulle få nöja sig med salsa.  

På tal om el machismo kan man väl säga att alla mina fördomar infriades. Killar visslar och ropar på 

gatorna, på bussen, på marknaden – var man än är. Till en början var det väldigt jobbigt men sen 

lärde man sig hantera det. Och till deras försvar så känner man sig som kvinna fruktansvärt 

omhändertagen och beskyddad i deras närvaro (om man känner dem). De håller en i handen och 

säger Cuidado! Cuidado! (Försiktigt! Försiktigt!) när man går med högklackat i en stentrappa, bär 

hellre en generator upp för ett berg för att man själv ska få sitta på mulan, och kör långa omvägar 

mitt i natten för att man ska få se hur vackert det är vid sjön.  

Det är svårt att sammanfatta en resa som berört en på så många plan, som förändrat en på alla vis, 

och där man upplevt mer än man någonsin kunnat ana. Trots sunkiga miljöer, påflugna killar och 

loppbett kunde jag inte annat än totalt förälska mig i detta land och dess folk. Jag har skrattat och 

gråtit, varit glad och besviken, förväntansfull och uppgiven. Men jag ångrar inte en sekund. När jag 

tänker tillbaka på allt så är det så vackert att det gör ont i hjärtat. Så för allt i världen, om du har 

möjligheten att åka på en sån här resa. Do it.    


