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18-åriga Malva Hessel 
Ljungberg fick idén att läsa 
sitt andra gymnasieår utom-
lands då hon var på språkresa 
i Tyskland i våras.  Hon fick 
mersmak på resor och efter 
lite letande på internet dök 
Svenska skolan i Kenya upp.

– Jag mailade rektorn och 
bara några dagar senare hade 
jag fått en plats till det här läs-
året. När jag sedan läste ar-
tikeln om Anna Hederstedt 
och ringde upp henne blev jag 
övertygad om att jag måste 
åka, berättar Malva.

Hon kommer att läsa sam-
hällsprogrammet med inrikt-
ning mot hjälp- och bistånds-
arbete.

– Det blir att uppleva is-
tället för att bara läsa. Jag 
tar gärna chansen att jobba 
med hjälparbete vid sidan av 
skolan om den kommer. Det 
känns bra att kunna hjälpa 
barn exempelvis.

Nyfiken
Malva beskriver sig själv som 
en tjej med en hög dos livs-
glädje och nyfikenhet vilket 
gör henne lätt rastlös.

– Det enda botemedlet för 
mig är att resa ut i världen, se 
nya platser,  träffa nya män-
niskor och lära mig mycket 
livskunskap på vägen, av mina 
misstag och framgångar. Det 
är också anledningen till att 
jag har valt att byta ett år i 
Sverige mot ett år i Kenya.

Hon har realistiska för-
väntningar på tiden i Kenya. 
Hon är beredd på kultur-
krockar och en sämre välfärd 
än i Sverige.

– Jag har lätt för att sätta 
mig in i hur andra har det och 
känner och därför vet jag att 
det kommer bli tufft att se fat-
tigdomen.  Jag hoppas att jag 
kommer att få bättre förstå-
else och acceptans för andra. 
Jag vill växa som människa.

Malva ser fram emot en 
rad roliga saker också. Med 
skolan kommer hon resa 
mycket, inom Kenya och till 
andra länder. Hon kommer få 
utveckla sitt intresse för foto-
grafering och kanske ta några 
afrikanska danssteg.

– Tänk att få lära sig afri-
kansk dans där, från grun-
den. Jag är mycket intresse-
rad av musik och det ska bli 
intressant att uppleva afri-
kansk musik som skiljer sig 
stort från vår här.

Malva funderar inte över 
de politiska oroligheter som 
har var i Kenya i början av 
året.

Påläst
– Det är alltid en risk att resa 
men jag känner mig trygg 
med skolan och just nu verkar 
det vara lugnt i landet. Jag har 
läst på lite grand om samhäl-
let, det är viktigt som gäst i ett 
annat land att känna till poli-
tik och osynliga lagar, att ac-
ceptera deras normer. 

Förberedelserna har varit 
intensiva under slutet av som-
maren och Malva har inte rik-

tigt hunnit förstå vidden av att 
hon ska vara borta från familj 
och vänner så länge. 

– Det var först sista veckan 
som jag hann läsa böcker och 
titta på filmer om landet. Jag 
började också drömma mar-
drömmar sista veckan. I en 
hade vi ett prov i skolan om 
världens hav, longituder och 
latituder och det är inte alls 
min grej. I en annan var vi på 
väg upp för Mount Kenya och 
jag irrade runt där. Det har 
varit ett hopplock av alla räds-
lor tror jag.

Visst var hon lite nervös 
innan hon åkte, men poäng-

terade att man inte ska lägga 
energi på detaljer och att ta 
allt som det kommer.

– Lite beror på vad det är 
för folk som jag ska bo och 
läsa med. Vi är 40 stycken som 
ska läsa sitt andra år på skolan. 
Det kan bli hur som helst men 
jag tror att jag kommer att få 
vänner för livet. Fler borde ta 
chansen att göra detta!

SKEPPLANDA. I början 
av sommaren skrev 
Alekuriren om Anna 
Hederstedt som till-
bringat ett år i Kenya. 

I veckan tog ännu 
en Skepplanda-tjej det 
stora klivet ut i världen 
och flyttade till Nai-
robi för att läsa ett år i 
Svenska skolan. 

För Malva Hessel 
Ljungberg är det kul-
turkrocken som lockar.

– Jag förväntar mig 
att det blir skittufft att 
se fattigdomen men 
vill lära mig av deras 
avslappnade inställning 
till livet.

MALVA HESSEL LJUNGBERG
Ålder: 18 år
Gör: Läser i vanliga fall vid Ingrid 
Segerstedts gymansium i Göteborg
Familj: Mamma, pappa, fyra bröder
Det bästa med Afrika, på förhand: 
Kulturen
Drömresmål: Nya Zeeland, Indien, 
det finns tusentals ställen i världen 
som jag vill besöka!
Bonusfakta: Det går att följa Malva 
på internet: www.resedagboken.se. 
Sök efter Malvas alias som är malva.

Kulturkrock och upplevelser lockar Afrikastudent
– Malva Hessel Ljungberg ger sig av på sitt livs äventyr

Efter att ha talat med Anna Hederstedt, som Alekuriren in-
tervjuade i juni, blev Malva övertygad om att Kenya var helt 
rätt land för hennes andra gymnasieår.
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