Trelleborg fredagen den 4 februari
Media har under de senaste tio dagarna rapporterat om mycket stora oroligheter nere i
Egypten där folket demonstrerar för att få bort den sittande presidenten Hosni Mubarak som i
trettio år styrt sitt land med järnhand där undantagstillstånd med förklädd diktatur och
korruption rått sen 1981. På Befrielsetorget i Kairo har de fredliga demonstrationerna på nytt
eskalerat till blodiga strider de senaste dagarna då regeringstrogna styrkor försökt tränga
tillbaka demokratiaktivisterna. Det har även varit skottlossning och fängslande av journalister
och det hela beskrivs som ett sista desperat försök för Mubarak att hålla sig kvar vid makten,
en man som mer och mer tycks tappat verklighetsförankringen. För Egyptens del är det bara
att hoppas att revolutionen inte blir mer utdragen utan att presidenten till sist kan inse att han
inte längre är önskvärd. Har han tur får han kanske ett bättre slut än vad Rumäniens dåvarande
president Nicolae Ceauşescu fick juldagen 1989…
Lagom till att de första kravallerna bröt ut i Kairo så landade vi i Hurghada som är en av
Egyptens två populäraste turistorter, den andra är Sharm el-Sheikh som ligger på Sinaihalvön.
Hurghada är cirka fyra mil lång och är placerad längs Egyptens ostkust intill Röda Havet
cirka 30 mil söder om Kairo. Egyptens yta är dubbelt så stor som Sveriges men består av öken
till 96 %. De resterande fyra procenten ligger runt Nildeltat och där trängs mer än 80 miljoner
människor. Egypten är till mycket stor del ett oerhört fattigt land och folk lever mer eller
mindre i ren misär. Korruptionen man ständigt nämner finns dessutom ända ner till
gräsrotsnivå. Kan man lura någon turist på ett egyptiskt pund så gör man det! Vi upplevde till
och med hur en polis i Konungarnas Dal försökte utöka sin lön genom att sälja sina tjänster
till att visa turister gravar och se genom fingrarna med fotoförbudet i dalen mot betalning.
Själva misären såg vi också en hel del av när vi under torsdagen tog oss med buss till det
anrika Luxor (tidigare Thebe). Karnaktemplet, Hatchepsuts palats, Mehmnonkolosserna och
redan nämnda Konungarnas Dal stod på schemat denna historiefyllda varma dag där mesta
delen av tiden (elva timmar) spenderades i buss. Den största orsaken är att vägarna är mycket
dåliga och att det finns checkpoints med väpnad bevakning efter i princip varje mil längs den
cirka 20 mil långa vägen mellan Hurghada och Luxor. Beväpnade vakter bevakar för övrigt
även de flesta av turisthotellen som har metalldetektorer vid ingångarna.
Under torsdagen kom även de första riktigt oroande rapporterna från demonstrationerna i
Kairo där BBC News rapporterade om över hundra dödade i kravallerna med polisen.
Lördagens utfärd till huvudstaden och pyramiderna i Giza blev därför inställd som följd.
Utfärden till Luxor var för övrigt den sista för efter vi kommit tillbaka till hotellet ställdes
även dessa in. På söndagen stoppades även alla turistresor ner till Egypten men man ansåg
dock inte att läget var mer prekärt än att låta de som redan fanns på plats avsluta sina vistelser.
Kameler, åsnor och getter i all ära men i ökenlandet det nog flugorna som är de mest
förekommande av alla djur. Vi hade till och med en med oss på planet hem… Efter mörkrets
inbrott kommer även myggen i stora arméer och anfaller som… Egyptens gräshoppor!
Att magsjuka hör till när man reser till Egypten kan jag skriva under. Montezumas hämnd
drabbade både mig och Helene vid ett flertal tillfällen. Detta trots att vi hade All Inclusive på
hotellet. Jag tror dock inte att det var maten eller drycken där var fel på, snarare de otroligt
smutsiga egyptiska pundsedlar som måste hanteras överallt.
Med tanke på alla kryddor som säljs överallt var hotellmaten ganska smaklös och efter en
vecka med buffé till både frukost, lunch och middag kan man faktiskt tröttna ganska rejält.
Hamburgarna på McDonalds smakar dock likadant som de gör hemma och detsamma
gäller även maten på det klassiska Hard Rock Café som finns i Hurghada. Till HRC-burgaren
var det riktigt gott med Sakura, en inhemska öl på halvlitersflaska.

Under semesterresan har jag avverkat större delen av Keith Richards självbiografi Livet, så
med tanke på att det första vi såg när vi steg in på Hard Rock Café just var Rolling
Stonesgitarristens kläder och signerade platta var ju lite kul!
Hurghada är under stor uppsving och det byggs oerhört mycket överallt. Faktum är att det
faktiskt finns fler halvfärdiga byggnader än färdiga. Med tanke på detta måste det bli rena
dråpslaget för landet som i stort sett lever på sin turism att researrangörerna beslutat att ställa
in resten av vintersäsongen till Egypten. Det betyder tomma hotell, restauranger och butiker
och med det i sin tur än större arbetslöshet i ett land som redan är hårt drabbat. Jag åker gärna
tillbaka till ökenlandet en annan gång men då ska det vara till ett demokratiskt styre utan en
ledare som tror att han är en modern faraon med oinskränkt makt. Det är han och ingen annan
som är skuld till all misär, allt elände och att folket nu plundrar sitt eget land genom att bryta
sig in förstöra och länsa museerna på värdefull egyptisk historia. Jag kan bara instämma i
demokratiaktivisternas kör på Befrielsetorget; Avgå NU, Mubarak!
Själva resan blev trots alla oroligheter en fantastisk upplevelse! Att få uppleva historiens
vingslag i Luxor med ett besök i Tutankhamuns gravkammare eller en promenad i Karnak
känns stort. Detta tillsammans med strålande solsken i 25-gradig värme, härliga pooler med
friska drinkar och ett besök under vattnet för att beskåda korallreven i Röda Havet var helt
underbart. Det var den bästa julklapp man kan tänka sig… ever! Tack Älskling! J <3
Meanwhile back in Sweden: På lördag är det åter dags för Melodifestivalen och det blir den
51:a i ordningen för Sveriges räkning. Fyra ESC-vinster har det blivit sen starten 1958 men de
senaste fyra åren har vi mest fått agera strykpojkar på den internationella scenen.
I år har Festivalgeneralen Christer Björkman applicerat ett nytt poängräkningssystem och
med tanke på att Nanne Grönwall hade besegrat Martin Stenmarck 2005 och Måns Zelmerlöw
vunnit över Malena Ernman 2009 så är detta nya system förhoppningsvis ett kliv framåt!
Handbolls VM gick faktiskt på egyptisk tv så vi kunde följa Sveriges semifinal där det till
sist blev förlust mot Frankrike, som i sin tur besegrade danskarna efter en rafflande
förlängning. En fjärdeplats för Sverige är ändå klart godkänt med det nya unga svensklaget!
TFF har varit i ropet de senaste dagarna. Viktor Noring går inte till Fulham utan stannar i
TFF, i alla fall fram till sommaren då transferfönstret på nytt öppnar till Europa. Dessutom
finns det nu konkreta planer på att bygga en ny arena norr om stan, det kan bli intressant!
Tre barndomsminnen från Egyptens värld:
• Faraos Cigarrer – Hergés fjärde album från 1934 där Tintin besöker Egypten.
• Asterix och Kleopatra – Asterix & Obelix bygger palats i albumet från 1963.
• Pyramidmysteriet – Sivar Ahlrud skickar iväg Tvillingdetektiverna till Luxor.

I Hurghada bevakade militär de största bankerna från plundrare.

