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ALEXANDRIA, EGYPTEN
Veckolång vistelse i egyptiska hamnstaden Alexandria vid Medelhavet, så olik övriga 
städer i landet, på många sätt mer påminnande om Nice eller Genua. Del av min  
månadslånga odyssé genom Egypten. Träffade många trevliga människor, men jag 
uppskattade allra mest besöken till den fantastiska svenska sjömanskyrkan, som 
blev mitt vattenhål, en oas för en något trött 24-årig resenär med viss hemlängtan. 









6 december 1977

Anlände till Alexandria klockan 15, mulet väder och kallt. Jag for med hästdroska för 50 
piastrar till vandrarhemmet, nybyggt på Rue Port Saeed. Helt annorlunda miljö mot Kairo, i
alla fall den centrala delen och hela kustpartiet. Mer likt franska Nice eller italienska Genua
med alla hotell och strandserveringar, en strandaveny, breda gator och stora parker, 
välordnat, rent och så läget invid Medelhavet förstås.
På vandrarhemmet lite märkligt, det dröjde över en halvtimme innan jag kunde skriva in 
mig, långsam man som jobbade i expeditionen och så kom det en stor grupp på 40 
ungdomar som skulle omhändertas först. Klockan var över fyra när jag hade betalat 1,80 
pund för tre nätter och bäddat min säng i sal 14 på tredje våningen. Ett åttabäddsrum men 
det var endast belagt av två fransmän före mig. Den ena av dem hade varit två månader i 
Egypten, den andra varit i Dakhla-oasen.
16:30 iväg ut och tog mig ner till Strandvägen vid Chatby Casino och så västerut, ödsliga, 
stränder, vinterlikt med stängda badhytter och sommarrestauranger.Därtill höga vågor och 
ogästvänlig.
Kom till ett stort monument, ”Den okände soldatens grav”, och tog där av upp mot 
centrum. In på en restaurang med kvinnlig personal, och åt en halv kyckling med ris och 
bröd, sallad med tomater, lök och stark peppar. Gott och mättande för 79 piastrar inklusive 
te efteråt. Därpå tog jag mig till svenska sjömanskyrkan och tillbringade kvällen där.
Efteråt tog jag den bekväma, fina spårvagnen åter till Chatby och lyckades hoppa av på 
rätt hållplats vid vandrarhemmet, anlände dit klockan 22:15, en kvart innan dörrarna 
låstes. Genast till sängs så uppfylld av glädje och förnöjsamhet att jag låg länge vaken och
funderade.
Fortsättning på denna text se sid 3!
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FORTSÄTTNNG PÅ EGYPTENRESAN – Hurghada
se http://larseklund.in/resebrev/130_hurghada-fayoum1977.pdf




