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Kära Vänner! 
 
Efter en avkopplande tid i Europa har jag sedan ett par månader återvänt till Mellanöstern. Innan 
avresan till varmare land njöt jag i sommar av vackert väder och möjligheter till långa cykelfärder. 
Badade i sötvatten, till och med i Dalälven, väldigt uppfriskande. 
Trots att det är november månad är vädret här relativt varmt men det är skönt att inte svettas hela 
tiden. De senaste dagarna har dock varit gråa, det har till och med regnat vilket är högst ovanligt. Nu 
blir det inte riktigt varmt förrän nästa år, och det passar mig väldigt bra. 
Sedan jag anlände har jag gått i ”skolan”. Fem dagar i veckan, tre timmar om dagen för att lära mig 
den lokala dialekten av arabiskan. Det är frustrerande på flera sätt, ord som jag lärt mig tidigare och 
använder, kan här i landet ha en helt annan betydelse. För att lära mig på bästa sätt började jag i en 
av många språkskolor som finns här. Till en början var vi två elever i klassen, som efter en månad 
utökades till tre. Det var ganska intensivt, men bra. I en så liten klass kunde lärarna verkligen ta sig 
tid att förklara den krångliga grammatiken. Jag hade förstås ett visst försprång jämfört med de två 
andra i klassen eftersom det inte är första gången jag försöker mig på det arabiska språket. Sedan 
tidigare kan jag redan läsa och skriva och det underlättar, men ska sanningen fram förstår jag oftast 
inte vad det är jag läser och skriver. Frustrerande! 
A B C D E F G börjar alfabetet med, ja, det stämmer för många men inte i den del av världen jag 
befinner mig, jo alfabetet börjar med A, B men sedan kommer bokstäverna i en helt annan ordning. 

في السماوا أبانا لیتقدس  så här ska det se ut men det är inte alltid jag får 
till det så snyggt och prydligt.  Mina egna krumelurer kan jag ibland inte ens läsa själv. 
Några av er kommer kanske ihåg min plan att kombinera det kurdiska alfabetet, med det arabiska som 
jag skrev om i mitt förra brev? Varför, undrar ni kanske? Jo, i det kurdiska alfabetet har man 
nämligen skrivtecken för de korta vokalerna vilket man inte använder sig av i arabiskan. Jag testade 
en slags kombination, men måste medge att, även om idén verkade bra, funkade det tyvärr inte så bra 
i praktiken. Blev helt förvirrad och visste ibland inte vilket språk jag använde. Tyckte ändå idén var 
värd ett försök. Nedan kan ni se mina klasskamrater samt våra lärare Kresteen och Mina på var sida.  
Fotot till höger är taget från lägenheten där jag just nu bor, inneboende hos en holländska. Kairo är 
en väldigt stor stad! För cirka 5 år sedan räknade man med att det bodde 35 980 invånare per 
kvadratkilometer. Det är väldigt mycket folk och det gör Egypten till ett av de folkrikaste länderna i 
Afrika och Mellanöstern. Om statistiken stämmer, ökar landets befolkning med en miljon människor 
var 6:e månad! Exakta siffror finns inte, men uppskattningsvis är antalet invånare i landet 80 miljoner 
människor. De allra flesta bor nära Nilen, på en yta av ca 40 000 km².  
 

           



 

Varje kvadratmeter används! Bilden till vänster visar hur någon till 
och med byggt ett hus under en påfart till motorvägen. Stora 
delar av staden tas upp av dessa starkt trafikerade motorvägar. 
Det röda tegel som använts är väldigt poröst och håller varken 
kölden eller hettan ute och istället för riktigt glas i fönstren 
används en tjockare plast som skydd. Under de mycket heta 
somrarna behövs luftkonditionering, och som skydd för vinterkylan 
elkaminer. Naturligtvis är det som att elda för - eller kyla av – 
kråkorna, i hus som dessa.  

Vissa människor har dock pengar att spendera och de bor i fina hus som liknar små palats. Många av 
dessa hus är byggda under tiden då britterna var involverade här i landet. Höghuset i bakgrunden på 
den vänstra bilden nedan är ett hotell som numera har svårt att få gäster. Situationen i denna del av 
världen har på ett tydligt sätt haft en mycket negativ inverkan på turistnäringen och därmed också 
hotellverksamheten. Men livet går vidare, människor fortsätter att sälja och andra köper och alla 
hoppas på turisternas återkomst. 
   

       
 
Som sagt Kairo är en storstad och jag håller som bäst på att försöka lära mig hur jag ska ta mig från 
ena stället till det andra. Taxibilar finns det i tusental, ovan till höger en av de äldre modellerna men 
det finns andra som till och med har taxameter, så jag slipper diskutera priset. Kairo har även en väl 
fungerande tunnelbana. Kairo Metro är det första tunnelbanesystemet i Afrika, och togs i bruk 1987. 
Den är ca 8 mil, har 3 linjer som täcker 61 stationer. Det är ett väldigt populärt transportmedel 
eftersom det är billigt och går fort. Redan nu har man påbörjat en linje till den internationella 
flygplatsen. Läste att 8 miljoner människor per år reser med tunnelbana. Förmodligen rör det sig om 
många fler för artikeln var skriven för ett par år sedan.  Egyptierna skrev historia på nytt när de 
utvidgade tunnelbanan. En av linjerna går nämligen under floden Nilen och Egypten är först i världen 
med en flodmetrotunnel. Jag har lärt mig att använda tunnelbanan, men det var en ganska traumatisk 
upplevelse första gången. Så mycket folk som försökte ta sig in i vagnen på samma gång, vi var som 
packade sillar. Jag kunde knappt röra mig. Det går bättre, men jag undviker rusningstid om jag kan! 
Jag har ännu inte börjat arbeta på riktigt, behöver mer arabiska. Ett par dagar i veckan går jag 
bredvid hos organisationen, Refuge Egypt som jobbar med flyktingar från huvudsakligen Sudan. Jag 
behöver lära mig mer av språket och kulturen här i landet för att kunna arbeta självständigt. 

 

Varma hälsningar, Gunnel 
 
 

För mer info, adressändring eller om ni vill ha nyhetsbrevet via e-post var god kontakta mig. 
E-post: gmo985@pmbx.net 


