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Innehållsförteckning
27 mars
Transport till Jordanien

28 mars
Besök vid muslimsk borg i Aslum, romarstaden
Jerash och citadellet i Amman

29 mars
Besök vid Jordanfloden, bad i Döda havet och besök vid Mount Nebu (Moses berg)
30 mars
Besök i Mandaba, vid korsriddarborgen i Kerak
och transport till Wadi musa, där staden Petra
ligger
31 mars
Ett heldagsbesök i den antika ruinstaden Petra

1 april
Besök i Lilla Petra, öknen Wadi rum och hamnstaden Aqaba vid Röda havet.
2 april
En heldag i Aqaba med utflykt på Röda havet,
lunch i beduintält och shoppingtur i Aqaba

3 april
Hemtransport till Sverige via Amman och Wien

Resan genomfördes av Albatros Travel och transporten ombesörjdes av Austrian Airlines.
Vi exponerade sammanlagt 3 780 bilder och resan
kostade 1 868 kr/person/dag.
Text & foto: Thomas och Jola Johnsson
		
070-331 61 26
		thomas.johnsson@studieframjan		det.se
		www.clangula.se

clangula.se
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JORDANIEN 2014
Jordanien, formellt Hashemitiska konungariket Jordanien, är en arabisk stat i Mellanöstern. Huvudstaden heter Amman. Landet gränsar till Syrien i norr,
Irak österut, Saudiarabien i sydost och Israel samt
den palestinska Västbanken västerut. Jordanien är
en monarki, där det hashimitiska kungahuset, som
styrt landet sedan dess begynnelse och räknar sina
anor från profeten Muhammed, har stor makt.
Jordanien räknas till utvecklingsländerna. Landet
är västorienterat, och medlem i arabförbundet,
Världshandelsorganisationen, Arabparlamentet,
AIDMO, Internationella valutafonden, FN, Internationella domstolen, UNESCWA, FN:s råd för mänskliga rättigheter och GAFTA. Landet för även handelssamtal med EU och Gulf Cooperation Council.
Från 1500-talet fram till första världskriget ingick
området i Osmanska riket.

Efter det Osmanska rikets upplösning efter första
världskriget tillhörde landet fram till självständigheten 1946 det brittiska Palestinamandatet. År
1921 delades detta mandat i två delar varvid området öster om Jordanfloden blev Emiratet Transjordanien och Abdullah Ibn Hussein, son till sharif
Hussein ibn Ali i Mekka, insattes som emir.
År 1946 fick Transjordanien sin självständighet,
och bytte år 1950 namn till Jordanien för att bryta
kopplingen till Västbanken.

Kung Abdullah I blev mördad 1951 av en palestinier. Från 1948 till 1967 ockuperade och annekterade Jordanien Cisjordanien och deras del kom att
kallas Västbanken.
1958 gick Jordanien ihop med Irak i Arabunionen
Irak-Jordanien i vad som var menat som en union.
Det blev dock bara en kortlivad konfederation som
upphörde samma år. 1965 bytte Jordanien ut stora
landområden öken mot Akaba och omgivande områden.

År 1967 förlorade Jordanien sina territorier väster
om floden Jordan, sedan landet tillsammans med
Egypten och Syrien förlorat mot Israel i sexdagarskriget. 1973 attackerade Jordanien Israel, som
dock vann kriget.

Naturen består mest av torra ökenplatåer i öster,
med ett höglandsområde i väster. Delen av det östafrikanska gravsänkesystemet vid Jordanfloden
agerar som en naturlig gräns mellan Jordanien och
Israel. Den högsta punkten i landet är Jabal Umm (1
854 m ö h), den lägsta är Döda havet (430 m u h).
Större städer inkluderar huvudstaden Amman i
nordväst, Irbid och Az Zarga, båda i norr.
Klimatet i Jordanien är torrt och varmt, på grund av
de stora ökenområderna. I landets västra delar får
man dock mellan november och april större mängd
nederbörd under regnsäsongen. Ur Wikipedia.
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Resan till Jordanien 2014
27 mars - 3 april
Onsdagen den 26 mars
En vanlig arbetsdag på jobbet. Vädret är lite kyligt
med växlande molnighet och 6 grader C. Idag ser
jag årets första sädesärla på gräsmattan vid vår
parkeringsplats!
På kvällen packar vi det sista, klämmer ihop våra
resväskor och tar beslutet att ta tåget till Kastrup
strax efter midnatt. D v s ingen ordnad sömn denna natt!

Torsdagen den 27 mars

Taxin hämtar oss kl 00:20. Det är -2 grader och
stjärnklart. Tåget avgår från Hässleholm station kl
00:46. Kraftigt försenade når vi Kastrup kl 02:50.
Väntar på Kastrup i 3,5 timmar, vi äter av Jolas
hemmagjorda mackor och en nybryggd caffe latte.
Ingen sömn.
Iväg med flyget kl 07:15 till Wien, framme 08:45.
I Wien är det 17 grader C, soligt och lätt utslaget.
Det är alltid lika trevligt att stiga ombord på Austrian Airlines flygplan, då man möts av tonerna till
wienervalsen ”An der schönen Blaue Donau”.

Lyfter från Wien kl 10:15, flyget tar 3:20 timmar
till Amman, lunch ombord med ett välsmakande,
österrikiskt vitt vin; gruner velthiner, lätt turbulens i luften.
Jag tar en tupplur. Känner mig trött, förkyld och
har ”skav i ögonen”. Inte bra!
Vi flyger in över Israels kust, ser Golanhöjderna
och Genesarets sjö i norr och landar i Amman kl
13:50. Det är sol och 22 grader varmt. Den sista
sträckan in till Amman har nästan uteslutande varit öken. Vi har inte flugit över Syrien p g a deras
intensiva inbördeskrig!

På flygplatsen möter vi vår guide Daniella. På hotellet är vi kl 16:45 lokal tid (+ 1tim i förhållande
till CET). Vi får ett fint rum; stort och vi bor i stans
bästa kvarter, bl a granne med premiärministerns
residens. På vägen in från flygplatsen har vi noterat ett nyöppnat IKEA-varuhus!
Av fåglar - som inte är talrika - noteras endast
palmduva och en obestämd stenskvätta.
Vi har kommit till sommaren. Klockan 18 ljuder
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böneutroparnas kallelse till bön.

I Jordanien härskar Kung Abdullha, son till den tidigare kungen Hussein. Kungen bestämmer idag på
eftermiddagen att man går över till sommartid vid
midnatt i natt! Det är en riktig kung det!
Middagen serveras kl 19:00: Arabisk, välsmakande
buffé och en Amstelöl (kostar 15 dinarer för 2 gånger 35 cl = 150 SEK!). Anledningen till det höga priset är att alla alkoholhaltiga varor i landet är ytterst
högt beskattade. Vi kommer i säng kl 21, totalt utmattade! Vi har inte sovit på 36 timmar.

Fredagen den 28 mars

Klockan 05:30 vaknar vi, 06:30 äter vi frukost och
07:30 åker vi iväg med vår buss. Sol och ringa 12
grader varmt. Idag är det fredag och därmed helgdag i det muslimska landet Jordanien.

Vi kör norrut upp i höglandet. Jordanien kan delas
in i höglandet, låglandet och ökenlandet. Här i norr
är det kalksten som dominerar, liksom olivodlingar
och fikonodlingar.
Vi kommer till Aslum - som är olivernas huvudstad.
Landet exporterar en hel del oliver från bl a detta
område. Här besöker vi Aslumborgen, som muslimerna byggde under medeltiden för att försvara
sig mot de kristna korstågen till Mellanöstern i allmänhet och staden Jerusalem i synnerhet. Av fåglar
noterar jag endast kråka, gråsparv och palmduva.
Till följd av det blodiga inbördeskriget i Syrien de

senaste tre åren har Jordanien tagit emot cirka
1,5 milj syriska flyktingar vid gränsen till Syrien.
Dessa lever i stora flyktingläger upprättade av UNHCR. Så långt norrut kommer vi dock inte under
dagens utflykt.
Jordanien är ett märkligt stabilt land i denna oroliga region. Sannolikt beror detta mest på att landets
kungar har med sin politik gynnat folket bättre än
i de omgivande staterna. Låt vara att landet varit
i strid med Israel ett flertal gånger (och förlorat)
men numera ligger landet som en ”stabil kloss”
mellan oroshärdar i Egypten, Israel, Palestina, Libanon, Syrien och Irak.
Senare under förmiddagen kommer vi till staden

Jerash och den antika ruinstaden Gerasa, där vi
stannar fram till klockan 13.
Jerash (arabiska) är det nutida namnet på den historiska hellensk-romerska staden Gerasa. Gerasa
var ett område i det s k Decapolis.
Den historiska staden Gerasa är en arkeologisk
plats i Jordanien intill staden Jerash. cirka 45 km
norr om Amman.
Moderna Jerash är huvudorten i muhafazah (provins) Jerash med en befolkning på över 100.000
invånare.
Området har varit bebodd sedan stenåldern och
staden tillföll ca år 63 Romarriket. Den blomstrade
fram till 600-talet, då den invaderades av Persiska
riket och sedan minskade lite i betydelse tills den
till stora delar förstördes på 750-talet av en kraftig
jordbävning.
Det var alltså först grekerna och sedan romarna
som byggde upp denna vackra stad! Den är förvånansvärt välbevarad och vi får goda möjligheter att
fotografera både Artemis´och Zeus´ tempel, liksom
hippodromen, amfiteatern och deras cirkelformade
forum (torg). Står man på ett speciellt ställe på teaterns scen har man en alldeles förträfflig akustik.
Vi är många som testar våra röstresurser här! Vi får
också lyssna till en liten orkester som spelar nere
från scenen. Strax utanför amfiteatern växer ett
rosépepparträd med hängande frukter av rosépeppar.

teater. Denna uppfördes mellan åren 169 och 177
e Kr på en naturlig sluttning och kunde ta uppemot
6 000 besökare. Genom att diverse restaurationsarbeten genomförts har man än idag möjlighet att
använda teatern till diverse kulturella evenemang.
Man har även restaurerat ett romerskt odeum som
byggdes under 100-talet e.Kr. och som idag hyser
konserter och andra evenemang. Lämningar från
tiden under romerskt styre kan även hittas på den
kulle i staden vilken befästs av romarna och där det
tidigare legat ett akropolis. Här uppfördes även ett
Herkules-tempel tillägnat Markus Aurelius under
100-talet e Kr, som till viss del återstår idag. Senare kom här att byggas en kyrka på 500-talet och
under islamskt styre skulle även ett guvernörsresidens och ett administrativt centrum byggas som
även det kan återses idag. På senare tid har även de
stora moskéerna Abu Darwish och Malik Abdallah
byggts, den sistnämnda så sent som på 90-talet.
På tillbakavägen till hotellet handlar vi i några småbutiker, bl a öl och vitt, jordanskt vin.
Vi är åter på hotellet kl 17. Vi dricker en kall öl, och
några kapsyler Dr Nielsens bitter med jordanska
pistagenötter som tilltugg. Det smakar gott!
Middag kl 19 (god buffé) och sen i säng!

Fågelskådaren i oss noterar ladusvala, nötskrika
(rasen Mellanöstern med svart hjässa), tofslärka
och två härfåglar.

Vi äter lunch på en veranda med utsikt över staden Jerash. Det blir en välsmakande kycklingrulle
med pommes frites och grönsaker (220 SEK för två
personer, inkl lokalt öl). Bordet bredvid oss tas upp
av en jordansk familj, som avslutar sin måltid med
arabiskt kaffe och väldoftande vattenpipa.

Strax efter klockan två åker vi tillbaka till Amman
och besöker det högt belägna Citadellet. Här har
man en vid utsikt över en synnerligen vidsträckt
stad med homogen bebyggelse av sandgrå hus, som
liksom breder ut sig över alla kullar runt Citadellet.

Amman (arabiska: Ammān) är huvudstaden i Jordanien med omkring 1,6 miljoner invånare (år
2000). Staden, som ligger på ruinerna av det antika
Filadelfia, blev landets huvudstad år 1921.
På platsen för dagens Amman fanns det bibliska
Rabbath Ammon som kom att blomstra under romerskt styre under namnet Filadelfia. Under denna
tid uppfördes flera byggnadsverk, bland annat en
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En muslimsk borg vid Aslum

Den antika, romerska staden Geresa
vid nuvarande staden Jerash
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Lördagen den 29 mars
Vaknar kl 06:00, frukost kl 07:00 och iväg kl 08:00.
Idag står följande stopp på dagordningen: Döda havet, Jesus dopplats i Jordanfloden och Moses berg,
Mount Nebu. Även idag är det soligt och varmt.
Vi tar oss ner till Jordandalen och får en rejäl höjdskillnader: 800 möh till -450 muh (!).
Här möter oss Jordaniens kornbod med ett stort
antal odlingar, ofta med konstbevattning, där vattnet tas ur Jordanfloden. Landet exporterar oliver
och tomater. Beduiner och romer är ofta den lågavlönade arbetskraften.
Vi kommer ner till Jordanfloden, som utgör gräns
mellan Israel och Jordanien, och som därför är väl
bevakad från båda länderna. Vi får dock tillstånd
att köra ner till den plats där man tror att Johannes
Döparen döpte den vuxne Jesus, d v s omkring år
30 e Kr.

Vi möter en synnerligen liten Jordanflod (3-4 meter bred och med brungrumligt vatten). Runt floden (eller mer ån) växer tätt med bladvass och
tamarisker, vi hör och ser levantbulbyl, örnvråkar,
brunglada, mindre skrikörnar, astrilder (sannolikt
Indian Silverbill) och talrika tistelfjärilar. Över våra
huvuden pågår ett intensivt norrgående sträck av
rovfåglar från Afrika och upp i Eurasien. Vi noterar
även några agamödlor.
Israel ligger på andra sidan floden: Även på denna
sida förrättar man dop. Och människor kommer
under sång vandrande ner till floden för att under
andakt låta sig döpas i flodens heliga vatten.
Nästa anhalt blir Döda havet.

Döda havet är en saltsjö belägen på gränsen mellan
Israel, Palestina (Västbanken) och Jordanien. Sjön
är 65 kilometer lång, upp till 18 kilometer bred och
det största djupet är 378 meter. Döda havet är en
av världens mest salthaltiga sjöar, och dess vattenyta ligger drygt 422 meter under havsytan – lägst
av alla platser på jordens yta.
Döda havet är känt för att vara en av världens mest
salthaltiga sjöar med en salthalt på omkring 33,7
procent. Endast Assalsjön, Kara-Bogaz-Gol samt
några sjöar i McMurdodalarna, Antarktis (som Don
Juansjön och Vandasjön) har högre salthalt. Salthalten, som totalt är 8,6 gånger högre än i vanligt
havsvatten, beror på de närbelägna saltbergen och
saltträsken, de många saltkällorna på strandbräd-

den, bristen av utlopp, sjöns höga avdunstning och
områdets minimala nederbörd. Vattnet är så salt
att en människa utan problem kan flyta på dess yta.
Vattnet kommer från Genesarets sjö via Jordanfloden, men sjön saknar utlopp och vattenytan hålls i
balans genom avdunstning.
Döda havet är så salt att det är besvärligt att simma
och absolut olämpligt att dyka.

Stranden vid Döda havet är den plats på jorden
som är lägst under havsnivån och tillhör därmed
världens yttersta platser. Några utläggare hävdar
att detta står omnämnt i Koranen. Sjöns yta har under en längre tid sjunkit stadigt. Detta på grund av
att delar av vattnet från Jordan leds bort till bland
annat bevattning. I början på 1900-talet var ytan
belägen 394 meter under havsnivån. 1992 låg ytan
407 meter under havet, för att ha sjunkit till 422
meter under havet 2008.
På grund av att mycket vatten har avdunstat från
Döda havet har sjön delats i två delar, förbundna
med en liten kanal. Längs stränderna och på botten ligger tjocka saltlager. Det finns inget fågelliv
vid stränderna eftersom all fisk och de flesta växter
dör i så salt vatten.
Enligt en profetia i Bibeln (Hes. kap. 47) kommer
en källa att springa fram ur tempelberget i Jerusalem och vattnet från denna kommer sedan att fylla Döda havet med friskt vatten. Fisk i myckenhet
kommer att finnas där enligt denna profetia.
Sjön innehåller 26 olika mineraler och man utvinner pottaska ur sjön. Sjön försvinner med en meter
strand per år och det gör att sjöns framtid är hotad.
Man har nu tagit fram en plan för räddning av sjön,
eventuellt genom att föra in vatten via en pipeline
från Röda till Döda havet.
När man badar i Döda havet flyter man ”som en
kork” på vattnet och man kan mycket väl gå ut och
”sätta sig i vattnet” och läsa en bok. En märklig
känsla! Får man vatten i ögonen eller har sår på huden svider det dock rejält.
Några i vårt ressällskap får en lerinpackning och
blir kolsvarta på inpackad hud! Enligt uppgift blir
man tio år yngre efter en sådan behandling.

Vi äter lunch på en nybyggd ”mall”; Rovers restaurang, öl och macka klockan 12:30.
Vi noterar afrikanska (tidigare bleka) klippsvalor,
sinaiglansstarar, hussvalor, vit stork, palmduva och
ökenkorp.

Klockan 14 far vi iväg mot berget Nebu, där Moses
blickade in mot det heliga landet. Man ska komma
ihåg att Moses även är en profet inom islam. Från
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berget ser vi både Jeriko och Jerusalem och hela
Jordandalen.

Rovfågelsträcket fortsätter även nu uppåt dagen,
vi ser också rödhuvad törnskata, agamödla och
blommande mimosa. Framför oss ligger kuperade
ökenberg med beduin- och zigenarläger i tält, får
och getter.
Och så plastpåsar överallt; det är ett elände!

Klockan 15:30 kommer vi till en mosaikverkstad,
där det tar flera månader att göra ett alster och när
det väl är färdigt kostar det en förmögenhet. Men
fint blir det!
En jordanier i verkstaden frågar Jola om hon är
singel och jag gestikulerar vilt för att påstå motsatsen......!
Vi är åter på hotellet kl 17:45, tar en kall öl av det
lokala märket Petra (10 %).
Trots att vi nu varit i Jordanien i två dagar är det
ännu ingen upplevelse som ”klickat” på riktigt!

Men så är vi också kolossalt bortskämda resenärer, som borde ha stryk i parti och minut för att
uppskatta allt! För många ruiner och för få fåglar!
Middag kl 19:00 (god buffé).
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Karta över Döda havet
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Söndagen den 30 mars
Vaknar kl 06:30, frukost kl 07:30, väskor utanför
dörren kl 08:00, iväg med bussen kl 08:30. Vi lämnar nu vårt hotell i Amman.
Idag är det blåsigt och lite kyligt! Vi kör genom de
fina kvarteren i stan, passerar USA:s ambassad,
stor och ytterst välbevakad med bl a pansarbilar.
Daniella berättar för oss att en normal månadslön
är 450-500 JD per månad (4 500-5 000 kr/mån),
och att husen här kostar 200-300 milj kr per styck!
Det är få jordanier som tjänat sin förmögenhet
inom landet, det stora flertalet har gjort det i oljestaterna eller i väst. Jordanier är ansedda som en
välutbildad och flitig arbetskraft.
Pensionsåldern är 55 resp 60 år för kvinnor resp
män.

Efter någon timme kommer vi till Madaba, en
stad som har ca 50% kristen befolkning. De fick en
fristad här på 1800-talet och har bott kvar sedan
dess. Till det yttre skiljer de sig inte nämnvärt från
muslimerna, en del kvinnor bär faktiskt heltäckande klädsel (trots att de inte är muslimer).
Vi besöker en gammal kyrka, till delar i ruiner,
där man samlat föremål med olika mosaikinläggningar. Kyrkans golv har en mycket vacker mosaik
och utanför kyrkan löper en gammal väg från romartiden. En liten bit från den gamla kyrka ligger
ytterligare en kyrka (St Georges church) med ett
mosaikgolv som visar, mycket detaljerat, en karta
över Mellanöstern. Denna karta har givit forskarna
viktiga pusselbitar, då det gäller regionens historia. Kartan består av 1 116 000 mosaikbitar.
Vi tar en kaffepaus i ett gatuhörn; arabisk kaffe till
mig och mintte till Jola. Därefter går vi en promenad i staden och får fina bilder på vardagslivet. Ser
även några nötskrikor med sina svarta hättor (rasen Mellanöstern).

Klockan 12 avreser vi mot Kerak. En timme senare passerar vi en enorm ravin (Wadi Mujib), bred
och djup med en damm längst in. Kan delvis jämföras med en välkänd kanjon i USA.
När vi passerat ravinen stannar vi vid ett matställe - Trajan restaurang - med god jordansk mat och
underbar utsikt över ravinen.
Från terassen noterar vi hussvala, rostgumpsvala,
blåtrast, mängder med tistelfjärilar, svart iris (Jor-
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daniens nationalblomma) och en tistel med långa
spetsiga blad, som även omger och skyddar själva
blomman.
Klockan 14:25 reser vi vidare mot Karnakborgen,
passerar vidsträckta slätter som är odlade, hård
vind, lätt kuperat, böljande landskap.
Karnakborgen är en korsriddarborg från 1100-talet, byggd uppe på en höljd. Borgen är kolossal och
man undrar vilka vedermödor som ligger bakom
en sådan byggnation på den tiden. Jag noterar
sjungande blåtrast och palmduvor.

Vi lämnar ”Kungens väg” och kommer ut på ”Desert Highway” med omgivande ökenlandskap. En
lätt sandstorm ses på avstånd, längs vägen löper
en smalspårig järnväg (1.25 m), som byggdes under den osmanska tiden - och som nu används för
att transportera fosfat. Överallt ser vi de eländiga
plastpåsarna.
Vi tar en ny kaffepaus längs Desert Highway, innan vi klockan 19:20 kommer fram till Wadi musa
- och tar in på fina Hotell Marriot. Före middagen
delar vi på en liten flaska jordanskt vin, som smakar utmärkt (Chardonnay och Sauvignon Blanc).
Även deras buffémiddag smakar utmärkt! Imorgon
väntar den antika staden Petra!
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Måndagen den 31 mars
Vi lämnar hotellet redan klockan 06:45 denna
morgon, för att komma först till Petra och att få
njuta soluppgången på denna fantastiska plats.
Petra var en stad under antiken och är idag en
arkeologisk plats i Jordanien. Den är belägen omkring 100 kilometer norr om Aqaba intill orten
Wadi Musa i provinsen Ma’an. Platsen är omgiven
av berg och befinner sig i en sänka som formar en
östlig flank av Wadi Arabah, den stora dalgång som
leder från Döda havet till Akabaviken.
Petra upptogs på Unescos världsarvslista 1985 och
den 7 juli 2007 blev den utsedd till ett av världens
sju nya underverk.
Strabon, Plinius den äldre och andra nämner Petra
som nabatéernas huvudstad och centrum för
karavanhandel. Staden har vattentillgång, samt är
inmurad av tornlika klippor, något som inte bara
ger den fördelar som befästning, utan läget, där
handelsrutter möttes, från Gaza i väst, Bosra och
Damaskus i norr, Eilat och Leuce Come vid Röda
havet och genom öknen till Persiska viken gjorde
den mycket betydelsefull. Den byggdes omkring
800-700 f.Kr. och stod på topp omkring år noll, då
den hade cirka 3000 invånare.
Petra blev senare en del av romarriket och på
600-talet blev den en del av Bysantinska riket
och många byggnader blev till kyrkor. I takt med
att stadens livsnerv - den södra sidenvägen - ersattes med fartygstrafik så tappade staden alltmer sitt berättigande. Efter att varit mycket jordbävningsdrabbat övergavs staden och föll under
1200-1300-talet i glömska.
Petra blev känd i västvärlden först 1812, då den
schweiziske upptäcktsresanden Johann Ludwig
Burckhardt återupptäckte den.
Solen är på väg upp när vi närmar oss Petra, vi
passerar trånga passager i en s k siq (en smal ravin, som leder in i Petra), noterar ringa med folk,
ser sorgstenskvättor, levantbulbyler , palmduvor, en rödfalk, gråsparvar, blåtrastar, afrikanska
klippsvalor (tidigare blek klippsvala), svartstjärtar
och många tistelfjärilar.

romersk stad. Snart fylls platsen av försäljare, kameler, åsnor och hästdragna vagnar samt många
turister.

När vi vandrat runt några timmar tar vi en ostbaguette och en öl. Vi låter bilderna beskriva staden
Petra denna gång. ”Häftigt” är bara förnamnet,
tycker vi!

När vi tar bussen tillbaka till hotellet klockan 15
noterar vi att vi har vi gått hela 1,2 mil idag.
Vilar på rummet, dricker kallt vitt vin! Klockan
18:45 besöker vi en restaurang nere i Wadi musa
som bjuder på jordansk mat: mese, kofta och brödpudding.

De branta klippväggarna bär vackra färger och
plötsligt uppenbarar sig ”Skattkammaren” inne i
staden Petra, den kommer plötsligt framför oss i
den trånga gången!

Inne i den klippomgivna staden hittar vi byggnader uthuggna i den röda sandstenen, och längst
ner i en mer öppen dal finner vi ruinerna efter en
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En man ur Dola-folket rider in i staden
Petra

På väg genom den smala ”siq” till den
antika staden Petra
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Tisdagen den 1 april
Idag kommer vi iväg klockan 07:30, väskor ut kl
07:00, frukost kl 06:00. Det är sol och ca 16 grader
C samt vindstilla.
Idag står Lilla Petra, Wadi rum och Aqaba på programmet.
Lilla Petra ligger i Petras närhet och var kamelkaravanernas rastplats, med sovkammare för både
djur och människor uthuggna i sandstenen - och
som tillika hade flera vattenreservoarer.
Vi möter en beduin som musicerar på ett ensträngat instrument. Han bor i ett beduintält, vävt av isolerande gethårsgarn strax utanför ingången till Lilla Petra.

Vi lämnar platsen strax efter kl 09:00, gör ett kaffestopp kl 10:00, hör en stenskvättas intensiva
sångflykt och ser olika arter av blommor i vägkanten. En hjord med dromedarer och getter vallas ute
på de lätt grönfärgade ängsmarkerna.
Vid elvatiden kommer vi fram till ett mycket vackert ökenlandskap.

Wadi Rum ligger cirka 70 km nordöst om hamnstaden Aqaba i södra Jordanien och löper parallellt
med Wadi Arabah i väst. Området ligger på 800 m
ö.h., har en areal om cirka 720 km² och är ca 100 km
långt och ca 60 km brett. De högsta höjderna är Jebel Um Adaami på ca 1832 m och Jabel Rum på ca
1754 m.
Byn Rum är den enda orten i området och befolkas
av beduinfolket Zalabia. Byn ligger ca 35 km från
huvudvägen ”Desert Highway” (som förbinder Aqaba och Amman) och ca 6 km från byn ligger även
besökscentret (Visitors Centre).
Wadi Rum har ett fascinerande landskap som präglas av den röda ökensanden varvad med sandstensoch granitklippor i gult, vitt, rött och brunt och är
ett populärt utflyktsmål. De mest kända geologiska
formationerna är Jebel Burdah och Wadi Rum Monument. Området är numera skyddat område (Protected Area of Wadi Rum) och förvaltas av sällskapet Royal Society for the Conservation of Nature.
Wadi Rum har varit bebott sedan förhistorisk tid,
bland annat av thamuder och nabatéer. En rad
klippmålningar som Alamelehteckningarna och
Anfashiehteckningarna och andra lämningar som
Aretastemplet vittnar om detta. Området blev känt
genom T. E. Lawrence som tillbringade en längre
tid här under den arabiska revolten mot osmanska
riket åren 1916 - 1918. Lawrence skrev sedan ingå-

ende om området i sin självbiografi Vishetens sju
pelare. En rad filmer är inspelade i Wadi Rum, däribland filmen ”Lawrence av Arabien” 1962 och ”Red
Planet” 2000. 1998 förklarades Wadi Rum som naturskyddsområde. 2006 föreslogs Wadi Rum även
som kandidat (tentative) till Unescos världsarvslista.
Vi gör en två timmars utflykt med jeepar; Sanddyner, kameler, beduinläger och rejäla bergstoppar.
Kamelen ett välanpassat ökendjur: De kan i ett slag
dricka 200 l vatten, vara utan vatten i tre veckor,
vattnet lagras i benen, i puckel har den fettreserver,
den har dubbla ögonhinnor, långa ögonfransar, ingen känsel i fötterna, så den känner därför inte den
varma sanden, 2,5 m hög, pass-gångare, gravid i nio
månader.

Vi gör ett uppehåll i ett beduinläger vid Lawrence
klyfta; ser flera sinairosenfinkar; honor och hanar
(Jordaniens nationalfågel och ett nytt ”kryss” för
mig), sinaiglansstare och afrikanska klippsvalor.
Träffar en beduin som är falkenerare, han bär en
dyrbar zeiss-kikare och har ett välansat skägg.

Vi äter lunch vid ökencentrat, tyvärr har man ingen
öl.

Mot Aqaba klockan 14:10. Kort rundvandring i
Aqaba, tar en öl på Restuarang Ali Baba, köper vin rött och vitt fr Jordanien - och ser många huskråkor
(ursprungligen från Indien)
Mot hotellet kl 16:15. Varmt och fuktigt och ett typiskt badhotell.
Middagen på hotrellet är fantastiskt god, öl och Jordaniens nationalrätt: lammkött som kokts länge!

Vitt jordanskt vin från Machareus under liggande
nymåne, behagligt varmt på balkongen.
Mycket bättre kan vi inte ha det - och upplevelserna
i både Petra och Wadi rum har varit mer än godkända! Vi är mycket nöjda!
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Onsdagen den 2 april
Vi vaknar klockan 08:00. Idag har vi en lugn start på
dagen; 18 grader C kl 10, medan det är 3 grader C i
Hässleholm (!).

Vi äter i lugn och ro en god frukost, besöker stranden av Röda havet; ett härligt, turistiskt ställe med
vacker, modern arkitektur. Jag ser rostgumpsvalor
och ladusvalor samt en gluttsnäppa.
På andra sidan viken ser vi Egypten och Eilat. Nu
har temperaturen ökat till 24 grader C.
Vid middagstid gör vi en utflykt med en glasbottnad båt - och får därmed möjlighet att blicka ner på
både vrak och korallrev. Det är vackert!

Efter utflykten blir det lunch i ett beduintält vid
stranden - Vi bjuds på nygrillad kebab, kyckling och
fisk. Det smakar fantastiskt gott. Vi träffar några
trevliga svenska affärsmän, som sålt vattenreningsanläggning till ett jordanskt företag. När vi återvänder till hotellet ser vi hur några kvinnor badar i en
pool iförda s k burkini. D v s en baddräkt som täcker
hela kroppen.
På eftermiddagen gör vi ett besök i Aqaba för shopping (Jola) och en öl på Ali Baba (Thomas).
Avslutningsmiddagen kl 19:30 på hotellet blir en
trevlig tillställning tillsammans med våra trevliga
medresenärer. Dagen avslutas med vin på balkongen; härligt!

Torsdagen den 3 april

Idag är det sista dagen i Jordanien. Frukost kl 08:00,
väskor ut kl 08:30 och iväg med bussen kl 09:00.
Vi far fram längs Desert Highway, genom ett torrt
ökenlandskap. Det är 32 mil till Amman. När vi lämnar Aqaba ser vi gott om kohägrar i en park, liksom
några turkduvor.
Vi kommer fram till flygplatsen omkring kl 13:50.
Vid passagen av säkerhetskontrollen får vi problem
med Jolas handkikare, vilket gör att vi fördröjs så
där en tjugo minuter.
Väl inne på flygplatsen köper vi en Big Mac och
company för 3:45 dinarer. Bara en Big Mac kostar
2:50 dinarer, d v s 25 SEK.

Vi flyger över Döda havet, Jerusalem och Medelhavet. Innan vi mellanlandar i Wien ser vi Neuzeedler
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See. Vi når fram till Kastrup omkring klockan 22.

Vi är hemma, efter flera tågstrul, på Solbrinken strax
före kl 01:00. Det ligger rester av snö på gräsmattan
framför vårt hus. Borta bra men hemma bäst!

Röda havets klara vatten med korallrev
och mängder med fiskar

Sidan 25

Bildbilagan
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