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Innledning 
”Bakshish, bakshish”... Mannen løftet fingrene til munnen som om han spiste, så svært 
bedrøvet ut og tilføyde ”Five children” mens han rakte fram den andre hånden. Den mørke 
huden, den brede, lange og krokete nesen samt de kraftige leppene antydet både nubisk, 
arabisk og gresk-romersk avstamning. Han snakket lavt, vel vitende om turistpolitiets 
tilstedeværelse, og at trakassering av turister ble ikke sett på med blide øyne. Forestillingen 
var god, men vi hadde sett den så ofte at den ikke lenger gjorde noe inntrykk. 
Drikkepengesystemet er det egyptiske samfunnets måte å hjelpe dem som ikke er så 
bemidlede, men i turistområdene får det karakter av lettvint inntekt. Det skjønte vi da en av de 
som tigde ikke var fornøyd med 3 egyptiske pund, men heller ville ha US dollar eller Euro. 
Hadde nøden vært så stor som forestillingen antydet, ville enhver donasjon blitt mottatt med 
takk, men det var altså ikke tilfellet. 
 
Planleggingen av turen til Egypt startet mange måneder før denne hendelsen. Nils og Tom 
hadde i flere år snakket om å reise til steder med gammel historie og imponerende arkitektur, 
men først i 2004 utkrystalliserte det seg et ønske om å reise til og i Egypt. Etter hvert som 
mulighetene og informasjonen ble samlet inn, meldte også damene seg inn i planene. Minna 
og Else ville ikke sende gutta alene på tur, de skulle jamen være med på moroa, de også.  
Planene tok etter hvert faste former, og slik ble det endelige resultatet: 
 
Egypt Reiser (www.egyptreiser.no) ble valgt som turoperatør. Vi ville være borte i 15 dager 
(man 14.mars t.o.m. man 28.mars 2005), 1.klasse, 2 dobbeltrom, Nilencruise + besøk i Kairo, 
Alexandria, Abu Simbel, Sharm El Sheik og Mosefjellet på Sinaihalvøya.   
Turen ble en flott, men til dels anstrengende opplevelse! Vi hadde hellet på vår side, stort sett 
alle endringer gikk i vår favør, og vi sitter igjen med utrolig mange inntrykk fra et kontrastfylt 
land med en lang og komplisert historie. Vi rakk til og med å bli litt bortskjemte av all 
velvilligheten og svaret ”no problem” hver gang vi spurte om noe. 
 
Her følger vår beretning, og vi håper du finner den underholdende og interessant. Kanskje 
plukker du også opp noen nyttige tips underveis som du kan bruke hvis du skal til Egypt. Om 
vi anbefaler turen? Ja, så absolutt, den var verdt hver krone! 
 

 
Tom, Else, Nils og Minna utenfor Qaitbey-fortet i Alexandria 
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Dag 1, mandag 14. mars, Våler - Gardermoen - Kairo - Luxor 
Vekkerklokken holdt et salig spetakkel klokken kvart over tre om natten. Uhu – for et 
ukristelig tidspunkt å starte en reise på, men det var ingen vei utenom. Flybussen gikk fra 
Moss klokken kvart over fire, og flyet fra Gardermoen til Kairo skulle gå klokken kvart på 
åtte.  Heldigvis visste vi ikke da at det skulle bli flere slike grytidlige morgener på våre 
utflukter i ferien. Slik kunnskap er det greit å få i små porsjoner etter hvert. 
 
Minna og Nils hadde kommet kvelden før for å overnatte slik at vi kunne reise sammen. 
Skjønt - overnatte og overnatte.. Kan man kalle det ”overnatting” fra klokken ti om kvelden 
til tre om natta? 
 
All pakking og klargjøring var gjort kvelden før, så etter en absolutt siste sjekk ble Jørgen 
vekket. Han skulle kjøre oss til Moss og gledet seg til å ha fritt spillerom over hus og bil i 14 
dager. Han smilte og vinket da han forlot oss på bussholdeplassen. Det var lett snødrev og 
minusgrader, og heldigvis var bussen var i rute. Bussen ankom Gardermoen kvart på seks, og 
vi kunne avansere mot ferien med syvmilsskritt. 
 

Innsjekking og passkontroll var rene 
formaliteter, og Egypt Airs MS 3784 til 
Kairo stod og ventet på oss. Så -, kvart 
over åtte, bare 30 min forsinket, takset 
flyet ut på rullebanen og tok av mot 
Egypt. Klokken ble skrudd én time fram, 
for Egypt ligger en tidssone foran Norge. 

 
Det var en rolig tur. Spesielt mye spennende er det heller ikke å se på i tolv tusen fots høyde. 
Fem timers tur pluss førtifem minutters sirkling over Kairo sittende i et trangt flysete gjorde 
noe med muskelmassen, og det var en støl og stiv gjeng som presset på for å komme av flyet 
og ut i friluft. En buss fraktet oss tre hundre meter til terminalen, og bagasjen kom omtrent 
samtidig med oss. Turistvisumet var fylt ut på flyet, passkontrollen gikk glatt, og dermed bar 
det inn i en ny buss. Guiden Karina fortalte at vi skulle få en liten omvisning og føle trafikken 
i Kairo litt på tennene, og før vi inntok lunsj på et egnet spisested.  

 
Spisestedet viste seg av alle ting å være 
amerikansk, og lunsjen var grei. Minibanken 
på stedet ble testet, og den gav oss så mange 
egyptiske pund (LE) vi ville ha. 
 
Nils og Tom ble stående å titte litt på 
trafikken. Den virket rimelig kaotisk, og det 
krydde av taxier. Taxiene i Kairo er svarte og 
hvite småbiler, som regel Lada’er, og førerne 
reagerer på hvert minste signal fra mulige 

kunder. Vi lurte litt på hva som kom til å skje dersom vi tok hver vår taxi mot samme mål og 
lovet den som kom først fram 100 LE ekstra i bonus… Vi fikk ikke testet det ut, men det 
kunne blitt litt spennende. 
 
Halv seks på kvelden dro gikk turen tilbake til flyplassen. Vi skulle med innenriksfly til Luxor 
hvor båtene for Nilencruiset lå. På flyplassen fikk vi vårt første egentlige møte med Egypts 
mange ”hjelpere”. De omtrent rev kofferten ut av hendene på folk for å ”hjelpe” dem til å 
legge koffertene på transportbåndet til sikkerhetsvaktenes røntgenkontroll av bagasjen. Dette 
skulle de deretter ha litt penger for. Når seks - sju slike overivrige hjelpere kjempet samtidig 

 
Egypt Airs Airbus 321 med plass til 185 passasjerer.

Venter på mat og øl. Ikke spesielt varmt. 
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M/S Nile Ruby. En typisk Nilencruisebåt bygget nøyaktig etter størrelsen på slusen i Esva.  

Tre lugardekk, soldekk og spiserom i bunnen. 

om å vise turistene hvor flinke de var, kan man kanskje tenke seg kaoset foran 
transportbåndet. Vi klamret oss fast til koffertene og sto tålmodig i kø og ventet til kaoset 
løste seg opp for så ubesværet å legge bagasjen på båndet uten hjelp. Innenfor i hallen var det 
et tilsvarende kaos, men ved å ta det rolig løste det meste seg opp, og vi kom dit vi skulle. 
Flyet til Luxor skulle gå klokken 20.00, men plutselig ble det opplyst at vi kunne komme med 
et fly klokken 19.00. All bagasje ble sjekket inn, folk fikk billetter i hytt og vær. Ni stykker av 
oss fikk ikke billett, og forklaringen var at det ikke var flere, og at vi måtte vente på åtte-flyet 
som planen opprinnelig var. Det var helt greit for oss, og vi slappet av i avgangshallen. Da 
vårt fly stod klart ble det fylt opp av småfulle dansker som gav blaffen i plassreservasjonene 
og som satt hvor det falt seg. Kabinpersonalet ordnet raskt opp i flokene, og flyturen til Luxor 
var snart overstått. Flyet landet klokken 21.00, og etter å ha hentet bagasjen som stod og 
ventet loset vår lokale guide oss ut i en buss som kjørte oss til cruisebåten, M/S Nile Ruby.  

 
 
”Nilens Rubin” er en 5 stjerners cruisebåt, en av ca. 70 store cruisebåter som trafikkerer 
strekningen Luxor - Aswan en gang i uka. 72,5 meter lang og 14,5 meter bred gjør denne 

båten til en av de største på Nilen. Den ble satt i drift i år 2000. 
 
Vår norske guide på båten, Arnfinn, ønsket oss velkommen, tildelte oss 
lugarene 316 og 318, informerte om tingenes tilstand, litt om planene 
for morgendagen og ønsket oss deretter en god natt. Klokken 22.30 var 
vi endelig på lugaren og kunne pakke ut. Sengene ble utrolig fristende 
etter hvert, for det hadde vært en laaang dag, og klokken 24.00 gjorde 
Ole Lukkeøye jobben sin… suuukkk… puuhh…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Arnfinn 

 
Endelig på lugar 316 etter å ha vært underveis i nesten 19 timer. 
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Dag 2, tirsdag 15. mars, Kongenes dal, Hatshepsuts tempel, 
Memnos-støttene, Esva, Edfu. 
 
”Rrrriiiiiingggg, drrrriiinnggg”. Hva i hels…?? Else fikk fomlet til seg den infernalske 
telefonen og hørte en blid mannsstemme si noe på engelsk. Helt i ørska la hun telefonrøret 
tilbake og satte beina på gulvet. Det kjentes ut som om vi nettopp hadde sovnet, og et kjapt 
blikk på klokka bekreftet våre mistanker. Klokka var fem over halv fem på morgenen!! Kun 
fire og en halv times søvn! 
 
Arnfinn hadde nevnt noe om tidlig avreise til Kongenes dal kvelden før, men SÅ tidlig? Tom 
og Else vaklet ned i spisesalen og fikk kastet innpå en kjapp frokost sammen med andre mer 
eller mindre våkne medturister. Nils og Minna kom ruslende etter hvert og fikk så vidt stiftet 
bekjentskap med frokosten før vi måtte av gårde. 
 
Årsaken til den tidlige avreisen var følgende: 
Mens passasjerene var på utflukt skulle båten gå sydover til slusen i Esna. Denne slusen 
kunne ta to båter hver halvtime, og med 35 – 40 båter ville denne slusingen ta ganske lang tid, 
noe kapteinene ikke ønsket å vente på. Derfor var det om å gjøre å komme tidlig av sted, og 
det var et kappløp båtene imellom for å sikre seg en gunstigst mulig posisjon for slusingen. 
Vi lurte på hvorfor ikke Egyptiske myndigheter styrte trafikken slik at 10 cruisebåter (av 70) 
fikk lov til å gå opp Nilen hver dag hele uka. Dersom disse hadde en fast rekkefølge i tillegg, 
ville det vært enklere å planlegge slusing og guidede turer, men det passet visst ikke det 
egyptiske lynnet.  
 
Det var en kjølig morgen, kun 12 °C, og ved soloppgang klokken 06.00 var bussen på vei mot 
Kongenes dal. 

Kongenes dal ligger ca. 5 km fra Luxor på 
vestsiden av Nilen. Den består av den østlige 
dal hvor de fleste gravkammerne er, og den 
vestlige hvor man foreløpig bare har funnet 
to graver. I alt er det funnet 62 gravkammer i 
Kongenes dal, og nesten alle faraoene i ”Det 
nye riket” (1560 – 1070 f.k, 32 faraoer) er 
gravlagt her. Man har ”alltid” visst om at det 
er mange graver her, og Napoleons 
ekspedisjon i 1799-1801 beskrev flere av 
gravene. Mange av gravene er såkalt 
”blanke”, dvs uten inskripsjoner av noe slag, 

mens noen inneholdt mumifiserte dyr, spesielt aper. Det store ”gjennfinningseventyret” startet 
i begynnelsen av 1870-årene da en lokal bonde, Ahmed Abd el-Rasool, gikk for å lete etter en 
av geitekillingene sine som hadde falt ned i en sprekk. Etter dette har det blitt funnet mange 
graver, og man mener at Kongenes dal fortsatt skjuler mange hemmeligheter. 
 
Vi ankom inngangen til dalen fem på syv om 
morgenen. Det var fortsatt kjølig, men det endret seg 
fort etter hvert som solen steg på himmelen. Her fikk vi 
også for første gang stifte bekjentskap med alle 
salgsbodene. Mye mas om kjøping, men vi skulle se på 
gravene.. Små ”land-tog” skulle frakte oss opp til 
sentrum av den østlige dalen. Arnfinn fortalte en masse 
om dalen og anbefalte noen graver å se på. Men hvem 

Pyramidelignende Gebel al-Qurn dominerer i 
dalens sydvestlige hjørne. 

Ta plass, toget går.. 



Side 6 av 40 

er det som husker sånt, da? Det var ikke lov å guide i gravkammerne, så turistene må gå på 
egen hånd. Vi fant fort ut at skulle vi rekke å se noe, så måtte vi velge de gravene som det 
ikke stod milelange køer foran. Tut ank Amons grav kostet 70 LE ekstra å se, så den ble 
droppet. Vi endte opp med Ramses I, III og IX.  Ut fra det vi rakk å se, så var det 
imponerende utsmykninger som var blitt utført her for tusenvis av år siden. Det var ikke 
vanskelig å tenke seg spenningen til arkeologene som avdekker slike fantastiske arbeider. 

Det ble for liten tid i Kongenes dal. Vi rakk så vidt innom de tre nevnte gravene, og så var det 
full fart videre. Vi følte oss litt som japanere på europa-rundreise, 1 time i hvert land, men 
sånn er det å være på pakketur…  
 
Vi satt i bussen kl 08.10 på vei til Hatshepsuts tempel – Deir el-Bahri, sydvest på andre siden 
av fjellene i Kongenes dal. Det går en sti over fjellet med en fantastisk utsikt over Nildalen, 
men den får man ikke gå når man reiser slik som oss… suukk.  

 
Tempelet ligger inntil fjellveggen. Til venstre sees fjelltoppen Gebel al-Qurn som vi husker fra Kongenes dal. 

 

Tempelet er bygget opp i tre avsatser som gjør at man nesten ikke legger merke til storheten 
før man kommer opp til øverste avsats. Det må ha vært et storslagent tempel den gang alt var 
grønt og beplantet utover det enorme området som nå er en støvet plass. På venstre siden av 
tempelet er det et lite kapell tilegnet ku-gudinnen Hathor, en svært sentral gudinne i det gamle 
Egypt. Vi fikk kun 30 minutter til å se oss omkring. Igjen, med alle menneskene omkring, ble 
det liten tid til nærmere studering av relieffer og søyler. Men, det er kanskje like greit. Man 
må vel være spesielt interessert for å få full uttelling, og da drar man kanskje ikke på 
pakketur? 

 Opplysningstavle   Foran Ramses I grav        Pause Inngang Ramses IX

                  
Det blir større og større jo nærmere man kommer. Og når man ser utover skjønner man dimensjonene. 
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Gruppen var punktlig 
tilbake i bussen etter de 
forskrevne 30 minuttene, 
og ferden gikk nå videre 
til en ”bedrift” som lagde 
ting av alabast. Dette er en 
stor industri i Egypt, og 
hvor man enn er, får man 
tilbud om å kjøpe krukker, 
figurer og annet i alabast. 
Arnfinn fortalte at vi nå 
skulle få informasjon om 
hva vi skulle se etter når vi 
handlet, samt at vi skulle 
få se de forskjellige 
fremgangsmåtene ved 
fremstillingen av figurer 
og vaser. Dette hørtes jo 
bra ut, og det varte ikke 

lenge før bussen svingte opp foran en bygning som inneholdt verksted og salgslokale for 
diverse alabastproduksjon og annen suvenir-produksjon. Etter en rask innføring i 
kvalitetstegn, produksjonsteknikker og –måter ble vi invitert inn i butikken for å se på 
utvalget. Nå begynte det å ringe en liten bjelle i hodet, men vi skjønte ikke helt hva som virket 
feil... På dette stedet lå det mange slike verksteder og butikker. Hva var det som gjorde dette 
stedet spesiellt? Vi fant ikke svaret da, men gikk pliktskyldigst inn i butikken og lot oss vise 
rundt. Noe handel ble det, og prutingen skjedde etter fattig evne. Nils kjøpte en steinplate med 
et bilde for en ubetydelig overpris, mens andre handlet motstrebende noe de ”måtte” ha. 

I ettertid har vi jo funnet svaret på hva som virket litt rart. Guider i Egypt har egyptisk lønn, 
noe som ikke er til å bli fet av. Dermed må de finne andre inntekstskilder. Det gjør de ved å 
inngå avtaler med diverse butikker etc. slik at de fører turistene til disse butikkene, mot at 
guidene får en viss prosent av det som omsettes til disse turistene. Problemet er at dersom 
man er på forskjellige turer med forskjellige guider kan det fort bli for mye butikker, og for 
lite guiding. Dette oppdaget vi da vi tilfeldigvis gikk inn i en papyrusforretning i Luxor, og 
innehaveren gav oss 30 % avslag før vi begynte å handle ”fordi vi kom uten guide”. 
 
Gruppen skulle videre, og nå begynte det å haste litt. Planen var å kjøre til Esna og møte 
cruisebåten, men for å komme dit måtte vi være med i en kolonne med politieskorte. 
Kolonnen startet fra Luxor sentrum kl 11.00, og dersom vi ikke rakk den, så måtte vi vente på 
neste kolonne som gikk kl 15.00.  
 

 
Amonsøyler i Hatshepsuts 

tempel 

Hathor-kapitél på søylene i Hathor-
kapellet. Hathor kunne ha tre 
skikkelser; Ku, menneske og 

gudinne. Egyptiske yppersteprester 
kappes om å få lov til å spille 

Hathor i de årlige forestillingene i 
det gamle Egypt. 

    
        Uthuling av krukke   Diverse gjenstander i alabast  Arnfinn og bussjåføren 
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Veien dit gikk forbi de store Memnon-
kolossene. Bussen kjørte innom og vi 
fikk 10 minutter til fotografering. 
Kolossene er to 18 meter høye 
steinstøtter som i sin tid stod på hver side 
av inngangen til Amenophis den 3’s 
dødstempel. Nilens årlige 
oversvømmelser har ødelagt tempelet, 
men statuene står enda. Statuene 
forestiller Amenophis, men da romerne 
hersket i landet hevdet de at statuene 
forestilte Memnon, sønnen til gudinnen 
Eos, ”Morgenrødens gudinne”. Dette 
navnet har blitt hengende siden. Historien 

forteller at rundt år 27 e.Kr. gjorde et jordskjelv at den nordligste støtten sprakk. Fra denne 
revnen kom det innimellom en ulende lyd, og lokalbefolkningen sa at det var Memnon som 
klaget til moren sin når hun viste seg på morgenhimmelen. Den romerske keiser Severus 
Septimius (193 – 211 e.Kr.) reparerte sprekken, og dermed var det slutt på klagingen. 
 
Ferden gikk kjapt videre. En gruppe som skulle se på Karnak-tempelet ble omtrent kastet av 
bussen rett ved tempelet. Kl.11.01 svingte vi inn som siste buss i kolonnen, og minuttet 
etterpå kjørte kolonnen av gårde mot Esna. Snakk om god timing.. 
 
Turen mot Esna foregikk på en fin asfaltert vei. Guiden Arnfinn fortalte lett og utvunget om 
Koranen og Islam, trakk sammenligninger mot kristendommen og kom med mange 
interessante synspunkter. Han ringte også kapteinen på ”M/S Nile Ruby” for å høre hvordan 
situasjonen var med tanke på slusingen. Svaret var at kapteinen ikke riktig visste hvor han var 
eller hvordan skipet lå an, noe som ikke virket særlig tillitsvekkende.  
 
Da vi ankom Esna kl 12.00 kom en av mannskapet og viste oss veien til båten. Den lå ytterst i 
en rekke på 9 båter, og vi måtte gå igjennom alle de øvrige 8 båtene for å komme om bord. 
Rett etterpå kastet båten loss og gikk mot slusene. Kl.12.55 var båten inne i slusa, kl.13.00 
gikk vi ned til en bedre lunsj og en flaske vin, og halvveis i lunsjen var slusingen ferdig og 
båten oppe. Du snakker, kunne det vært bedre tilrettelagt?  

Myndighetene holdt på med å bygge en ny sluse 
ved siden av den gamle for å doble kapasiteten på 
denne flaskehalsen. 
Litt lenger syd går det en bro over Nilen. Her kan 
båtene passere ved at man stenger broen for 
biltrafikk og løfter til side veibanen slik at båtene 
går rett gjennom med veien på begge sider. 
Fotgjengerne kan krysse ved å gå gangbroen over 
båtene igjen som man ser på bildet her. 
 

Memnon-kolossene og lille-Nils (18 m og 1,9 m) 

  
          Båter som venter på slusing   Gammel og ny sluse  Slusa er ledig 

Gjennom broen i Esna 
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Båten vår fortsatte umiddelbart videre sydover mot Edfu. Vi satt på dekk og så solen gå ned 
bak fjellene i vest. Etter solnedgang var det informasjonsmøte med guiden i baren. Arnfinn 
kom med muligheter og planer for kommende turer mens han spedde på med historiske 
anekdoter og sjarmerende avsporinger i passe monn. 
I Edfu la båten til kai, eller rettere sagt til båts (den lå som nr 4 ut fra kaia), og vi skulle ligge 
der til neste dag. Det var middag kl 20.00 og etterpå gikk vi en tur i land for å se oss litt om. 
Her merket vi oss en klar kulturforskjell. Else gikk foran Nils og Tom og røkte, mens Minna 
gikk ved siden av Nils. Selgerne var som hauker på Else, mens de nesten ikke enset Minna, og 
de var sånn passe masete på gutta. Forklaringen var enkel; Fordi Else, etter selgernes 
oppfatning, tedde seg som en mann, så skulle hun jamen behandles som en mann også, derav 
pågåenheten. Da hun slukket sigaretten og gikk bak gutta, så fikk hun være i fred. Likestilling 
er litt annerledes i Egypt, tydeligvis. ☺.  
Det hadde vært en lang dag i dag også, og trøttheten satt litt i fra forrige dag, så det ble en 
tidlig kveld. Rundt kl 22.30 var vi i seng og slumret oss bort… 

Dag 3, onsdag 16. mars, Horus-tempelet, Kom Ombo, Aswan 
Å gudskjelov, i dag fikk vi sove lenge… helt til kl 05.30! I dag er det forresten islamsk 
nyttårsdag. Else og Tom var i spisesalen kl 06.00, Nils og Minna kom 15 min. senere. 
Frokosten ble unnagjort, og dermed bar det i land. 
I dag stod Horus-tempelet for tur, og vi skulle fraktes dit 
med hestedrosje. ”Vår” mann het Mustafa og hadde 
hestedrosje nr 150. Det var trangt i karjolen, og med 4 
”litt store” nordboere innabords var det så vidt plass til å 
trekke pusten. Mustafa holdt snakketøyet i gang fra kaia 
til tempelet mens karjolen svaiet og gynget som en 
småbåt i storm. Vi ankom tempelet litt over syv. 
Horus-tempelet i Edfu er Egypts best bevarte tempel. Det 
ble grunnlagt i 237 f.Kr., og ettersom det er så godt 
bevart har det fylt mange huller i forskernes viten om 
arkitektur og religion/kultur fra det gamle Egypt. 
Tempelet er, ifølge gamle myter, bygget på stedet hvor falkeguden Horus tok sin endelige 
hevn over sin onde onkel Seth, mørkets, dødens, kaoset og ørkenens gud. 

   
Høyttalerne fra en minarét kalte til bønn ved solnedgang, mens møtende skip stevnet nordover mot Esna 

Else og Minna 

  
     Horus-tempelets 1.ste pylon                                  1.ste søylehall                         Ytre korridor med illustrasjoner av siste kamp
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Vi ruslet rundt og tittet på de storslagne søylene, relieffene og arkitekturen. Det er vanskelig å 
fatte at slike byggverk ble oppført for over 2200 år siden, og med datidens redskaper. 

Halv ni hadde vi fått nok. Hestedrosjene ventet, og vi tok samme ekvipasje tilbake.  
Mustafa sang og skrålet nå også, og på slutten av turen kom det: ” Bakshish”. Det var dårlig 
med småpenger, og han dro i gang med hele 
forestillingen om unger og dårlig råd og mat osv. Minna 
fant ut at han fortjente litt bakshish, så hun gav ham en 
femdollar. Vi hørte Mustafa rope Minna’s navn og 
synge hennes pris hele veien ned til båten, så der skaffet 
hun seg en venn. Båten forlot Edfu kl 10.15, og vi 
benyttet anledningen til å slappe av på soldekket og titte 
på omgivelsene mens båten gikk mot Kom Ombo. 
Endelig fikk vi litt følelse av å være på cruise.  
 
Båten ankom Kom Ombo kl 16.00. Her måtte vi selvfølgelig i land for å se på Kom Ombo-
tempelet. Det er i fra den Ptolemeiske periode (304-30 f.Kr.) og er viet til to gudefamilier. 
Ptolemy var en av Alexander den stores hærførere, og etter Alexanders død i 323 f.Kr. ble han 
innsatt som guvenør i Egypt. I 305 f.Kr. erklærte han seg som Kong Ptolemy den første og ble 
raskt oppfattet som faraoenes etterfølger av egypterne. Det påfølgende slektstreet er noe 
forvirrende, for alle etterkommerne fram til år 30 f.Kr. tok navnet Ptolemy med forskjellige 
tall etter, og mange av dem giftet seg med sin søster som som oftest het Cleopatra. Den mest 
berømte av disse er konen til Ptolemy XIV, som altså var dronning Cleopatra VII, hun som 
også giftet seg med Julius Cæsar og Markus Antonius. 

 
De to gudefamiliene som tempelet ble viet til var Sobek (krokdilleguden, høyre halvdel av 
tempelet) og Haroeris (Horus den eldre, falkeguden, venstre halvdel av tempelet). Hit kom 
pilgrimer fra nær og fjern for å be om råd hos presteskapet hos de to gudene. I kryptene under 
tempelet fant man over 300 krokodillemumier, og et par av disse ligger i dag i Hathor-kapellet 
(ku-gudinnen) til høyre for tempelet. 

Hestedrosjer på vent. Perlevennene 
 

Oss fire og falkeguden Horus 

Avslapning på dekk 

         
               Kom Ombo, hovedinngang                                     Ytre gang som viser kirurgiske instrumenter 
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Vi tittet rundt en stund, det var masse turister her, noe som gjorde det til dels vanskelig å 
komme til. Etter hvert ruslet vi ned igjen til båten via en liten snartur innom turistmarkedet på 
kaia. Vi var om bord igjen kl 18.00, og båten forlot Kom Ombo litt over en time senere med 
kurs for Aswan. Etter middagen slappet vi av, og gikk tidlig til køys for å være forberedt på 
utflukten neste dag. Allerede kl 22.45 var vi framme i Aswan, og søvnen kom listende på 
kattepoter. 

       
 Else ved en av søylene i tempelet             Relieffer om Horus  Markedet på kaia           

 
Kom Ombo-tempelet by night 

     
      Relieffer om Sobek  Sammenføyningsspor                              Tempelet og markedet by night 



Side 12 av 40 

Dag 4, torsdag 17.mars, Abu Simbel, felucca, Aswan High Dam,  
Isis- tempelet (Philea), parfymebutikk, Minna fyller 40 år. 
”Rrrriiiiiingggg, drrrriiinnggg”. Gudhjelpemeg… Den telefonen blir det snart skuddpremie 
på. Klokken var kvart på tre om natten og det var tid for å lufte putene på en reise til Abu 
Simbel. Vi hadde nemlig fått beskjed om at det var helt i orden å ta med seg putene ut i 
bussen, for reisen gjennom ørkenen var lang. Det er 280 kilometer fra Aswan til Abu Simbel, 
og turen måtte foregå i politieskortert kolonne. Ja, ja, er man på tur, så er man på tur. 
 
Kl 03.30 gikk vi ut og satte oss i bussen. Da oppdaget vi at det var ufattelig mange busser som 
skulle av sted, flere kilometer med busser faktisk, og alle skulle noteres og sjekkes av 
polititjenestemennene. Det varte og rakk, men endelig klokken 04.55 satte kolonnen seg i 
bevegelse. Vi kjørte over Aswan Low Dam og var snart ute i ørkenen. Da ble farten satt opp, 
og alle kjørte det remmer og tøy kunne holde. De av oss som holdt seg våkne fikk dermed sett 
egyptisk landeveiskjøring og mørkekjøring i praksis. Man kjører i vanvittig fart med kun 
parklyset på og kommuniserer med andre kjøretøy via lys og lydhorn.  
 
Etter hvert så man systemet i galskapen. Når man hentet igjen et kjøretøy bærtet man en gang 
for å si ”Fløtt deg”. Svaret var 1 blink til høyre og 15 cm sving til siden ”Jeg ser deg, kom 
igjen”. To blink til venstre, en bært og ett langt blink med fjernlysene ”Nå kommer jeg”. 
Dersom det kom bil imot blinket begge to korte blink med fjernlysene ”Jada, jeg ser deg, det 
går så bra så”. Dersom noen bremset ned pga hindring i veien satte man alltid på begge 
blinklysene mens man bremset ”Jeg kommer ikke videre og det er ikke min feil”. Og alt 
foregikk i rasende fart. Sjåførene brukte konsekvent hele veibredden. Var det plass til fire 
biler i bredden, så kjørte man fire biler i bredden uavhengig av veimerkingen.  
 
Kl 05.50 hadde vi tilbakelagt 140 km, og det på kun 55 minutter. Kl 05.58 stod solen opp. 

Soloppgang i ørkenen på vei til Abu Simbel 
Vi ankom Abu Simbel kvart over syv. Stedet ligger kun 40 km fra grensen til Sudan på 
vestsiden av Nasser-sjøen. Et av tidenes største redningsoperasjoner av historiske 
minnesmerker skjedde her i årene 1964 til 1968. UNESCO organiserte bergingen av 
Ramses 2 klippetempel som var i ferd med å bli oversvømmet som følge av den nye Aswan-
demningen. Fjellet og tempelet ble skåret opp i ca. 2000 biter mellom 10 og 40 tonn, heist 65 
meter høyere opp og noen hundre meter lenger inn og montert sammen igjen under to 
kjempestore betongkupler som skulle være støtte for det nye, kunstige fjellet.  
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Man kan ikke annet enn å bli mektig imponert over dette arbeidet når man står ved foten av de 
enorme statuene og ser hvilke dimensjoner det er snakk om. 
 
Abu Simbel huser to templer. Det ene er Ramses den annens klippetempel, og det andre er 
Hathor-tempelet. Ramses 2 regjerte rundt 1298-1235 f.Kr., hadde minst tre koner og flere 
hundre barn. I hans regjeringstid var det rimelig stabilitet og trygghet i Egypt, og økonomien 
blomstret. Men det er også verdt å merke seg at Moses og hans folk utvandret fra Egypt i 
denne perioden, ca 1250 f.Kr. Foran klippetempelet ser man fire 20 meter høye statuer av 
Ramses 2 samt en lang rekke andre mindre statuer som representerer familien. Foran Hathor-
tempelet ser man seks 10 meter høye statuer. Fire av dem er Ramses 2, mens de to siste 
representerer kongens yndlingshustru, den vakre Nefertari. Dette tempelet er tilegnet henne. 
Ved dronningens føtter er det prinsesser, ved kongens føtter er det prinser. 

Det var mye turister 
her, og køene inn i 
templene var lange. 
Det gikk likevel 
ganske fort å komme 
inn, men det var 
vanskelig å få ro til å 
se på freskene og 
slagscenene som 
preget store deler av 
Ramses 2 tempelet 
og blomstermotivene 
og gudinnebildene i 
Hathor - tempelet. 
Vaktene maste og 
stresset en del, noe 
som ikke gjorde 
saken noe bedre. 

  
  Ramses 2 klippetempel     Hathor-tempelet 

 
  Nefertari og Else    Ramses 2 og Tom 

   
Nils ved Ramses føtter… …og Minna Blomster  Fine, ikke sant?
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Vi ruslet rundt og tittet på området fram klokken 10.00 og tiden var inne for retur til Aswan. 
Det var en lang og varm tur tilbake, og luftspeilingene dirret i ørkenen. Det så ut som store 
vannflater der ute. 

 
Det ser ut som vann, men er kun dirrende, glovarm luft. 

 
Lunsjen ventet på oss da vi ankom M/S Nile Ruby 
klokken 13.10. Vi rakk bare så vidt å få i oss det 
mest nødvendigste, for halvtimen etterpå skulle vi ut 
på Nilen og seile litt med en felucca. I ettertid husker 
vi ikke helt hva vi hadde forventet oss, men la det 
være sagt med en gang… vi hadde i hvert fall ikke 
forventet oss et rent salgsframstøt av turist-juggel…  
 
Vel om bord i felucca’en startet skipperen en 
oppvarmingssang hvor alle ble oppfordret til å delta. 
Så krysset han litt fram og tilbake utenfor 
cruisebåten, viste oss det berømte Hotel Cataract 
hvor altså Agatha Christie hadde gjort sine 
forberedelser til romanen ”Døden på Nilen”. 
Dermed tok hjelperen hans fram turist-juggelet, og 
resten av turen ble et rent salgsopplegg.  
 
En artig hendelse var den lille gutten som hang ved 
ripa og sang kjente sanger fra alle verdenshjørner i 
sin hjemmelagde padlebåt. Han sjarmerte i hvert fall 
flere av damene om bord og fikk vel noen 
kulepenner og bakshish for oppvisningen. Senere 
fant jeg en beretning på internett fra mars 2002 hvor 
nettopp denne hendelsen ble beskrevet. SÅ spesiell 
var den altså.. ☺ De har i hvert fall holdt på med 
dette i 3 år! 
http://www.pensjonistforbundet.no/pensjonisten/reis

eskildringer/3.02_egypt.html  
 
Salget dabbet av og vi var i land igjen ikke lenge 

etter. Da bar det av sted med buss til Aswan High Dam. Vi ble raskt fortalt litt om denne 
demningen og fikk 10 minutter til å se oss litt om. Det var strengt forbudt å fotografere eller 
videofilme med telelinser av militære hensyn. Jeg ble litt nysgjerrig på denne demningen, og 
her er noe av det jeg har funnet ut i ettertid: 
 Den første Aswandemingen ble bygget ferdig i 1902 av britene, 1900 m lang og 54 m høy. 
Demningen ble senere utbedret og bygget på to ganger, men ved den store oversvømmelsen i 
1946 ble det bestemt å starte planleggingen av en ny demning 6 km lengre syd. Da Gamal 
Abder Nasser ble president i 1952 startet planleggingen, og i 1960 startet byggingen. Trinn 1 
var ferdig i 1964, og fyllingen av reservoaret startet, men demningen ble først ferdigstilt 21 
juli 1970. Fyllingen av vannreservoaret ble nådd i 1976. Finansieringen av byggingen er et 
kapittel for seg som involverer mye politikk og intriger på høyeste plan. 

Felucca-skipperen 

Hotell Cataract 

Sangglad liten padlegutt 
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De tørre tall sier at den nye demningen er 3600 
meter lang, 111 meter høy, 980 meter bred ved 
bunnen, men bare 40 meter bred på toppen. 
Den inneholder like mye masse som 17 
Kheops-pyramider, noe som er ufattelig i seg 
selv. 12 turbiner sørger for å levere 50 % av 
Egypts energibehov, og disse turbinene fikk 
nytt digitalt styringssystem i 2003 som nå 
utnytter vannkraften enda mer effektivt. 
Vannet bak demningen, Nasser-sjøen, verdens 
største kunstige innsjø, inneholder den totale 
mengden vann som renner i Nilen i løpet av to 

år, opptil hele 165 km3 vann. Sjøen er 480 km lang og 16 km på sitt bredeste med en overflate 
på 6000 km2. 17 % av sjøen ligger i Sudan, og de to landene har en avtale om disponeringen 
av vannet.  
Det var positive og negative virkninger som følge av dette anlegget. 
De negative sidene var: 
Nubia ble oversvømmet og 90.000 mennesker måtte flyttes med de sosiale problemene som 
fulgte. 3 templer fra gammel tid ble reddet, mens hele 15 templer ble lagt under vann og er 
tapt for alltid. Jordbrukslandet i nedre del av Nilen mistet sin naturlige gjødsling, noe som har 
ført til at bøndene nå bruker ca. 1 million tonn kunstgjødsel i året med medfølgende kjemisk 
forurensing. Nildeltaet får ikke lenger tilført sedimenter, og erosjonen gjør at Middelhavet 
gnager seg innover med foruroligende fart. Sardinfisket og rekefisket i østre Middelhavet 
sank til under halvparten i alle de første 30 årene etter at Nilen ble stengt, men er nå langsomt 
på vei opp igjen, uvisst hvorfor. Trykket i Nassersjøen har ført til høyere grunnvannstand i 
hele Egypt slik at landbruksdreneringen opp til første katarakt er blitt altfor dårlig. Samtidig 
har forsalting av jordbrukslandet i nedre del av Egypt ført til en kraftig reduksjon i kvaliteten 
på jordsmonnet med dårligere avlinger som resultat. Mursteinsproduksjonen langs Nilen er 
nesten borte, for de var avhengig av slammet som Nilen la igjen på breddene hvert år. Det 
stillestående vannet i Nassersjøen og veksten 
av vannplanter langs breddene der har ført til 
særdeles stor økning av bilharzia og malaria i 
øvre Egypt. Sedimentene fra Nilen, 
hundretusenvis av tonn hvert år, lagrer seg nå i 
Nassersjøen og gjør at den rommer mindre for 
hver år. Militært sett er demningen et 
damoklessverd for Egypt. Under Yom-
Kippur-krigen malingsbombet israelske 
jagerfly demningen som demonstrasjon på hva 
de kunne gjøre. Dersom demningen skulle 
ryke, så ville Egypt bli utslettet på kort tid, 
ettersom 95 % av befolkningen i Egypt bor i 
kort avstand fra Nilen. Dette var nok en sterkt 
medvirkende årsak til at president Anwar Sadat gikk med på de innledende 
fredsforhandlingene i Camp David ikke lenge etterpå. 
De positive sidene er: 
Nilen kontrolleres slik at ferdsel er mulig hele året og ingenting blir lenger ødelagt av flom. 
Anlegget leverer enormt med strøm og har god inntjening. Nassersjøen har en enorm 
fiskestamme, noe som har ført til en ny fiskeindustri i dette området, selv om transporten til 
markedet kan være noe lang. 
Et prosjekt, ”The Toshka Project” eller ”South Valley Development Project”, er president 
Muhammad Hosni Said Mubaraks personlige ønske om å kunne bosette mange millioner 
mennesker som skal drive jordbruk i Toshkadalen, et ørkenområde vest for Nassersjøen.  

Aswan High Dam, Saad el Aali 

Aswan Low Dam fra 1902 
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21 enorme elektriske pumper løfter 334.000 liter vann pr sekund opp fra Nassersjøen til 
Sheikh Zayed canal, en betongkanal som, når den blir ferdig, blir 310 km lang og leder inn til 
Toshkadalen. Prosjektet er sterkt kritisert, og det har selvfølgelig både positive og negative 
sider. Vi så deler av dette prosjektet på veien til Abu Simbel, men det var tydeligvis et ”ikke-
samtaleemne”. Egypterne kaller prosjektet for ”Mubarak’s Pyramid”. 
Men vi skal tilbake til reisen vår…  
Neste stopp på programmet var Philae-øya med Isis-tempelet som ligger ute i Nassersjøen.  
Dette tempelet ble liggende delvis under vann da den første demningen ble bygget, og da 
Aswan High Dam ble bygget trodde man at også dette tempelet skulle havne under vann for 
alltid. Utrolig nok startet en bergingsaksjon i 1977 for å redde tempelet. Man bygget en 
stålvegg rundt hele øya og pumpet ut alt vannet. Deretter modifiserte man naboøya Agilkai 
slik at den lignet på Philae og renset opp bygningene på Philae. Så plukket man bygningene 
fra hverandre, ca 40.000 enheter, og fraktet dem til den høyereliggende Agilkai 500 meter 
unna. I alt ble det flyttet 27.000 tonn stein, og noen av blokkene veide så mye som 25 tonn pr 
stk. Hele operasjonen tok 2,5 år, og tempelet ble åpnet for turisme i 1980.  

Vi ble kjørt over på østsiden av den gamle demningen til Shellal hvor vi tok en båt ut til øya.  

Philae-øya og templene der har 
fascinert menneskene her i all tid. 
Beliggenheten, de vakre omgivelsene 
og den behagelige temperaturen i 
vinterhalvåret har alltid ført mange 
mennesker hit. Det fortelles bl.a. at 
Cleopatra VII rakk å bli gravid to 
ganger her…  

Isis-tempelet sett fra Aswan High Dam 

   
En av turistbåtene som fraktet oss til øya     Isis-tempelet   

Trajans kapell 

Under vann 
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Vi ruslet rundt på øya og så på de 
forskjellige bygningene. Og merkelig nok, 
det var fredelig her når man bare gikk litt 
unna turistmassene. Nå begynte imidlertid 
kroppen å bli litt tung, turen hadde jo tross 
alt holdt oss i gang siden klokken kvart på 
tre om natten. Ti over fem gikk ferden 
tilbake til fastlandet, og neste stopp var en 
”parfymefabrikk”. Nils og Tom orket ikke 
tanken på flere salgsframstøt, så gutta satt 
igjen i bussen og slappet av mens resten av 
gjengen gikk inn for å prøve parfymer. En 
drøy halvtime senere var seansen over og 
alle ble kjørt til båten. Det ble tid til litt 
avslapning på lugaren før vi gikk ned til middag kl 20.00. På slutten av måltidet ble Minna 

overrasket med bløtkake fra betjeningen. De visste 
selvfølgelig utfra passet hennes at hun var 40 år denne 
dagen, og det måtte jo markeres. 
 
Samtidig tok vi avskjed med våre bordfeller, Sophie 
(81 år) og Arne Foss (85 år). Dette ekteparet hadde 
vært med på nesten alle turene, og de utviste en 
imponerende styrke og utholdenhet. Livsgleden og 
humøret disse to hadde, var rett og slett inspirerende, 
og samtalene med dem var både morsomme, 
underholdende og interessante. Sophie var en 
tusenkunstner og hadde på seg flere av sine egne 
kreasjoner, og Arne var arkitekt med mange prosjekter 
bak seg. De beriket vår turopplevelse, og det var 
hyggelig å få treffe dem. 
Vi ønsket dem lykke til videre og god reise hjem. 
 
Kontoen ble gjort opp i resepsjonen før vi gikk opp for 
å pakke koffertene våre. Dette var vår siste natt om 
bord, neste dag stod en overnatting i Luxor på 
programmet før avreise med fly til Sharm el Sheikh.  

Dag 5, fredag 18. mars, Luxor, Karnaktempelet. 
Ha, denne morgenen tok vi innersvingen på ringespetakkelet… Mobilen var satt på vekking 
litt før halv syv, så vi var oppe før levenet satte i gang. Ettersom alt var gjort klart kvelden i 
forveien, var det enkelt å bare lempe koffertene ut i gangen og entre spisesalen for skaffing. 
Det gikk med en snau halvtime til fortæring av brød og kaffe, og deretter bar det ut i bussen 
som skulle gå kl 07.30. Og endelig fikk vi en buss med GOD plass til beina. Ingen av de 
andre bussene hadde hatt seteplasser beregnet for nordiske mannelårlengder, og det hadde til 
tider vært noe slitsomt å jenke seg til i setene. 
 
Det er 220 km fra Aswan til Luxor, og også denne turen skulle skje i politieskortert kolonne. 
Vi fire skulle gå av i Luxor, mens resten av passasjerene på bussen skulle helt til Hurghada 
ved Rødehavskysten, 281 km videre fra Luxor. Vi misunte dem ikke DEN turen. 

Minna 40 år, gratulerer! 

 
Arne og Sophie Foss i Abu Simbel 
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Bussen svingte opp foran Sheraton Luxor Hotel kl 11.15 etter en grei tur. Hotellet var ikke 
helt forberedt på vår ankomst, og det ble noen minutters akkedering da vår lokale guide skulle 
sjekke oss inn. Han forklarte at det ikke var ledige rom, men man skulle se hva man kunne 
finne på. Kort etter fikk vi en høflig forespørsel om vi var i familie, og om vi kunne tenke oss 

å ta til takke med en suite med plass til 
alle fire? Vi var ikke så fryktelig vonde 
å be, og kort etter var vi på vei på 
hotellets gangveier til suiten med nr 
506. Bæreren låste oss inn, satte på 
plass all bagasjen og lurte på om vi var 
fornøyde. Fornøyde??? Jeg tror 
uttrykkene i fjesene våre fortalte sitt. 
En leilighet med dagligstue, spisestue, 
et digert soverom, et mindre soverom, 
to bad, fire toaletter, et lite kjøkken og 
patio med tak ut mot Nilen, alt i 
marmor og edeltre… Jo takk, ikke så 
verst. 
I tillegg var guiden, Mahmond, ”bare” 
vår og stod til disposisjon hele døgnet. 
Han skrev opp telefonnummeret sitt, vi 
avtalte programmet for kvelden og gikk 
for å slappe av litt. Nils var noe slapp, 
så han tok seg en køyestrekk mens vi 
andre ruslet bort til hotellets basseng. 
Irish coffe og øl smakte nydelig, og 
jentene måtte jo bare prøve bassenget. 
Det var visst ikke så verst det heller. 

Da sulten meldte seg utpå ettermiddagen ble turen 
lagt innom La Mama, en italiensk restaurant på 
hotellområdet. Suppe, hovedrett og dessert med 
en flaske vin til smakte fortreffelig som opptakt til 
kveldens lyd- og lysshow i Karnak-tempelet. 

 
Mahmond hentet oss med drosje 
rundt 17.30 og fraktet oss til 
hovedinngangen for kveldens 
show. Det var lyst da vi ankom 
tempelet, men rett etterpå gikk 
solen ned, og halvtimen etterpå 
startet showet. 
 
Kveldens forestilling ble holdt på 
engelsk mens vi ble geleidet 
gjennom det enorme tempel-
komplekset. 

Fra dagligstua 

Fra patioen 

Litt kaldt i vannet? 

Stemningsfullt ved Sfinx-alleen med vær-hoder
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Tempelkomplekset i Karnak er STORT, enormt. Som så mange andre templer i Egypt er også 
dette bygget opp av flere faraoer og konger fra mange tidsaldere. Området het opprinnelig 
Ipet-Isut som betyr noe slikt som ”Det mest aktede sted”, og man kan levende forestille seg 
hvilket overveldende inntrykk det må ha gjort på befolkningen den gang alt stod i sin fulle 
prakt med relieffer og maling i sterke farger. Størrelsen på pylonene, søylene, obeliskene og 
murene tar pusten fra besøkende selv i dag hvor tempelet bare er en skygge av seg selv.  
 
Tempelkomplekset består av tre hovedeler: Det 
sentrale området (Amon-re’s tempel), Muts 
tempelområde (Amon’s hustru) og Montu’s tempel 
(en krigsgud). Det sentrale området måler alene 550 x 
520 meter langs murene. Til sammenligning er 
Peterskirken i Roma 186 x 97 meter, så man kan trygt 
snakke om store dimensjoner.  

 
Vi fikk ikke sett så voldsomt mye i 
mørket, men det var en trolsk 
stemning med fullmånen som lyste 
rett over oss under hele turen 
gjennom det sentrale området. 
 
 Showet ble avsluttet på østsiden av 
den hellige sjøen. Der satt vi i et 
slags auditorium mens en liten 
khamsin blåste sand over tribunene 
under siste delen av showet. 
Klokken 20.00 var det slutt, og vi 
dro innom hotellresepsjonen for å 

sende og lese litt mail fra internett-pc’en der. Kvelden ble avsluttet i hotellets bar mens vi 
lyttet til en egyptisk sangerinne som gjorde sitt beste for å fremføre diverse vestlige slagere. 
 
Klokken 23.30 hadde vi fått 
nok, og sengene i suiten med 
nummer 506 ble svært 
forlokkende. 
 
Ikke lenge etter hørtes det 
sove-lyder fra suitens 
soverom… 
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Dag 6, lørdag 19.mars, egen sightseeing, det egyptiske 
mumifiseringsmuseet, Sharm el Sheikh. 
Ååååhhh, gudbevaremegvæl så god den senga var å sove i… Og ikke minst, vi fikk sove til vi 
våknet av oss selv… 
Else og Tom var likevel oppe ved åttetiden og ruslet opp til frokostsalen. Og det var saker ja. 
Appelsinjuicen var skikkelig ferskpresset og den desidert beste vi fikk på hele turen. Kokka 
som hadde hånd om det hele lagde de nydeligste omeletter, og det øvrige utvalget holdt også 
høy klasse. Minna og Nils kom tuslende etter hvert, 
og etter frokosten gikk vi en liten tur for å se det 
nærmeste området rundt hotellet. Da vi kom til en 
papyrusbutikk som reklamerte med ”No hassel”, 
måtte vi bare inn å sjekke. Det var her innehaveren 
gav oss 30 % fordi vi kom uten guide. Det var deilig å 
kunne gå rundt og studere bildene uten kjøpemas, og 
enden på visa ble at vi kjøpte en del bilder her. Vi 
ruslet videre og stakk innom en ”veskebutikk”. 
Ryggsekken til Minna hadde røket, så hun ville ha 
noe nytt. Etter en del pruting ble det til at Else, Minna 
og Nils handlet litt av hvert, både presanger og 
nytteting. 
Vi gikk tilbake til suiten med tingene, for vi skulle 
møte Mahmond ca. klokken ett for å ta en tur i Luxors 
handlegater. 
 
Det ble en alle tiders tur. Vi spaserte rundt og stakk 
innom de stedene vi selv ville se uten å bli 
nevneverdig mast på. Først stakk vi innom en 
krydderforretning. Her koste Tom seg storlig og 
kunne spørre og grave om alt mulig. Vi endte opp 
med to kvaliteter safran, diverse karri, 
krydderblanding med 40 forskjellige krydder, 
førsteklasses hibiskus-te, blandingskrydder 
m/koriander og en blanding egypterne drakk mot 
forkjølelse og magetrøbbel. Neste stopp ble en butikk 
som førte egyptisk bomull i flere kvaliteter og utførelser. Else endte opp med to bluser, en 
hvit og en sort. Så havnet vi innom en stor ”souvinirkrimskramsbutikk”. Innehaveren 
Abdullah, en skikkelig egyptisk kremmer var virkelig i slaget og kom fram med mye rart, 
men vi var ikke helt i kjøpeform. Tom var imidlertid ute etter et backgammonbrett, og så var 

sirkuset i gang. Abdullah plukket fram flere brett, og 
Tom fattet interesse for et par av dem, men prisen var 
for stiv.. Dermed startet prutingen, og det hele utartet 
seg til mimikk og beklagelser, tilbud og mottilbud. Det 
må ha sett litt artig ut, for Nils holdt på å få kula av 
Toms bedrøvelige oppsyn. Prutingen tok tid, og 
underveis ble vi servert varm hibiskus-te. Tom og 
Abdullah kom til slutt fram til en enighet og avsluttet 
handelen med et håndtrykk. Og så er det altså slik at 
man blir ikke lurt i Egypt, man blir enige… At Tom 
betalte en del for mye for brettet, ja det er det vel liten 
tvil om, men altså, det var hans eget valg..  
 

Stillasje av tau og stokker. Så litt 
vaklevorent ut, hadde vært noe for norsk 

arbeidsmiljølov. 

 
Backgammonbrett med perlemor 
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Neste stopp var en egyptisk uterestaurant. Vi lot Mahmond forklare oss litt om hva som var 
vanlig egyptisk mat og foretok bestillingen etter hans anvisninger. Maten var god og relativt 
rimelig. Underveis i måltidet snakket vi om løst og fast fra egyptisk og norsk hverdagsliv, noe 
som var tankevekkende både for Mahmond og oss. Han reagerte sterkt på norske bokostnader 
og strømpriser, men etter å ha vurdert lønnsnivå kontra prisnivå i våre to land kom vi fram til 
at realkostnaden ikke var så voldsomt forskjellig. Den største forskjellen ligger er nok at i 
Egypt er de rike så ustyrtelig rike, mens de fattige er virkelig fattige, i motsetning til i Norge 
hvor alt er mer jevnet ut. Gjennomsnittlig levestandard er i hvert fall lavere i Egypt. Det er et 
demokratisk land, men presidenten har reell makt, bl.a. er det forbudt å omtale presidenten på 
en negativ måte. Også Egypt er innimellom rammet av store korrupsjonsskandaler, bl.a. har 
Mubarak’s sønn misbrukt sin stilling grovt til egen berikelse. 
Etter måltidet gikk turen til det Egyptiske mumifiseringsmuseet. Her fikk vi se mumier av 
mennesker og dyr, samt redskaper, kister og andre gjenstander som hørte med til prosessen. 
Museet var lite, og det var ikke mange turister der, så vi fikk god anledning til å se på 
gjenstandene i ro og fred. 

Etter museumsbesøket var det å ta taxi tilbake til hotell Sheraton Luxor og gjøre oss klare for 
avreisen til Sharm el Sheikh. Flyavgangen var egentlig kl 22.15, men flyet var en time 
forsinket. Denne gangen skulle vi fly med en firemotors Airbus 340 med plass til 265 
passasjerer. Ikke særlig god plass til bena, og spesielt ikke med en teit tysker i setet foran som 
forsøkte å lene setet sitt ”gjennom” 
Tom som satt bak. Flyturen tok ca en 
time, og igjen ble vi hentet og brakt til 
hotell Sheraton Sharm el Sheikh. ”Et 
gedigent hotell” var inntrykket vi fikk, 
og rom 131 og 132 stod klare da vi 
kom klokken 01.30. Vi sa godnatt og 
hoppet rett til køys. 

    
Museet lå under gateplanet ved Nilen 

   
 Mumifisert ape           Indre lokk       Mumifisert krokodille 

Egypt Air firemotors Airbus 340 
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Dag 7, søndag 20.mars, avslapning, Naama Bay. 
Else og Tom våknet kl 7.15. Det var strålende vær 
som alltid, og vi gikk bort til bassenget som lå 40 
meter unna terrassedøra. Nils og Minna sov fremdeles 
da vi kom tilbake, så vi kledde på oss og tok 
områdebefaringen og frokosten alene. Hotellet er 
kjempestort, og området pent opparbeidet.  

Nils og Minna dukket opp etter hvert, og hele denne 
dagen gikk med til soling og bading. Jentene fant ut 
at de skulle ha seg en øl eller to i bassengbaren. Da 
de fikk se glassene som var vasket opp i kaldt vann 
med en gammel svamp bestemte de seg kjapt for å drikke av flaska. 

Utpå ettermiddagen ble det til at vi tok litt 
salat og småmat på den lokale 
strandspiseplassen. Deretter slappet vi av 
til solnedgang. Naama Bay var målet for 
vår kveldsutfart på egen hånd. Taxien 
fraktet oss inn til hjertet av byen som er en 
ren turistby. Over alt var det de samme 
forretningene som solgte payrus, 
steinfigurer, gull, sølv, egyptisk bomull 
etc., etc. For ikke å snakke om alle 
restaurantene. Det var rett og slett plagsomt 
med den særdeles aktive ”markeds-

føringen” som ble bedrevet her. Vi stakk innom den 
lokale ”Hard Rock Cafe”, men der var det så fullt at 
vi hadde ingen mulighet for å få sitteplass. Etter 
hvert havnet på en italiensk restaurant hvor maten 
var passe god. Det var kun menn å se av 
lokalbefolkningen, og forklaringen var enkel. Alle 
som arbeidet her kom fra andre steder i Egypt. De 
arbeidet i turistområdene i 30 dager og hadde fri i 7 
dager. Bare i området Sharm el Sheikh er det flere 
hundre store hoteller, spisesteder, tusenvis av taxier 
osv., så at dette gir arbeid til flere tusen mennesker 
er helt sikkert.  
Omsider hadde vi fått nok og dro tilbake til Sheraton Sharm rundt midnatt. 

Else på terrassen 

 
Hotellet sett fra pontongen 

Bassenget og stranda 

Øl fra flaske 
 

Hotellets senter by night 
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Dag 8, mandag 21.mars, sløving, gamle Sharm el Sheikh. 
Igjen våknet Bastianerne tidlig. Morgenbadet ble unnagjort i god tid før klokken 08.00, og så 
var det frokost. Nils og Minna dukket opp ved frokosten, og deretter var det tid for soling og 
strandliv. Total sløving stod på programmet, og det klarte vi. 

 
Denne delen av turen var utrolig deilig etter det tøffe programmet vi hadde første uka, så vi 
nøt sløvingen i fulle drag. Tom måtte prøve det nye backgammonbrettet denne dagen, og 
benyttet anledningen til å lære Minna spillets grunnleggende regler og teknikk. Hun skjønte 
det visst, for hun slo Tom 2-1. 
 
Kveldens tur gikk denne gangen til gamle Sharm el Sheikh. Det var totalt forskjellig fra 
Naama Bay ved at husene her var gamle, og forretningene var mer allsidige. Vi ruslet rundt 
og så på hverdagslivet og menneskemylderet. 

Sulten begynte å gnage i tarmene, og til slutt bestemte vi oss for å besøke en kinesisk 
restaurant. Det var et heldig valg, for maten her var helt nydelig. Vi startet med vårruller og 
fortsatte med hovedrett. Minna bestilte en ”hot plate” med noe kjøtt, Nils og Else tok ”Crispy 
beef” mens Tom bestilte ”Orange beef”, alt med ris og grønnsaker til. ”Hot plate’en” var så 
varm at treverket nesten tok fyr, og kjøttet stod og stekte seg i 20 minutter etter at den var 
kommet på bordet. ”Crispy beef’en” var skikkelig crispy og god, mens ”Orange beef’en” var 
helt nydelig. Et absolutt vellykket måltid.  

Total sløving Avslappet atmosfære 

   
En skobutikk, en fruktbutikk og et kyllingslakteri. Deilig å se noe annet enn suvenirbutikker… 

  
På kinesisk restaurant i gamle Sharm el Sheikh. Et riktig vellykket måltid. 
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Etterpå handlet vi frukt og noe suvenirer før returen til hotellet. Kvelden ble avrundet med 
hvitvin og jordbær på terrassen utenfor rom 132. En deilig dag. 

Dag 9, tirsdag 22.mars, sløving og bading. 
Bastianerne våknet halv åtte. Koffertene var en smule kaotiske, så de ble reorganisert før Tom 
gikk for å ta 10 runder i bassenget. Deretter stod frokosten for tur, og overraskelsen var stor 
da de så at Nils og Minna allerede var på plass!! Jøss, bevares… 
 
Denne dagen skulle avslapningen skje under en stråparasoll på sandstranda, litt variasjon 
måtte man jo få til i sløvingen. Nils og Tom ville forsøke seg i Rødehavet, og som tenkt, så 
gjort. Vannet holdt ”forfriskende” 23 grader, så badingen ble relativt kort. Rødehavet er 
verdens nest salteste hav (bare Dødehavet har høyere saltinnhold) og det kjentes. 

  Etterpå ble det avslapning og soling for alle 
pengene. Og apropos penger… utpå 
ettermiddagen skulle vi gå og kjøpe en is og 
noe mat. Nils fant ikke lommeboka si, men 
han var sikker på at han hadde hatt den med 
seg. Den inneholdt rundt 1000,- kroner i 
diverse valuta, romnøkkelkort, visakort, 
førerkort, våpenkort etc., så det var litt 
ubehagelig at den var borte. Nils gikk opp til 
resepsjonen for å melde tapet av 
romnøkkelen samt få sperret visakortet. Da 
han kom opp dit stod det en mann der med 
en dryppende våt lommebok. Han hadde vært på dykkerkurs utenfor revet og funnet 
lommeboka på 12 meters dyp. Snakker om flaks. Bildet av Nils over her er tatt i det 
øyeblikket Nils dukker opp av vannet etter å ha hoppet uti, og høyst sannsynlig er det i dette 
samme øyeblikket at lommeboka ramler ut av shortsen… 

Suvenirer 
 

Litt jordbær på terrassen før sengetid 

  
Badeliv i Rødehavet. 

Ahhh… dette er livet 
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Nils gikk på rommet og la pengene og kortene til tørk mens han tørket lommeboka med 
hårføneren. Senere på ettermiddagen sjekket Minna og Tom mail på hypertrege linjer. Det 
forundret oss litt at ikke en så moderne hotellkjede som Sheraton hadde bedre internett-tilbud 
enn det som fantes her i Egypt. Etterpå fikk vi melding fra Egyptreiser at vår planlagte tur til 
St. Katarinaklosteret og Mosefjellet skulle skje neste dag. Middagen spiste vi denne kvelden 
på en Libanesisk restaurant på hotellet. Nils, Minna og Else valgte en lammerett, mens Tom 
ville ha linsesuppe og grillet Bassfilét. Alt smakte godt. Vi la oss tidlig denne kvelden for å få 
lade opp litt til Mosefjell-turen. 

Dag 10, onsdag 23.mars, avslapning, forberedelse til utflukt, 
vårjevndøgn. 

Nok en gang var Bastianerne oppe kl 7.30, og Tom tok 
sine 10 runder i bassenget. Da frokosten var overstått var 
det fortsatt stille på rom 131, så vi stakk ut på plenen og 
satte fram 4 liggestoler slik at de sto klar. Hele denne 
dagen ble viet til avslapningens gud, ”Ro” og hans søster, 
”Hvile”, som styrer de åndelige sidene ved 
menneskesinnet. ☺ 
 
Vi spiste en sen lunsj, og rundt klokken fem la vi oss litt 
for å være litt uthvilt til nattens tur mot soloppgangen på 
Mosefjellet og påfølgende omvisning i klosteret. 
 
Vi våknet igjen klokken 21.30 og ble hentet for turkjøring 
klokken 22.30. 
Akk, det lå an til å bli en laaang tur… 

   
Tørking av kort og penger 

             
  Badenymfer      Fin blomst 
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Dag 11, torsdag 24.mars, Mosesfjellet, St. Katarinaklosteret, 
skjærtorsdag. 
Bussen brukte en time på å kjøre rundt og hente turdeltakerne på de forskjellige hotellene. 
Ved midnattstider var vi imidlertid på vei ut i Sinai-ørkenen. Det var nesten fullmåne og en 
trolsk stemning. Golde, steile klipper sto strødd utover et stille ørkenlandskap mens bussen 
strevde seg oppover i høyden de 140 kilometerne inn mot St. Katarinaklosteret. Vi startet jo 
ved havflaten og skulle opp til 1572 moh som er høyden klosteret ligger på. Turen inn tok 
lang tid, for bussen hadde ikke rart av krefter. Noen ganger var det så ille at vi lurte på om vi 
måtte ut å dytte.  
 
Endelig, klokken 03.10 var vi framme ved klosteret og skulle begynne på turen oppover 
fjellet. Det var massevis av turister som skulle gå turen denne natten. Alle hadde fått utlevert 
lommelykter, og det var et spesielt syn å se hundrevis av lykter oppover fjellsiden samtidig 
som månen lyste over landskapet. Vi måtte holde et ganske høyt tempo hvis vi skulle rekke 
soloppgangen på toppen. Vi skulle gå 7,5 km med en høydeforskjell på 713 meter på drøye 2 
timer, noe som ganske raskt viste seg å være rimelig tøft pga tynn luft. Vi hadde ikke gått mer 

enn ca 1 km før det ble klart at Else ikke 
hadde sjanse til å henge med. Langs stien 
stod det en mengde dromedarer og hvor 
beduinene hele tiden ropte ”Camel, 
camel??”, og som altså tilbød seg å frakte 
oss opp. Det varte ikke lenge før Else 
stønnet ”How much?”. Svaret var ”10$”, 
og Else aksepterte det tvert. Det var et 
svare styr for å komme seg opp i salen. 
Else satt utrolig høyt på dromedaren, og 
da den i tillegg begynte å balansere på 
stupkanten på veien oppover skrek hun i 
redsel. Dyret kunne imidlertid jobben sin, 
så hun roet seg etter hvert. Tom bestemte 
seg for å gå, men han fikk ikke ha på 

lykten, for beduinen mente dromedaren ble blendet av den. Dermed måtte han gå oppover i 
mørket, noe som ikke alltid var enkelt med det ujevne underlaget. Og la det være sagt med en 
gang.. det ser ut som om dromedarene lunter av gårde, men fyttirakkern så fort de går.  
 
Nils og Minna hadde gått fortere enn oss, men nå 
passerte vi dem i god stil. De hadde tatt en pause et 
godt stykke oppe i fjellsiden og så at Else kom på 
dromedaren. Tom så de ikke noe til og trodde han 
hadde gitt opp, men akkurat da gikk Tom 30 meter 
foran dromedaren slik at de ikke la merke til ham. 
Det gikk unna, og ved ”dromedarholdeplassen” var 
Tom rimelig kjørt. Uheldigvis snublet han bare 50 
meter før og slo kneet skikkelig i en skarp kant. Det 
gjorde skikkelig vondt, men det verste var at kneet 
stivnet og hovnet opp og gjorde det vanskelig å gå.  
 
Det var fortsatt langt til toppen, og den tyngste biten var 700 ”trappetrinn” av ulik størrelse, 
høyde og fasong. Det ble en tungpustet og delvis vond sisteetappe, og gudhjelpemeg så lang 
den var.  

Elses dromedar 

Minna tar en pause 
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Minna er nesten på toppen 

 

Også her fikk Else problemer, men 
hjelpen var nær. Langs trappen stod det 
beduiner som ville hjelpe turistene opp 
mot en godtgjørelse. En beduin, 
Suleiman, fikk jobben med å hjelpe oss. 

Han tok Else i armen, hengte på seg ryggsekken 
til Tom og la i vei oppover. Det var også flere 
andre som hadde problemer, for mange steder 
stod folk og kastet opp langs stien, noe vi 
heldigvis slapp. Halvveis oppe i ”trappene” ble vi 
tatt igjen av Nils og Minna. De ble positivt 
overrasket over å se Tom som de trodde stod igjen 
nede i klosteret. Høyden var merkbar, og vi måtte 
ta mange pauser på det siste strekket, men vi rakk 
soloppgangen med 5 minutters klaring. Det var 
skikkelig kaldt på toppen, 2285 moh, og vi rakk å 
bli skikkelig frosne før soloppgangen kl 05.27. 

Hjelpe oss så slitne vi er 

 
Det er kaldt mens vi venter på soloppgangen

Soloppgang Nils venter 

Soloppgangen nærmer seg 
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Soloppgangen var flott, og det var rart å 
tenke på at her fikk altså Moses og 
Israelittene De ti Bud (Andre Mosebok, 19 
og 20 kapittel). Tom tenkte mest på at han 
MÅTTE på do, og heldigvis stod det en 
utedo der. Den var skikkelig møkkete, men 
Tom hadde ikke noe valg. Hygienen er 
ikke det første man tenker på når man først 
MÅ på den høyden… 

Vi hyret Suleiman til å hjelpe oss ned trappene 
også, noe han ble litt overrasket av. Else synes 
imidlertid at han var så stødig og sikker at hun 
følte det som en ekstra trygghet ned de bratte 
trappene, så det var absolutt verdt de 10$ han 
skulle ha hver vei. 

Toms kne var nå skikkelig stivt og hovent, 
og turen ned trappene og stien videre ned ble 
en vond opplevelse for ham. Nå som det ble 
lyst fikk vi se terrenget vi hadde gått opp, og 
det var en storslagen natur.  

På Mosesfjellet (Djebel Musa) nesten 2285 moh 

Utedo i soloppgang 

Else og Suleiman på vei ned 
 

En liten oase mellom fjellene 

En liten bosetting i fjellsiden 
Kommer dere? 
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Vi måtte være nede ved St. Katarinaklosteret 
til klosterets åpningstid kl.09.00 slik at vi 
kunne bli med på første omvisningen. Det var 
absolutt lettere å gå nedover de 7,5 kilometerne 
enn det var å gå opp, og vi rakk frem med en 
god times margin. 
 
Guiden vår, en humørfylt mann med glimt 
øyet, fortalte oss masse om klosteret og dets 
historie. Han satt for øvrig og hørte på Nils og 
Tom prate sammen, og plutselig brøt han inn 
med en interessert mine i ansiktet og sa:” How 
do Norwegians understand each other?” Vi ble 

tatt litt på senga og skjønte ikke helt hva han mente før vi så smilet som lå på lur. Nils 
forklarte at stort sett gikk det greit, men at Tom noen ganger kunne være vanskelig å forstå. 
Ha-ha, morostakan… Spørsmålet var kanskje ikke så rart likevel med tanke på at knappe 4,5 
millioner mennesker har to hovedmålføre + samisk + diverse kaudvelske dialekter. 
 

Opprinnelsen til Katarinaklosteret finner vi 
i andre Mosebok, kapittel 3, vers 3. Der 
snakker Herrens engel til Moses fra noe 
som ser ut som en brennende tornebusk, ber 
ham ta av seg på bena for han står på hellig 
grunn, og formaner ham til å lede Israels 
barn ut av Egypt. Videre i vers 12 står det at 
etter at Moses har gjennomført oppgaven, 
skal de tilbe Gud på dette stedet. Denne 
hendelsen kan vi lokalisere til rundt 1250 

f.Kr. i Ramses 2 storhetstid. Lenge etterpå, i ca. år 330 e.Kr., setter keiser Konstantins mor, 
Helena, i gang byggingen av et lite kapell rundt der hvor tornebusken står. Hvordan de visste 
at det var akkurat der, sier historien ingenting om, men det har altså gått nesten 1600 år fra 
Moses hadde sin opplevelse, og til byggingen av det første kapellet. Forklaringen kan være at 
det alltid har vært eremitter her ute i ørkenen som har ansett det som sin livsoppgave å være i 
nærheten av helligdommen. Senere, i år 537, grunnla keiser Justinian selve klosteret med 20 
meter høye murer og som i dag inneholder 25 små og store kapell samt en kirke. Denne 
kirken, St.Katarinas kirke, stod ferdig i år 551, 
og man kan i dag, 1450 år senere, beundre de 
originale tredørene med keiser Justinians 
initialer. Kirken har 12 granittsøyler som 
representerer de 12 apostlene, og fra taket 
henger det lysekroner, noen formet som 
strutseegg, et symbol på gjenoppstandelse. I 
dagens kloster kan man også se en avlegger fra 
den brennende tornebusk. Den er plantet på 
utsiden av Den brennende busk’s kapell, og det 
sies at den er den eneste av sin art på 
Sinaihalvøya. Man finner også Jethro’s brønn 
hvor Moses gav vann til dyrene han gjette for sin svigerfar innenfor dissw klostermurene. 
Klosteret er kanskje like så kjent for sin ikonsamling av unike bilder, samt at noen av verdens 
eldste bibelskrifter befinner seg her. Det er en opplevelse å få gå inne i kirken og se på alle de 
flotte ikonene og utsmykningene. 

Avlegger av den brennende busk 
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Munkene bor her hele livet, og når de dør 
begraves de på yttersiden av klosteret. Etter 
tre år graves knoklene opp igjen, renses og 
legges i kjelleren sammen med restene til alle 
de andre munkene og erkebiskopene som har 
vært her før dem, ca 6900 stk. 
 
Klosteret var opprinnelig viet til Kristi 
forklarelse, men har siden 800-tallet båret 
Katarinas navn. Man finner ingen 
henvisninger til Katarina i tidligere skrifter, 
og heller ingen nedtegnelser om at hun 
faktisk har eksistert, men legendene er 
mange og fargerike.  

Her er en ultrakort versjon: 
Katarina var en vakker og lærd kvinne som levde rundt år 300 som 
datter av kong Costus i Alexandria i Egypt. Hun var sær og stolt, men 
etter at en eneboer erklærte at Kristus var hennes sanne brudgom, 
omvendte hun seg. Hun pådro seg keiser Maxentius vrede da hun 
nektet å ofre til hedenske guder for å skaffe ham gudenes gunst i 
kampen mot ”motkeiseren” Konstantin den store. Hun ble fengslet og 
torturert, men på mirakuløst vis greide hun seg gjennom alle pinsler. 
Dette førte til at folk begynte å omvende seg, og keiser Maxentius 
befalte at hun skulle halshogges. Da ugjerningen var gjort kom en 
skare engler og førte henne med seg til Sinai. 
En lengre versjon kan man lese på: 
 http://www.katolsk.no/biografi/katalexa.htm  
 

Senere fortelles det at noen munker på 800-tallet hadde en drøm om at de skulle gå til toppen 
av Sinai’s høyeste fjell, det som i dag heter Katarinafjellet (2642 moh), og som ligger 6 km 
syd for Mosesfjellet. Her skulle de finne liket av en ung kvinne, og det skulle være den hellige 
Katarina av Alexandria, hun som englene hadde fløyet av gårde med. Munkene fant restene 
av et kvinnelik der oppe og brakte dette med seg til klosteret. Disse likrestene oppbevares i 
dag i et lite skrin inne i kirken, og er blant de helligste gjenstandene i hele klosteret. 

 
Etter at vi hadde sett oss omkring en 
times tid begynte vi å merke at turen 
hadde vart en stund. Det var et stykke å 
gå ned til bussen, så vi ruslet langsom 
nedover mens nye skarer av turister 
strømmet oppover mot klosteret. 
 
Da alle var kommet til bussen ble vi 
kjørt til et spisested, men maten fristet 
ikke. Det var tydelig at stedet var en 
mellomstasjon for nesten alle som kom 
fra klosteret. Bestikk og glass var ikke 

særlig rent, så vi sto over. Selv ikke vår egyptiske guide lot seg friste her. Turen tilbake til 
Sharm el Sheikh var lang og varm, og bussen ankom hotellet klokken 14.45. Tom dusjet, la 
seg og sovnet momentant. Else dusjet, leste og pakket litt. Nils og Minna gikk ned til stranden 
og sovnet under en parasoll. 

Munkehodeskaller 

Else på vei ned fra klosteret
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Utpå kvelden bestilte vi middag (Lasagne 
og rødvin) på terrassen. Koffertene var 
pakket for en tidlig avreise til Kairo neste 
morgen, men så fikk Nils en telefon fra 
Egyptreiser om at de hadde vært for sent 
ute med å bestille flybilletter. Dermed 
måtte vi være en dag ekstra i Sharm og 
miste en dag i Kairo. I beste fall kunne de 
bestille billetter til et fly kl 23.20 neste 
kveld, men vi måtte sjekke ut fra hotellet 
før kl. 12.00. Dette var vi lite fornøyd 
med og gav uttrykk for det. De skulle se 
på saken og gi oss beskjed om eventuelt 

endret avreisetidspunkt. Vi slappet av videre til kl. 23.00 og gikk og la oss. 
Det hadde vært en lang og begivenhetsrik dag på bibelsk grunn, og søvnen kom lett. 

Dag 12, fredag 25.mars, avslapning, Kairo, spasertur på byen, 
Langfredag. 
Else og Tom våknet klokken 08.00. Benet til Tom verket og kneet var hovent. Musklene på 
oversiden av kneet var stein harde, så de hadde nok blitt overbelastet dagen før. Frokost-salen 
ble inntatt kl.08.30, og Nils og Minna kom mens vi var der.  
 
Deretter undersøkte vi hvordan situasjonen var når det gjaldt utsjekking. Dessverre, hotellet 
var fullbooket og de trengte rommene. Dermed måtte vi sjekke ut klokken 12.00, og vi ringte 
Egyptreiser for å høre hvordan situasjonen var på flyfronten. Etter mye om og men ble det 
bestemt at vi skulle få plass på ettermiddagsflyet og skulle bli hentet klokken 14.00. Dette 
hørtes bra ut, så koffertene ble gjort klar før vi dro på stranda for å sole oss litt. Kl. 11.30 gikk 
vi inn og dusjet og skiftet for avreise. 

 
Kl. 14.00 ble vi hentet i egen bil med skinnseter. Det 
tok 6 minutter til flyplassen, vi ble geleidet rett 
igjennom alle kontroller og var i avgangshallen 
kl.14.20. Flyet skulle gå kl.15.20. Dette var litt for 
kjapt etter Egyptiske forhold, så vi lurte litt på om det 
stod igjen 4 frustrerte passasjerer som ikke kom med 
flyet… 
 

Flyet var 20 minutter forsinket, men tok 
seg godt inn og landet i Kairo klokken 
16.30. Der stod representanten fra 
Egyptreiser og geleidet oss lynkjapt 
gjennom alt og ut i en hotelldrosje. 
Deretter tok det 40 minutter fra flyplassen 
gjennom tett trafikk til Grand Hyatt hotell 
ved Nilen. Hotellet så imponerende dyrt 
ut, og vi følte oss litt små da vi ankom. 
Else og Tom fikk rom nr 1048, Nils og 
Minna fikk rom nr 1256, begge med utsikt 
over Nilen. 
 

Middag på terrassen 

 
Grand Hyatt by night 
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Vi gikk en tur for å sjekke trafikken i Kairo, og for om 
mulig, finne et sted å spise. Var først innom Kairos versjon 
av ”Hard Rock Cafe” før veien ble lagt om ”downtown”, 
for der var det størst sjanse for å finne noe, iflg. vår kilde. 
Man skal ha godt mot, og god selvtillit når man skal krysse 
en vei uten gangfelt på egyptisk vis når det er 10 biler i 
bredden slik det var flere steder her. Vi hang oss på 
lokalbefolkningen uten å nøle, og merkelig nok, det gikk 
bra selv om det noen ganger var skummelt. Vi gikk langt 
og lengre enn langt. Det var mye å se på, masse liv, men vi 
fant ingen spisesteder som passet oss. 
 
Tilbake på Grand Hyatt tok vi heisen til topprestauranten i 
40 etasje. Men akk, der var det en kleskode som vi absolutt 
ikke matchet, så vi kom ikke inn. Da tok vi heisen ned til 
Food Court helt nede i plan med elvebredden. Her fant vi 
en Indisk restaurant. Bestillingen var vann, vin, suppe, 
hovedrett og dessert, og total sum ble 785 L.E. på oss 
fire. Ikke helt billig, så det var kanskje greit at vi ikke 
kom inn i topprestauranten. 
 
Vi var ferdige med å spise kl 23.30 og det var køyetid. 
Natt, natt, sov godt, i morgen er det atter en utfluktsdag. 
 
Temperaturen var forresten betydelig kjøligere i Kairo 
enn det vi hadde opplevd på resten av turen, ca. 21 grader 
om dagen, og bare ca 14 grader om kvelden og natten. 

Dag 13, lørdag 26.mars, pyramidene, sfinx’en, det Egyptiske 
museet. Påskeaften. 

Opp og hopp kl 07.30. Alt ble 
gjort klart for utflukt før 
frokostsalen ble inntatt. Klokken 
09.00 møtte vi opp i hotell-
lobbyen og traff turens eldste, 
men dog mest fargerike guide. 
Hun heter Inger Johanne 
Isaksen, er over 70 år gammel og 
er gift med en egypter. Hun er 
godt kjent av alle som driver 
med turistindustri i Kairo, og 
hun nyter stor respekt for sin 
vitalitet, egyptiske rappkjeftethet 
og alder. Hun skulle guide oss på 
tur til Giza-platået og det 
Egyptiske museet.  
 
I bussen på veien gjennom Kairo opp til pyramidene på Giza-
platået fortalte hun oss litt om livet i Kairo og om hverdagslivet til 
den jevne egypter. Etter hvert kom hun inn på byggingen av 
pyramidene og hva som lå på platået. 

Øl er fortsatt godt 

Lite musikk, men artig interiør 

Folket og guide-medhjelperen 
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Spør man en nordmann hva det første han tenker på når han hører ordet Egypt, vil han med 
stor sannsynlighet nevne pyramidene og TutankAmon. Dette viser hvor lite den jevne 
nordmann vet om Egypt, for som man nå har lest i denne beretningen, så er Egypt så uendelig 
mye mer enn tre store pyramider på Giza-platået og en ubetydelig gutte-farao som døde ca. 18 
år gammel. Spør man en egypter om det samme, så vil han mest sannsynlig nevne Nilen. Uten 
Nilen ville mesteparten av Egypt være ørken og ubeboelig for mennesker. Og etter denne 
reisen er vi nok enige i det. Derigjennom er også Hapy (Hapi), elvegudinnen, en av de gamle 

gudene som stod høyest i gunst hos Egypts alminnelige 
befolkning i eldre tid. 
Men tilbake til pyramidene..  
Det er tre store pyramider på Giza-platået. Den største er 
Kheops-pyramiden som ble bygget i perioden 2551 til 2528 
f.Kr. Den var opprinnelig 146,6 meter høy, men er i dag 
redusert til 137 meter (mer enn dobbelt så høy som den gamle 
Svinesundbroen!). Grunnflaten er drøye 53 mål, sidevinkelen 
er drøye 51 grader. Den består av ca 2,5 millioner stenblokker 
med en gjennomsnittsvekt på 2,5 tonn. Det er et imponerende 
skue, og det er vanskelig å forstå at det har vært mulig å 
oppføre et slikt byggverk av slike dimensjoner for drøye 4500 
år siden. Det er derimot lett å forstå hvorfor det er blitt forbudt 
å klatre opp på pyramiden… Tenk følelsen og problemene når 
man skal klatre ned igjen fra en slik bratt høyde. 

Deretter 
kommer Khefren-pyramiden. Khefren var 
Kheops sønn. Denne pyramiden var opprinnelig 
143,5 meter høy og er i dag redusert til 136,5 
meter. På toppen har den rester etter det 
opprinnelige laget med dekkstein. Denne 
pyramiden ser høyere ut enn Kheops, men det 
kommer av at den ligger høyere i terrenget. 
Sidene er noe brattere, drøye 53 grader, og 
grunnflaten er litt over 46 mål. Den siste av de 
store pyramidene er Mykerinos-pyramiden. 
Mykerinos var Khefrens sønn, og hans 
pyramide var opprinnelig 66,5 meter høy, men 
er nå 62 meter. Dette var likevel den dyreste 
pyramiden ettersom den var kledd med rød 
Aswan-granitt på den nederste halvdelen. 
Ved siden av Kheops- og Mykerinos-
pyramidene ligger det på hver plass tre 
små dronningpyramider. Ved siden av 
pyramidene har man også funnet 10 
båtgraver med båter i to av dem, hvorav 
den største og best bevarte er utstilt i 
båtmuseet ved Kheops-pyramiden. 

 
Kheops-pyramiden 

Kheops, Khefren, Minna, Nils, Mykineros, tre dronningpyramider 

Khefren-pyramiden og Tom 

Dronningpyramidene ved Khefren 



Side 34 av 40 

Første stopp var ved Kheops-pyramiden. Den er 
virkelig enorm, og det er vanskelig å skjønne hvor 
stor den faktisk er der man står ved pyramidens 
fot og ser oppover. Det er mulig å komme inn i 
pyramiden, men det er kun 150 mennesker som slipper inn om gangen, og køene er 
kjempelange. Vi nøyde oss med å se pyramiden utenfra, men en annen gang kanskje… 
 

Båtmuseet ved Kheops-pyramiden var dermed et 
mer naturlig sted å besøke. Denne 43,3 meter 
lange og 5,9 meter brede båten av sedertre ble 
funnet av den egyptiske arkeologen Kamal el 
Mallak i 1954.  Den var da i 1224 biter, og det 
tok 14 år å rekonstruere den. 95 % av treverket 
kunne brukes og båten ble ”sydd” sammen med 
tau slik den opprinnelig var. Ingen nagler eller 
noe av metall holder båten sammen, og den er 
konstruert slik at når treverk og tau blir vått, så 
trutner båten og blir tett. Båten har et 
deplasement på rundt 45 tonn og er fullt 
sjødyktig. Den har 10 lange årer til å ro med og 
to årer i akterstevnen til å styre med. Båten er 
rundt 4500 år gammel.  

Til sammenligning kan vi nevne våre ”store” skip, Osebergskipet og Tuneskipet her 
hjemmefra. De er rundt 22 meter lange og 5 meter brede og kun ca 1100 år gamle. De 
skipsfasongene er nok bedre, men så skiller det 3400 år også… 

Nils sitter på Kheops-pyramiden 

 
  Modell av Solar båten     Orginalen midtskips   

Else tar på Kheops-pyramiden 

 
Båtmuseet ved Kheops-pyramiden 
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Neste stopp var utkikksplassen hvor man ser alle pyramidene på Gizaplatået. Her ble det tatt 
en rekke bilder før vi ble kjørt ned til neste severdighet. 

 
Sfinx’en ligger foran pyramidene 
som en enorm vokter med 
løvekropp og menneskehode. Den 
er 73 meter lang og 20 meter høy 
og er hugget ut i kalkstein. 
Kroppen består av bløt kalkstein 
som er svært erodert, og hodet 
samt nederste del av kroppen er i 
hard kalkstein. Sfinx’ens alder er 
et stadig tema for debatt, men de 
fleste seriøse egyptologer mener 
den er fra Khefrens tid, altså rundt 
2500 f.Kr. Det er likevel meget 

interessant å lese om de andre teoriene, spesielt er amatørastronomen Robert Bauval’s teorier 
spennende lesning. Men det er nok kun teorier med utspring i et ønske om en spesiell fortid i 
Egypt. Bauval’s teorier blir imidlertid meget godt imøtegått i denne artikkelen: 
http://www.skepsis.no/publikasjoner/skepsis/nr12001/davidsengh2.html  
 
Etter å ha sett sfinx’en skulle vi ha lunsj, men først ”måtte” vi bare innom et utsalgssted for 
papyrus, gull, alabast etc. etc. Vi fire hadde for lengst handlet det vi ville ha, så det var litt 
irriterende å måtte bruke tiden på å dra innom et slikt sted nok en gang. Det var riktignok 
mange flotte ting der, men nok er nok.  
Deretter ble det lunsj på et heller middelmådig spisested hvor jentene på nytt valgte å drikke 
av flaska i stedet for av fettete glass. 

Etter lunsjen ville Inger Johanne ta oss med til 
et parfymeutsalg, men da sa hele bussen 
”NEI!” til hennes ”store” overraskelse. 
Dermed bar det rett til Det Egyptiske museet. 
Museet har verdens fineste samlinger av 
gjenstander fra det gamle Egypt. Det er stort, 
og man kan bruke år på å studere alt som 
finnes her inne. Første etasje er ordnet 
kronologisk med steinskulpturer og figurer fra 
de forskjellige dynastiene, mens andre etasje er 
ordnet etter temaer. Det er i andre etasje man 
finner alle de fantastiske gjenstandene som er 
gravet fram, og som tar helt pusten fra en. 

Hovedinngangen 
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 Det er generelt fotoforbud i 
museet, men der, som alle 
andre steder, kunne man få 
lov til å fotografere uten blits 
mot en ekstra ”fotobillett”.  
 
Det var utrolig masse 
fantastisk å se på i andre 
etasje. Gull, smykker, klær, 
redskaper, våpen, møbler, 
leker, graveringer, mumier, 
kister, pyntegjenstander, 
modeller, osv. osv.  
 
Hele andre etasje vitner om 
en meget høytstående 
sivilisasjon med store 
kunnskaper og dyktige håndverkere. Noen av gullsmykkene var så forseggjorte at de aldri 
ville ha blitt laget i dag, det ville rett og slett ikke vært økonomisk forsvarlig. Her i dette 
museet følte i hvert fall Tom at vi fikk altfor liten tid.  
 
Det begynte å lakke mot ettermiddag, og tiden var inne for å tusle ut i bussen og bli kjørt til 
hotellet. Inger Johanne takket for seg og ble igjen ved museet da vi dro. Bussen ankom hotell 
Grand Hyatt klokken 17.15. Vi fikk for øvrig greie på en pussig liten ting på denne turen; Det 
er skikk og bruk i Egypt å ikke skifte til sommerklær før politiet har skiftet til sine hvite/lyse 
uniformer. Først DA regner man sommeren for ankommet i Egypt… 

 
Det ble tid til en liten ettermiddagslur før vi gikk ut 
og spiste middag på Hard Rock Café. Deretter ble 
det kaffe og kake i foajeen på Grand Hyatt. 
Kvelden ble avrundet med at jentene 
vindusshoppet i hotellets 7 etasjer høye 
shoppingsenter mens Nils og Tom ruslet rundt etter 
dem. Det var sengetid klokken 23.30 etter nok en 
opplevelsesrik dag. 
 
 

Dag 14, søndag 27.mars, Alexandria, katakomber, biblioteket, 
moské, 1.påskedag. 
Vi var oppe ved 06.00-tiden for å gjøre oss 
klar til bussturen til Alexandria, og vi forlot 
hotellet kl. 07.00. Det er to hovedveier til 
Alexandria fra Kairo. Den østlige kalles 
Deltaveien, er 225 km lang og går gjennom 
det grønne Nildeltaet. Den vestlige kalles 
Ørkenveien, er 221 km lang og går gjennom 
deler av den libyske ørken. Vi skulle kjøre 
ørkenveien fordi det ikke var så mye trafikk 
der. Turen tok litt over tre timer med en 
stopp underveis. Først skulle vi se på 
katakombene.  

Første etasje, hovedsalen 
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Kom-es Shouqafa er navnet på de berømte 
katakombene. Det var opprinnelig et privat 
gravsted for en meget rik familie i det andre 
århundre e.Kr. Familien dyrket gammel 
egyptiske religion, men arkitekturen og en 
god del av bildene viser innslag og 
sammenblanding med gresk-romersk stil. 
Man kan for eksempel se guden Anubis kledd 
i en muskuløs romersk drakt. Som et 
privatfinansiert prosjekt er dette helt 
enestående ettersom katakombene er kuttet 
30 meter rett ned i fjellet. Etter hvert ble det 
til at andre også fikk lov til å bli begravet her, 
og det er funnet plass til 99 døde. De døde ble 
mumifisert på gammelegyptisk vis og lagt i 
nisjer i fjellet. Inngangen kveiler seg rundt en 
brønn man mener de avdøde ble heist ned 
igjennom. Det er tre etasjer, men den nederste 
etasjen ligger konstant under vann p.g.a. 
forhøyet grunnvannstand. 
 

Det var i grunnen ikke så voldsomt mye å se på, men tanken på at dette faktisk var et privat 
prosjekt gjorde at dimensjonene ble ganske store, og det må ha vært en sterkt troende familie 
som klarte å gjennomføre noe slikt i romertiden. 
 

Neste stopp var biblioteket, og der ankom vi 
klokken 12.00. Biblioteket i Alexandria er 
tegnet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta 
som for øvrig også har tegnet Operahuset i 
Bjørvika samt World Trade Center Museum 
over Ground Zero på Manhattan.  
En bibliotekansatt guide tok oss med på en 
kjapp tur og forklarte litt om biblioteket. 
Etterpå var vi fri til å gå hvor vi ville og se 
oss omkring. Dette biblioteket er stort, og det 
hadde mange finesser som ikke var lett å se 
med en gang.  

 
Selve biblioteket er en sylinder som 
står litt på skrå. Taket er et skråsnitt 
på denne sylinderen og heller mot 
Middelhavet. Det er et stort tak med 
store arkitektoniske utfordringer, for 
det går helt fra toppen av 13 etasje til 
10 meter under plassgulvet på 
inngangsnivået. Vinduene i taket er 
konstruert slik at alt lys som slippes 
inn i biblioteket blir reflektert minst 
1 gang. Dermed oppnår man en jevn 
belysning uten direkte skarp sol. 
Noen steder reflekteres lyset via 
farget glass som skaper spesielle 
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effekter.  Søylene som bærer taket 
er lange og rette, men på toppen 
avsluttes de med stilistiske 
lotusblomster som en henspeiling til 
det gamle Egypt. Selve 
biblioteksalen er en halvsirkel med 
diameter på 160 meter hvor den 
rette vestveggen er svart, polert 
stein fra Zimbabwe. Innvendig er 
den buede østveggen litt spesiell. 
Den er full av huller slik man mener 
det gamle biblioteket hadde for å 
oppbevare sammenrullet papyrus. 
Utformingen sikrer også at 
romklangen blir dempet. Det er 

mange som har bidratt til bygget, for eksempel er gulvene av eik fra Storbritannia. 
Fundamenteringen av biblioteket var også spesielt krevende ettersom de nederste delene 
befinner seg 14 meter under havflaten. 
 
Noen tørre fakta: Åpnet i 2003, 13 
etasjer, 600 ansatte, totalt areal 
40.000m2, gulvareal 69.000m2, 3000 
leseplasser fordelt på 14 ”halve” 
etasjer, plass til rundt 8 millioner 
bøker, 500 internettportaler. 
Biblioteket inneholder også museer, 
utstillinger m.m.  
 
Fasaden er kledd med splittet Aswan-
granitt, og er dekorert med 
kalligrafiske skrifter fra 120 språk fra 
oldtiden og fram til moderne tid. 
Billedkunstneren som har stått for dette heter Jorun Sannes. 

 
Utvendig kan biblioteket minne litt om en solskive 
som går ned, noe som assosieres med det gamle 
Egypt, men arkitekten har sagt han ble inspirert av 
Alexandrias gamle kystlinje.  
Sammen med biblioteket står et kongress-senter og 
et planetarium. På plassen foran hovedinngangen 
finner vi en byste av Alexander den store og et solur. 
 
Det ble lunsj-tid, og vi ble kjørt til en gresk 
restaurant som lå på strandveien langs Middelhavet. 
Stedet het Athineos og lunsjen bestod merkelig nok 

av egyptisk brød, sesamfrø-pure (tahina), moste kikerter (hummus), aubergine-dip m/tahina 
(baba ghanoug), stekt fisk, grønnsaker og safran-ris. Øl og brus til maten, naturligvis.. 
 
Ikke lenge etter var vi på farten igjen, nå til fort Qaitbey. Dette fortet ligger på halvøya Pharos 
hvor et av verdens syv underverker lå, nemlig fyrlykten i Alexandria. Man mener at dette 
fyret var mellom utrolige 150 og 200 meter høyt og inneholdt 300 rom i sokkeletasjen for de 
som arbeidet der. Fyret ble ødelagt under flere jordskjelv og restene etter dette vet man ligger 
i havet utenfor Pharos. I 1994 til -97 ble det vært gjort flere arkeologiske undersøkelser under 

Fasaden mot veien 

Planetariet 
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vann for å kartlegge og få opp noen av 
byggematerialene til det berømte fyret. Etter 
det siste jordskjelvet ble en moske bygget på 
restene etter fyret, men et nytt jordskjelv ødela 
deretter moskéen også. Fort Qaitbey ble 
bygget i 1480-årene av Sultan Qaitbey på 
restene av fyret og moskéen, og fortet 
inneholder i dag bl.a. et marinemuseum med 
bl.a. gjenstander fra romertiden og 
Napoleonstiden. 
 

Etter dette besøket dro vi denne 
gangen på vei til Abbu al-Abbas al-
Mursi moskéen.  Denne vakre 
moskéen med sin høye minaret og 
fire kupler er Alexandrias største, og 
et av de aller viktigste, islamittiske 
monumenter. Opprinnelig ble den 
ble bygget i 1775 av Algirerne over 
graven til en av islams store 
helgener. Den ble ombygget i 1943, 
og fikk da kuplene og det 73 meter 
høye minaret-tårnet. Den er en av 
Alexandrias fremste religiøse 
bygninger. Kvinner har ikke adgang 
til selve moskéen, men kan få lov til 

å gå inn bakveien til et eget rom bak  
 
et skjermbrett. Else og Minna likte dette dårlig, skikkelig kvinnediskriminering synes de. Nils 
og Tom tok av seg skoene og gikk inn. Hele den store moskéen var dekket av tepper og rikt 
utsmykket slik alle religiøse hus er. Den store midtkuppelen var et flott skue. 
 
Dermed var vårt besøk i Alexandria over, og vi tok fatt på den lange turen tilbake til Kairo, 
også denne gangen via ørkenveien. 
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På veien tilbake lyktes det Tom å 
fotografere et av de mange 
”dueslagene” som stod ganske 
mange steder. Guiden fortalte at 
duer er populær mat i Egypt, og 
spesielt brudgommen må spise 
masse duer i ukene før bryllupet for 
å kunne tilfredsstille sin brud på 
bryllupsnatten. Man regnet med 
andre ord duer som viktig for 
potensen, derfor populariteten. 

 
Vi var tilbake i Kairo noe over klokken 18.00. Vi skulle reise hjem med nattflyet klokken 
02.30, så vi gikk og la oss for å få litt søvn før hjemreisen. Koffertene ble pakket og satt klar 
slik at vi bare hadde å stå opp og gå til bussen. 
 

Dag 15, mandag 28.mars, hjemreise og hjemkomst, 2.påskedag. 
Så var tiden inne.. Klokken var 00.30 og vi skulle hjem. Turen ut til flyplassen gikk fort, for 
det var ingen trafikk. Innsjekking av bagasje etc. var også fort overstått, og dermed var det 
bare å vente på flyavgangen. Noen gjorde seg klar til å stille klokken en time tilbake, men så 
kom vi på at det nå var sommertid i Norge og at klokken var den samme hjemme som i Egypt. 
Hjemreisen gikk relativt kjapt, de fleste dormet og slappet av. Da vi nærmet oss Gardermoen 
var det rart å se at det fortsatt lå snø her hjemme etter all den varmen vi hadde hatt i Egypt. Da 
vi var vel inne på flyplassen var det to ting som vi bare måtte ha; VG og skikkelig pølse. 
Ååhh, pølsa var nydelig, men VG-nyhetene var like intetsigende som alltid. Flybussen var 
presis og turen til Moss var fort overstått. I Moss stod Tom Jørgen og ventet med bilen, og 
under over alle under, alt hadde gått bra, huset stod og alt var som det skulle være. Nils og 
Minna lastet over i bilen til Nils og kjørte til Fredrikstad, mens vi pakket ut og kom langsom 
til hektene ved å være hjemme igjen… 
 

Etterord. 
Det var en flott ferie, og vi hadde de aller fleste hendelsene på vår side. I ettertid kan man 
alltids tenke over noe man skulle ha gjort annerledes eller vært med på i tillegg, men det får 
være til en annen gang. 
 
Hva savnet vi? Ikke mye, men Tom har en liten liste: En fot-tur fra Hatshepsuts tempel over 
fjellet til Kongenes dal (ca. 1 times tur). Litt bedre tid i Kongenes dal. Å se Karnak-tempelet 
om dagen. En tur på Elefantine-øya ved Aswan. Det Nubiske muséet i Aswan. Flere fot-turer i 
Luxors handlegater med egen guide. Fot-turer i Kairo med guide. En tur til opp på 
Mosesfjellet. Vi gikk ikke de siste 20 meterne opp og over toppen, og gikk dermed glipp av 
det lille kapellet på toppen. Gå de 3500 trappetrinnene ned fra Mosefjellet (krever gode knær). 
Snorkletur og/eller tur med glassbunnbåt i Rødehavet. 
 
Jeg tror jamen jeg må ta en tur til…. 
 
Takk for følget. 


