


- 1  -



- 2  -

peter
Typewritten Text

peter
Typewritten Text
6

peter
Typewritten Text



- 3  -

Inledning, Hösten 1996

Under sommaren 1996 hade jag, Peter, haft gott om 
tid att fundera över det påbud som gått ut från koncern-
ledningen i samband med den stora ledningskonferensen. 
Det var expansion till varje pris som gällde det här året. 
VD, som varit med på konferensen bad alla oss andra 
att komma med idéer på det temat efter semestrarna. 
Min tanke var att vi borde undersöka marknaden för 
magasinutgivning (eventuellt också serietidningar) i 
Saudi-Arabien.

VD, en klok och strategisk ledare, var som alltid 
angelägen om att ligga i framkant när det gällde påbuden 
från koncernledningen och tyckte det var en utmärkt idé 
och gav mig i uppdrag att undersöka saken vidare. Det 
visade sig att det var av största vikt att besöka landet, 
knyta lokala kontakter och göra fältstudier. Vid kontakt 
med Saudiska ambassaden visade det sig att för att kunna 
besöka Saudi var man tvungen att ha en formell inbjudan 
från en Saudisk ”sponsor”. Av en lycklig slump hade jag 
en mycket god gammal vän, Bengt, som bodde i Saudi 
sedan flera år och var väl etablerad i en stor Saudisk 
koncern. Vår ordinarie marknadschef var som vanligt lätt 
indisponibel, så vi behövde hyra in en tillfällig marknads-
konsult för att delta i resan. Även här hade jag turen att 
en annan mycket god vän, Hans, kunde slita sig loss från 
ett av sina långsiktiga engagemang under några veckor.

Efter rätt mycket pappersskickande fram och tillbaka 
mellan ambassaden, sponsorföretaget och oss fick vi så 

småningom visum för ett affärsbesök under maximalt en 
månad under november 1996. Så i svinottan onsdagen 
13 november träffades Hans och jag på Sturup för att via 
Amsterdam flyga till Jeddah i Saudi-Arabien. Den här 
skriften tar inte upp den kommersiella delen av vår resa. 
Anledningen till det är litet pinsam, men det visade sig 
snart att araberna har ett annat alfabet och dessutom läser 
baklänges (utom siffrorna!). Vidare är siffrorna mycket 
förvirrande:       dvs den arabiska nollan betyder 
5, 7:an betyder 6 och decimaltecknet 
betyder 0! Det hade aldrig vår ekonomiavdelning klarat 
ut! Och våra sättare var duktiga på att läsa spegelvänt och 
upp-och-ner, men att dessutom läsa baklänges bedömde 
jag var för svårt helt enkelt, så projektet rann dessvärre 
ut i ökensanden redan när vi i flygplanet skulle fylla i 
intyget om att vi inte var muslimer.

Förord

Den här berättelsen baserar sig nästan ordagrant 
på den dagbok som Hans och Peter förde löpande under 
resan, så här finns med både stort och smått. De flesta 
bilderna togs under resan men en del är från andra 
tillfällen för att illustrera sådant som vi då inte tänkte 
på att föreviga (detta var på den analoga bildtiden). 
Det framgår inte så tydligt hur exotiskt och annor-
lunda Saudi-Arabien var (och är), hoppas det syns på 
bilderna.

Inledningen skall tas med en liten nypa salt.
Sverige i februari 2021.
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Dag 1, onsdagen 13:e november 1996
07:15 lyfter vår lilla propeller-fokker med destination 

Amsterdam. Under inflygningen mot Schiphol passerar 
vi över Marken och Edam som vi ju besökt båtledes 
tidigare. Efter fyra timmars väntan i Amsterdam kliver 
vi ombord på en stor Boeing 767 och efter sex timmar 
med bra service god och mycket mat och filmen ”The 
Rock” landar vi tidtabellsenligt 20:50 på King Abdula-
ziz International Airport utanför Jeddah. Det är Saudis 
största och mest trafikerade flygplats, hit kommer alla 
de pilgrimer som besöker Mekka på den årliga Hajjen 
(pilgrimsvandringen). Det finns en separat terminal för 
pilgrimerna och en jätteapparat för transport och inhys-
ning av de miljontals muslimer som kommer från hela 
världen under Hajjen.

Vi stiger av ute på plattan där den fuktiga värmen slår 
emot oss innan vi kommer in i den luftkonditionerade 
bussen till ankomstterminalen. Inne i terminalen möts vi 
av vår värd Bengt, gående hand i hand med en liten ele-
gant saudier i bländande vit traditionell fotsid dräkt. Vi 
och vårt bagage slussas snabbt och verkligt Vip-mässigt 
förbi alla köer och kontroller på rekordtid. När vi kom-
mer ut i den 25-gradiga kvällen åskar det och regnar lätt; 
väldigt ovanligt enligt Bengt.

Till sen middag hade Bengt tänkt att vi skulle köpa 
med oss kebab och ta med till stranden och äta där. Men 
på väg dit börjar det regna och blåsa. Vinden för med 
sig sand, så det som hamnar på vindrutan är rena gytt-
jan. Vi kör hem till Bengts hus i ”compounden” istället. 
Efter maten kör vi en runda till i det avtagande regnet. I 
Jeddah finns inga dagvattenavlopp, vattnet får ta vägen 
dit det kan, så det står rätt mycket vatten på gatorna. Väl 
hemma igen planerar vi för de kommande dagarna och 
går och knyter oss vid 00:30-tiden.

Bilder:
Hans i väntan på Schiphol 
Rahma Residential Compound där Bengt, Lasse och 
flera andra från Saudi ABV bodde
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Dag 2, torsdag
Vi vaknar vid halvåttatiden av att åskan går och att 

det regnar kraftigt igen. Vi äter frukost och kör sedan, 
efter att det sluta regna, till ett shoppingcenter för att 
handla lite. Bengts lillebror Lasse ansluter och vi äter 
filippinsk lunch. Tanken är att på eftermiddagen köra till 
Taif uppe i bergen för en övernattning, så vi packar våra 
väskor och ger oss i väg. När vi lämnar Jeddahs centrala 
delar får vindarna fritt spelrum och den har med sig ök-
nen i form av sand. Sandstormen minskar sikten nästan 
lika mycket som en snöstorm här hemma så vi vänder 
tillbaka hem.

En timmes tennis och mellanmål i form av resemat-
säcken och sedan in till gamla stan där vi tittar på sevärd-
heter och skor. Middagen äter vi på en libanesisk restau-
rang med föredömlig service, minst en kypare per gäst. 
En typisk libanesisk måltid med många goda små rätter 
och röror. Efterrätten blir en glass på strandpromenaden, 
”cornichen”. Längs strandpromenaden finns massor med 
stora skulpturer, även av mycket kända konstnärer som 
Picasso och Botero m.fl. De är skänkta av olika byggföre-
tag som motprestation för deras bygglov.

Det börjar regna och åska igen. Åskan verkar slå mel-
lan molnen på hög höjd; man ser hur det blixtrar hela 
tiden högt där upp. Det lär vara ett oväder som dragit 
in från Indiska oceanen via Jemen. Ett mycket ovanligt 
väder med så mycket regn (som kommer att fortsätta 
flera dagar).
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Dag 3, fredag
Bengt har gett oss några förhållningsregler. Saudi är 

ett land där livet helt präglas av en fundamentalistisk 
islam. Man förvaltar arvet efter profeten Mohammed 
och hyser inom sina gränser flera av Islams heligaste 
platser, bl.a. Mekka. Fotografera inte muslimer, och 
framför allt inte kvinnor. Kvinnorna skall man helst 
inte alls titta på över huvud taget. Det finns en religiös 
”polis”-kår, mutawor, som finns överallt på stan och över-
vakar så att ingen överträder de stränga uppförandereg-
ler och tabun som finns. Man känner igen dem på att 
de, för att visa sin ödmjukhet och fattigdom, har slitna 
och för korta långskjortor, sin speciella huvudduk, stort 
yvigt skägg och kort käpp att slå de som bryter mot reg-
lerna med. En konsekvens av fotoreglerna är att vi inte 
har så många livfulla bilder, och en del konstiga bilder 
där någon av oss står i förgrunden och synes bli fotogra-
ferade, medan det verkliga motivet finns i bakgrunden.

Det åskar, regnar och haglar på morgonen. Men vi ger 
oss av mot Taif ändå. Lasse måste jobba, så han stannar 
kvar i Jeddah. Efter hand upphör regnet. Vägen till Taif 
går via Mekka och det är ca 80 km. Det är en sexfilig mo-
torväg som skall kunna svälja alla de pilgrimer som skall 
till och från Mekka. Vi ser jättelika uppställningsplatser 
för bussar och annan infrastruktur för pilgrimerna längs 
vägen; det är verkligen en jätteapparat för Hajjen som 
varar ungefär en månad.

Rätt som det är står det vid en avfart en pil ut från 
motorvägen -> ”Non-Moslems”. Vi icke-muslimer får 
inte besöka Mekka (eller en del andra heliga platser) och 
får köra en omväg utanför Mekka på en betydligt sämre 
men lätt trafikerad väg, vi är mer eller mindre ensamma 
på vägen. Besöksförbudet är också anledningen till att 
vi fick intyga att vi inte var muslimer vid inresan. Land-
skapet ändrar sig, det blir fler växter och blommor som 
blommar och marken ser lite vattensjuk ut och vadarfåg-
lar travar omkring och letar mat. En oas i den Saudiska 
öknen? Ack nej, det är resterna av avloppsvattnet från 

Bilder:
överst till vänster:
Bengts Landrover
därunder: den stackars 
kamelen
överst till höger:
Mutawor (med käp-
parna dolda)
därunder: ”oasen” 
utanför Mekka
nederst: bikupor
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Mekka som släpps ut här ute utanför staden och bildar 
ett grönskande område. Här finns också bikupor, för här 
blommar öknen. Trots risken för odörer stannar vi och 
pausar en bra stund; doften är inte behaglig men inte så 
stark. En dromedar har fått ett vattenfat om halsen och 
kan inte komma loss.

Taif ligger på en högplatå högt ovanför öknen mot 
havet, Mekka ligger på ca 300 möh och högplatån på 
ca 2000 möh. När vi närmar oss bergen blir himlen allt 
mörkare och när vi börjar uppfarten börjar det regna.  
Vägen uppför branten går i zigzack och med hisnande 
hårnålskurvor. Bengt kör slalom mellan nerfallna sten-
block och vattnet forsar längs vägkanten. Utsikten från 
berget är fin i regnet, och måste vara fantastisk i torre-
väder. Uppe på krönet finns en rastplats, där regerar en 
flock fräcka apor som kräver tribut i form av mat. Vi kör 
in i Taif där vägar och gator står under decimeterhögt 
vatten. Många bilar har fått motorstopp och står mitt i 
gatan. Vi bestämmer oss för en kortare tur än ursprungli-
gen planerat och vänder norrut mot As Sail Al Kabeer. Vi 
stannar till en stund där, naturen kallar.

Efter staden pausar vi och äter vår andra måltid ur 
den medhavda matsäcken. Här går det en flock dromeda-
rer och äter på träden. Hur deras munnar är konstruerade 
undrar vi – grenarna de tuggar på har hårda, vassa taggar 
som är 20 mm långa. De har också något som liknar en 
BH kring juvren, förmodligen för att hindra kalvarna att 
tjuväta.
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Nu, på väg tillbaka mot kusten, får vi åter runda Mek-
ka på småvägar. Kördisciplinen hos våra medtrafikanter 
är inte den bästa, vansinniga omkörningar i kurvor utan 
sikt och sådant. Vi hamnar nu i en rejäl sandstorm, Bengt 
saktar ner för att inte få bilen blästrad. Nästa mål är ABV 
Rock Groups egna badplats vid stranden norr om Jeddah. 
De har en egen servering och där äter vi kvällsmat. Peter 
hamburgare, Bengt ägg och ”bacon” och Hans omelett. 
Från bryggan tittar vi på den fina solnedgången på andra 
sidan Röda havet, precis där den omstridda gränsen mel-
lan Egypten och Sudan går.

På hemvägen handlar vi på en stor souk, större än 
Center Syd souken. Vi rafflar och Hans vinner stort, 
kanske beroende på att han var mer sparsam med Karins 
hemmagjorda vin som var väldigt lättdrucket.

Vintillverkning är strängt förbjuden i Saudi, men 
förekommer ändå hos många västerlänningar. Man 
vågar inte ta med sig traditionella jäsrör vid inresorna, 
så man har kommit på en bra metod där man använder 
sig av en kondom över damejeannens hals, försedd med 
ett litet hål. Utförs med fördel på gästtoan, det tycks 
fungera alldeles utmärkt.

Efter en lång dag med många intryck törnar vi in 
strax efter midnatt.
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Dag 4, lördag
Vi, Hans och Peter, blir hämtade av ABV Rock 

Groups chaufför och vi åker till några souker (markna-
der) och affärer och strövar runt och shoppar lite. Under 
lunchbönen äter vi på en kombinerad Pan Pizza, Burger 
King och Kineskrog. Vi blir hemkörda för siesta. När 
Bengt kommer hem framåt eftermiddagen packar vi 
picknickkorgen och kör norrut längs kusten. Längs vägen 
ser vi många stora kvarter i öknen förberedda för fram-
tida byggen med gator och gatubelysning. Ingen annan 
bebyggelse inom synhåll – ser konstigt ut. Vi tittar på ett 
märkligt projekt ute vid havet där man byggt en ”skär-
gård” genom muddring/schaktning av kanaler (Lakes 
City?).

Sedan till en antiksouk och prutar till oss ringar, arm-
band och mynt. När vi berättar för en av köpmännen att 
vi plockar bärnsten, som han försöker få oss att köpa, på 
stranden därhemma, tror han oss inte. På hemvägen ser 
vi att det stora springvattnet vid kungahusets sommars-
lott, som ligger på en egen stor ö, är igång. Det betyder 
att kungen är i sitt palats. Ön och palatset är inte utsatt 
på stadskartorna – där ser man bara vatten. Det regnar 
rejält igen, gatorna är översvämmade. Kinesisk kvällsmat 
på filippinsk restaurang och sedan raffel hemma hos 
Bengt.

Bilder
Vår trevlige och skicklige 
chaufför Abdul och Peter på 
gatan utanför Bengts hus
Hans och Bengt på ABV:s 
strand
Hans vid garaget
Karta över Jeddah med våra 
intressanta platser utmärkta
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Dag 5, söndag
Tidig väckning för att vara upp och presentabla när 

den kvinnliga (filippinska) städpatrullen kommer klock-
an åtta. När vi, efter att fördrivit morgonen med att spela 
biljard inne på compoundens gård, ger oss iväg vid tioti-
den har patrullen ännu inte dykt upp. Samme chaufför 
som igår kör oss till Musadiyah Market där databutikerna 
finns. Hårdvaran verkar inte billigare än hemma, men 
här finns massor av piratkopierade program. Peter köper 
en CD full med olika ritprogram för en spottstyver. Här 
demonstreras också en nymodighet som vi bara hört talas 
om tidigare: en digitalkamera!

Vi blir utkörda från kafeterian när middagsbönen 
börjar, men Hans hinner köpa Eau-de-toilette innan vi 
blir hämtade igen.

Lasse visar oss sjukhuset på eftermiddagen, delar av 
det är färdigt och i drift, andra delar i olika stadier av 
färdigställande. Vi får oss till livs en levande och rolig be-
rättelse om intriger, arabens aldrig sinande och slösande 
med pengar med att ändra, riva och bygga upp igen. Vi 
käkar en springfalafel på vägen till Lasses kontor, dricker 

Bilder
De tecknade bilderna är de ursprungliga arkitektskis-
serna och fotona visar hur det verkligen blev. 
Sjukhuset heter numera King Faisal Specialist Hospital 
and Research Center
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kaffe och kollar på ritningar och beskrivningar. Där fanns 
också husödlan som sprang omkring på väggarna. 

När vi sedan tittar på en visningsbyggnad i fullskale-
modell, fastnar Hans ögon på en bönematta. Det blir in-
ledningen till kvällens sysselsättning. När Bengt anslutit 
hemma bestämmer vi oss för att åka till Afgansouken för 
att titta på mattor, främst bönemattor. Där blir vi varmt 
välkomnade av ägaren som Bengt handlat av tidigare. 
Mattsäljaren hade också försökt få Bengt att gifta bort 
Åsa med en av hans söner, men fått nobben av Bengt, 
trots att de unga tu skulle få öppna mattaffär i Sverige. 
Ett fantastiskt urval av vackra mattor från alla mattvärl-
dens hörn tittar vi på efter att ha blivit bjudna på sött te, 
vilket ingår i traditionen innan man börjar köpslåendet. 
Hans köper efter en stunds vänligt prutande en Afgansk 
nomadmatta, en bönematta.

Kvällsmat äter vi i en lite påvrare miljö, på restaurang 
”gröna plasttallriken” en filippinsk enkel restaurang med 
utmärkta vårrullar, grillspett, anka, kyckling och oxkött i 
olika tillagningar. Kaffe och kortspel hemma; Hans vin-
ner igen.

Bilder
Förutom Saudi ABV var minst två svenska konsulter 
verksamma i projektet, Sten Samuelsson arkitekter och 
Samark. Samarbetet mellan de ursprungliga, amerikan-
ska arkitekterna och de svenska var inte gnisselfritt
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Dag 6, måndag
På förmiddagen åker vi till Jeddahs största bokhandel 

och handlar böcker och vykort. Utbudet av engelsksprå-
kiga böcker är stort och priserna hälften mot hemma. 
Här ser vi den enda västerländskt klädda kvinnan på vår 
resa, en lite äldre dam i sober dräkt.

Vidare till Saudi ABV:s kontor där vi hämtar upp 
Bengt fvb till Riyadh. Från terminalbyggnaden åker vi 
buss ut till planet och kommer att sitta mittemot ett 
par yngre familjer med kvinnorna i full mundering, dvs 
heltäckande svart och nät för ögonen. Hans och Peter 
kan ju inte låta bli att titta på kvinnorna, men blir diskret 
tillrättavisade av Bengt. Här tittar man inte på kvinnor, 
man kan råka illa ut. 

Flygresan blir gropig och tar en och en halv timme. 
I närheten av Riyadh ser vi stora cirkulära grönskande 
odlingar ute i den sterila öknen, konstbevattnade med 
”antikt” vatten från djupa borror. Vädret i Riyadh är 
torrt och 25 grader varmt, och här har det inte regnat 
på länge. Medan Bengt går på sitt möte med beställaren 
åker vi till gamla Riyadh utanför stan, tror vi. Men något 
missförstånd har det blivit för vi kommer längre och 
längre ut mot öknen. Där verkar det vara ett område för 

Bilder
De två moskéerna visar 
två ytterligheter; en en-
kel landsbygdsmoské och 
en paradmoské inne i Ri-
yadh. Moskéer fanns det 
gott om, och när det var 
mörkt lystes minarterna 
upp av gröna lysrör så att 
de syntes på långt håll
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utfärder, man har rest tält och har picknick och man roar 
sig med att köra terrängfordon som galningar. Vår eritre-
anske chaufför bjuder på kolgrillad majskolv, kanske har 
han dåligt samvete för att inte hittat rätt. Majskolvarna 
tillagas på enklaste sätt i en plåtburk som eldas underi-
från vid vägkanten mitt i en rondell. Hans har det lite 
svårt med aptiten, trots god vilja.

På resan in till stan passerar vi på avstånd de gamla 
”slotten” som man tyvärr inte kommer nära. Det mörk-
nar tidigare i Riyadh än i Jeddah, det ligger ju längre 
österut. Huvudstaden är en stad med mer konventionell 
storstadsatmosfär, lugnare trafik och större och ännu flot-
tare hus och ministerier. Vi tar oss till Bajsair, ett femvå-
nings shoppinghus där det bara säljs exklusiva märkes-
klockor. Enorma fria ytor mellan montrarna och oerhört 
flott. Peter funderar på en Omega som sägs ha varit på 
månen för 80000 SAR. Tvärs över gatan ligger en vacker, 
ny byggnad som visar sig innehålla ett stort shoppingcen-
ter, Gazzaz. Här slår vi på stort och köper luktegott innan 
hemresan vid 22-tiden, som blir behaglig.

I Jeddah regnar och åskar det igen, vi handlar lite mat 
på Heera köpcenter vid halvettiden på natten. Fullt med 
familjer med småbarn som handlar då.

Bilder
Kolgrillade majskolvar är 
en läckerhet vid vägkan-
ten i Riyadh
Det svarta huset som ser 
ut som ett kryssnings-
fartyg är vi lite osäkra på 
om det ligger i Jeddah 
eller Riyadh, men vi lutar 
åt det senare
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Dag 7, tisdag
Åska och regn under natten, uppehåll på morgonen, 

kommit 30 mm under natten. Abdul hämtar oss och kör 
till sportbutik, inga tennisskor för Peter. Ösregn, språng-
marsch till Jeddah Intern. Peter köper guldhalsband 
till Hille, glömmer pruta, så säljaren slår av på priset 
och rundar sedan av neråt. Hans köper huvudduk och 
”fläktrem”, vi fikar och körs sedan till huvudkontoret för 
middag med Bengt.

Vi kör till cornichen, tittar på kungens slott och alla 
statyerna längs havet, vidare till fiskmarknaden med kon-
stiga fiskar och araber som hissat upp sin vita kjol pga all 
väta som kommit ner. Vidare till ett bygge för besiktning 
av det och se på utsikten över stan och en av temarondel-
lerna från högste chefens tilltänkta kontor längst upp i 
byggnaden. Platschefen bjuder på te och det pratas gamla 
minnen.

Efter det tänker vi köra söderut för att se på cornichen 
söder om Jeddah. I stället får vi uppleva ett skådespel vi 
aldrig skådat i Sverige. En del av vägen är översvämmad 
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så vi stannar och tittar på när andra kör igenom. Om 
vattenytan är jämn så är vägen under desto mer ojämn; 
här står många bilar som fastnat. Andra har mer tur och 
tar sig igenom med stort besvär och vådliga dykningar 
i potthålen. Vi stannar och tittar på skådespelet en bra 
stund men vänder sedan tillbaka och kör till bil-souken. 
Här kan man köpa nya och 1-2 år gamla bilar till halva 
priset. Souken är stor, välordnad och imponerande. Efter 
kvällsbönen kan man här sälja sin bil på auktion. Många 
auktionsförrättare som försöker överrösta varandra med 
kraftiga högtalare. Bakgrunden till de låga priserna är att 
det enda sättet att låna pengar för att tex gifta sig var att 
köpa en bil och sedan få kontanter genom att sälja den 
fortast möjligt. Hur man löser det i nästa steg är obekant.

Vidare till öken-souken där allt i klädväg och liknande 
säljs, både nytt och begagnat. Här köper vi virkade möss-
sor att ha under huvudduk och fläktrem. Peter köper en 
abaya till Agnes. Kända varumärken som Redbook och 
Recbook är väldigt vanliga här. Kvällsmat hämtar vi på 
McDonalds och sedan hem för raffel och kortspel med 
Lasse. En lång dag med många upplevelser!

Bilder
I Jeddah har alla stora rondeller utsmyckningar med 
olika teman. Här ser vi båtrondellen som ligger vid che-
fens nya kontor, vidare flyplansrondellen inte långt däri-
från. Vidare finns cykelrondellen, lite märkligt eftersom 
det är helt förbjudet att cykla i Jeddah, stridsvagnsron-
dellen och många andra
Uppe till höger poserar Peter för att vi skall kunna få 
bild på en upplyft särk på fiskmarknaden
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Dag 8, onsdag
CNNs väderrapport säger att lågtrycket nu dragit bort 

mot Kuwait. Storm över Mellaneuropa. Solen skiner här. 
Hans och Peter hämtas och blir körda till gamla stan. 
Den vanliga vägen inne i stan är avstängd av många po-
liser, troligen på grund av att det skall vara avrättningar 
idag av 30 ”maffia”-medlemmar genom halshuggning. I 
gamla stan handlar vi mer silver, kniv, tennisskor och en 
stor väska att ta hem Hans bönematta i. Till lunch kebab 
och tjock mangojuice. Tiggare och gatumånglare (klockor 
av märket Ceitizen) antastar oss medan vi står i solen och 
väntar på Abdul, vår chaufför. På vägen hem passerar vi 
huset med den höga muren som upptar ett helt kvarter. 
En port är öppen och innanför finns en hög mur till. Det 
sägs att Idi Amin, Ugandas landsflyktige skräckpresident 
bor här, ca 200 meter från oss.

Bilder
I gamla stan i Jeddah har husen ofta träbalkonger, en 
del vackert snidade och ornamenterade, andra av be-
tydligt enklare slag
Ett livligt folkliv tills dess att bönetiden infaller, då töms 
gator och affärer som genom ett trollslag och efterlev-
naden kontrolleras av skäggiga mutawor med sträng 
uppsyn och pinne att slå syndare med
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Efter fika åker vi alla till ABV:s strandanläggning för 
att bada. Strålande sol och 25-27 grader både i luften 
och i Röda Havets vatten. Cyklopögat passar inte Peter, 
det läcker in saltvatten (rejält salt) in i näsa och ögon 
som följd. Hans och Bengt snorklar vid korallrevskanten 
några meter ut från bryggan, där det stupar 30 meter, där 
de ser allehanda exotiska fiskar. Peter badar vanligt. Efter 
en timmes bad fikar vi och solar till strax innan solned-
gången. På hemvägen kör vi längs cornichen. Nu är det 
fullt med folk som sitter och äter, röker vattenpipa osv i 
den lite svalare kvällen.

Avslutningsmiddag på restaurang Hokkaido på Hyatt 
hotell. Bengt bjuder på japansk mat som tillagas framför 
en på ett stort stekbord som man sitter runt. Mycket gott 
med milda varierade smaker. Kockarna vid de två bor-
den tävlar i att jonglera med knivar och stekspadar, det 
ser livsfarligt ut men är mycket underhållande. På vägen 
hem behöver Hans köpa ett hänglås till sin nya väska så 
vi stannar vid en stor ”järnhandel”. Hans blir ännaklämd 
och hittar till slut en toalett, dock endast med arabiskt 
stådass. Hemma packar vi färdigt och tittar på TV. Fergie 
på alla kanalerna (hennes självbiografi har precis publice-
rats i England).

Bilder
De japanska kockarna är skickliga jonglörer 
men kanske inte lika bra på hygien?     ---->

Bilder
Härligt vatten, sol och en trevlig an-
läggning vid havet för ABV:s anställda 
och familjer
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Dag 9, torsdag
Avfärd till flygplatsen vid 0030 för beräknade två tim-

mars incheckning. Incheckningen går smärtfritt och vi 
rullar ut för take-off. Färddatorn säger att det är 4498 km 
till Amsterdam och att flygtiden är till lite drygt sex tim-
mar. Hastigheten är 1 km/tim och höjd över havet är 12 
meter. Utetemperaturen är 22 grader och några medpas-
sagerare snarkar redan. Klockan är nu 0304 och vi väntar 
på klartecken från tornet att starta.

Flygningen hem går över Egypten och troligen Nilens 
dalgång och delta och Kairo och sedan över Grekland. 
Det är ju natt och mörkt ute men klart väder så man ser 
städer och byar på deras gatubelysningar. Nu med 25 
minuter kvar till Amsterdam ser vi på avstånd till vänster 
en stor tysk stad, kanske Dortmund eller Essen?

Regn och hagel i Amsterdam, vi handlar vår ranson 
och choklad. Planet till Sturup är knappt halvfullt.

Sturup 1996-11-21
Hans & Peter
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Efterord:
Religionen präglar nästan alla aspekter av livet i 

Saudi.
Islam uppstod i det inre av den Arabiska halvön och 

dess två heligaste platser, Kaba i Mekka och profeten 
Muhammeds grav i Medina ligger i nuvarande Sau-
diarabien. Islam är statsreligion. Det stora flertalet 
bekänner sig till en strikt, sunnimuslimsk tolkning av 
islam som kallas wahhabism. Styrelseskicket är baserat 
på absolut monarki. Det är ett av världens oljerikaste 
länder, med 25 % av världens oljetillgångar.

Tideräkningen utgår från muslimska kalendern eller 
islamiska kalendern är en månkalender. Tideräkningen 
börjar 16 juli 622 då profeten Muhammed emigrerade 
från Mekka till Medina. Så 1996 var det år 1417 i 
Saudi.

Fredagen är den viktigaste dagen för bön, särskilt 
eftermiddagsbönen. Det verkade inte finnas någon ut-
talad vilodag, det mest fortgick veckan runt. 

Fem dagliga böner, den första vid soluppgången och 
den sista vid solens nergång och de tre andra utspridda 
över dagen, skall hållas. Då stänger butiker osv för en 
stund.

Saudier som flyger hem byter ofta kläder på planet 
när men närmar sig Saudis gräns. Man byter från sin 
västerländska klädsel till traditionell Saudiklädsel, dvs 
vit långskjorta och vit huvudduk med rem för män och 
heltäckande svart abaya för kvinnor. För övrigt skiljer sig 
huvudduken mellan Sunni- och Shiamuslimer. Sunni 
har vita med rem, medan Shia oftast har mönstrad 
”palestinasjal” utan rem, men med elegant vikning i 
pannan.

Klimatet är övervägande hett och torrt. I landets 
inre förekommer betydande temperaturskillnader särskilt 
mellan natt och dag. På sommaren kan dagstemperatu-
ren gå upp till 40 grader, under vintern kan tempera-
turen på nätterna nå under fryspunkten. Den genom-
snittliga årstemperaturen är 28 grader C. Den största 

delen av den sparsamma årsnederbörden faller mellan 
november och januari.

ABV Rock Group, ett konsortium av några av de 
största svenska byggbolagen, fick 1987 kontrakt att 
utföra ett jätteprojekt, The Saudi Strategic Storage Pro-
gram, som består av sex jättelika bergrum på sex olika 
platser runt om i Saudi. De är avsedda att fungera som 
beredskapslager och priskontrollerande buffert för Saudis 
oljeindustri. Det var då världens största anläggnings-
projekt. 22 år senare var jobbet klart (2010). Bengt an-
ställdes för att delta i det projektet, men flyttade efter en 
tid över som VD till ett av Saudi ABV:s andra projekt, 
byggandet av bla ett sjukhus i Jeddah, Al Salama Hos-
pital, numera: King Faisal Specialist Hospital. Hos ABV 
i Saudi var många svenskar och skandinaver anställda, 
så också Bengts bror Lasse. 

Bilder: Straffen i Saudi är grymma, halshuggning vid dödsstraff. Och narkotikabrott medför dödsstraff
Nedanför utreseanmälan ett protokoll från vårt beredskapsspel
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Bilder
Jeddah är en stor och svåröverskådlig stad som verkar 
ha växt ohämmat åt alla håll
Här en karta över den nordliga delen av staden (N åt 
vänster) med några ställen utmärkta
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Bilder
En kväll vid solnedgången kör vi längs cornichen. Efter aftonbönen har fa-
miljerna skyndat ner till stranden för att njuta av svalkan vid havet. Här finns 
det många kvinnor i sina heltäckande abajor. De går normalt sett inte att 
fotografera, men här kör vi ju i bil och syns inte. Så jag tar några bilder i smyg 
i farten. Tanken var god med slutartiden för lång, så damerna blev suddiga 
visade det sig efter framkallning. Men bilden blev rätt bra ändå.
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Efterord

Det har nu gått tjugofem år sedan Hans och jag 
gjorde vårt livs resa till Saudiarabien. Mycket olja har 
runnit genom Saudis pipelines sedan dess och en del har 
förändrats. Att den här boken blev till beror på att någon 
av oss uppmärksammade reklam för turistresor till Saudi, 
bland annat till deras till synes utmärkta golfbanor. Det 
gjorde att vi började leta i våra gömmor efter bilder och 
dagbok i våra respektive gömmor.

Hur mycket livet i Saudi har förändrats är svårt att 
veta, men att religionen fortfarande håller ett stenhårt 
grepp om människorna kan man vara säker på, även om 
mutaworna inte längre syns lika mycket på gatorna.

Tack

Först och främst till Bengt som bjöd ner oss till Saudi!

Tack till Göran och Roland som möjliggjorde resan 
för oss här hemma, och våra arbetsgivare som gav oss 
ledigt.

Tack också till Lasse som guidade och visade oss bygg-
platser och annat i Jeddah.

Och tack till Abdul, vår chaufför och till alla andra 
Saudi ABV:are som gjorde resan oförglömlig.

Och till allra sist

Bilderna har tagits av Bengt, Hans och Peter

Dagboken skrevs av Hans och Peter

Peter redigerade texten och formgav boken

Crimson i Stockholm tryckte

Februari 2021




