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Somalia, ett härjat land. 
Från 600-talet anlade araber och perser handelsstationer längs kusten på Afrikas Horn. 
Islam kom tidigt till området och sultaner och shejker växlade vid makten. I slutet av 1800-
talet koloniserade britter, italienare och fransmän somaliska områden. 1960 blev Brittiska 
och Italienska Somaliland självständiga och Republiken Somalia bildades. Fram till 
inbördeskriget i början av 90-talet präglades landet av inre spänningar med svaga 
presidenter och diktatorer samt ett antal militärkupper. Först runt 2007 kunde en 
övergångsregering återvända till Mogadishu, men sedan dess har de utmanats främst av den 
militanta islamistgruppen al-Shabaab som haft kontroll över stora delar av södra och 
mellersta Somalia. I nordväst har området Somaliland från 90-talet i praktiken fungerat som 
en självständig stat. 
 

 
 
Statsmakten är svag, inga allmänna val har hållits sedan 1960-talet, rättssäkerheten brister 
och såväl väpnade grupper som säkerhetsstyrkor begår övergrepp mot civilbefolkningen. 
Vad som 2005 började med ”indrivning” av skatt från utländska illegala fiskeflottor 
utvecklades till rent sjöröveri mot handelsfartyg, vilket dock kraftigt minskat de sista åren 
efter att det internationella samfundet patrullerat området med örlogsfartyg. I landet finns 
även utländska fredsbevarande styrkor genom AU-Afrikanska Unionen.   
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Det är inte utan viss anspänning som stunden då vi skall anlända till ett härjat land närmar 
sig, fast å andra sidan är det nog alltid lite pulshöjande att anlända till ett nytt land.  
Ett dygn tidigare lämnade jag Trollhättan för att plocka upp vår ”reiseleiter” Reine i 
stockholmstrakten. Därefter styrde vi kosan mot Arlanda där vi mötte upp med Lars Gunnar 
och dottern Julia.  
Flygningen med Ethiopian Airlines med byte i Addis rullar på och vi landar hyffsat på tid i 
Mogadishu. Visum vid inresa a 60 us och sen möts vi av representanter för firman som håller 
i vårt besök. De transporterar oss till sin camp/ vårt boende som ligger nära flygplatsen inom 
”safe zone”. Här får vi lunch bestående av nudlar, panerad fisk och grönsaker, inkvarteras i 
våra rum och möter vår guide Abdikarim och firmans ägare Ahmed.  
Nu är det dags att upptäcka Mogadishu. Vi förses med kroppsskydd, hälsar på våra sju 
kalashnikovbeväpnade vakter och delas upp på två fordon. Vi lämnar safe zone och rullar 
norrut längs kusten.  
 

 
 
Från vår i alla fall upplevda säkerhet i bilarna passerar vi 10-tals checkpoints och trängs med 
100 tals mopedtaxisar på de stundom trånga gatorna. Vi tar ett stopp utanför fiskmarknaden 
och från en klippa i havet ser vi hamnen och Mogadishus skyline. Efter att ha blivit nekade 
tillträde till ”The lighthouse” fortsätter vi längs kusten, nästa stopp blir Hotell Elite vid Lido 
Beach, en hyffsad sandstrand som delas av badande lokalbor, fiskare och havsguden Reine. 

Väl beväpnade vakter 

Gatuvy med några av de många 
mopedtaxisarna som trafikerar 
Mogadishu. 
Mannen på statyn är Ahmed Ibn 
Ibrahim al-ghazi 1506-1543, 
ledare för en muslimsk rörelse 
som bland annat försökte erövra 
Ethiopien 
  



Staden har haft sin beskärda del av oroligheter med de flesta koloniala byggnaderna i ruiner. 
Arbetslösheten är hög och fattigdomen utbredd…men det byggs nya hus, det finns 
köpcentra och fungerande restauranger/ hotell. Ett annat positivt tecken är hemvändande 
somalier som med kunskap och kapital återvänder och startar verksamheter i sitt hemland. 
Ett lysande exempel är Mr Osman som liksom jag 1991 kom till Norrköping, han som flykting 
och jag som viggenryttare. Han har nu återvänt och startat en hamburgerrestaurang i 
centrala Mogadishu. Det är Lars Gunnars intresse för burgers som ligger bakom vårt besök 
hos den karismatiska nyblivna krögaren. Mr Osman har den goda smaken att bjuda sina 
celebra Club100 besökare på en alldeles utsökt hamburgare med tillbehör. 
 

 
 
Våra värdar och vakter tar oss tillbaka till campen och kvällen rundas av med lite eftersnack 
och planer för morgondagen. 
Jag sover utmärkt och krögare Osmans hamburgare stannar lugnt kvar i magen hela natten. 
 
Efter en mättande pannkaksfrukost skall vi göra ett nytt försök att besöka ”the lighthouse”. 
För att öka våra chanser har vår värd Ahmed kontaktat sin tidigare klasskompis, numera 
distriktsguvernör i Mogadishu. Guvernören har tydligen insett vikten av de besökare han 
väntar, han har kallat in ett 70-tal kvinnor för att med sång, musik och dans välkomna oss. 
 

                                                        
 
I kollon med 4 fordon och 20 vakter lämnar vi guvernörens högborg och rullar återigen 
norrut i staden.  

Hamburgerkrögare Osman i fint sällskap 

Guvernörens blygsamma 
välkomnande  



Innan det är dags för ”lighthouse” så skall vi besöka ”fishmarket”, här sker auktion av 
fångster, styckning och paketering. Här erbjuds förutom mindre matfisk även tonfisk och 
diverse hajarter i stort antal, bland annat nästan 3 meter långa hammarhajar. 
 

 
 
Ahmeds taktik att ta med sig sin före detta klasskompis fungerar och nu är vi välkomna att 
besöka Mogadishu lighthouse. Fyren byggdes av italienare på tidigt 1900-tal, med hamnen 
till höger och lyxiga villor till vänster, idag återstår endast sönderskjutna byggnadsskelett. 
Men livet går vidare, här bygger och underhåller fiskarna sina glasfiberbåtar och barnen leer 
i vattenbrynet.  

 
 

”Fish market” 
Fick uppfattningen att de 
tog till vara på hela fisken 
och inte bara fenorna 

”The Lighthouse” 



Turen går vidare och vi besöker lokala kvarter med ett stort utbud av kinestillverkade varor, 
souvenirer inhandlas, vi fikar somaliskt och tar PCR test inför hemresan.  
Turistandet frestar förstås på och det är dags för en sen lunch på Beach View Restaurant. Vi 
serveras mycket uppskattade hummer och räktallrikar samt kamelkött i mängder. Nere vid 
strandbrynet gör sig en välsvarvad ordförande sig redo för ett bad i Indiska Oceanen, stärkt 
av simturen behövs sedan något centralstimulerande -khat.  
 

 
 
Efter 30 intressanta timmar på Afrikas horn närmar sig vårt besök sitt slut, men innan vi 
slipper ut skall vårat bagage hundsniffas 3 gånger och en enträgen ”fixer” tror att han kan 
mjölka några club hundringar, men tji fick han. 
Efter ytterligare en av Reine anordnad Club100 resa tar Ethiopian oss tryggt tillbaka till den 
svenska kungliga huvudstaden. 
 
 

 

Khat (Catha edulis) tillhör 
gruppen centralstimulerande 
medel likt amfetamin och 
kokain. Växten förekommer i 
östra Afrika och på Arabiska 
halvön. 
Är sedan 1989 narkotikaklassad 
i Sverige. 
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