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Nu ska vi göra ett besök i Afrikas största stad, Kairo. Det är Egyptens huvudstad och 
ligger strax söder om det så kallade Nildeltat vid Medelhavet. Nilen är en av Afrikas 
längsta floder, nästan 6 700 kilometer lång, och Kairo ligger i huvudsak på den östra 
sidan av floden och är utan tvekan en av världens så kallade megastäder, alltså städer 
med mer än 10 miljoner invånare.  
 
Vinjett 
 
Kairo, eller al-Qähira som det heter på arabiska är en stor och myllrande stad. Här bor 10 
miljoner människor i själva Kairo och ytterligare 10 miljoner i förstäderna om man räknar 
ihop Kairo, Giza och al-Khayma som är tre olika så kallade guvernement. Kairo växer hela 
tiden och breder ut sig i alla väderstreck. Men i öster finns en naturlig begränsning mot 
Mukattambergen.  
 
Endast 15 km från huvudstadens centrum ligger de nio berömda pyramiderna i Giza, som 
är en stor attraktion för alla de turister som varje år besöker området. De tre största 
pyramiderna är byggda mellan åren 2620 och 2510 före Kristus och uppkallade efter de 
tre faraonerna Cheops, Chefren och Mykerinos.  
 
Kairo är i mångas ögon hela Mellanösterns andliga, politiska, kulturella och ekonomiska 
centrum. Under gammalegyptisk tid låg här en mindre stad kallad Fustat ungefär där 
Kairos gamla stadskärna nu ligger. När den här delen av Afrika regerades av romarna 
kallade de Kairos föregångare för Babylon. Inte att förväxla med det Babylon vi känner 
som en stad i Irak. Egyptierna drevs så småningom på flykten och araberna som erövrade 
området byggde det som skulle komma att bli Kairo.  
 
Egypten fick sin officiella självständighet 1922 men det var först efter Gamal Abdel 
Nassers revolution 1954 som landet blev helt fritt. 
 
Kairo är en smältdegel av olika nationaliteter och religiösa grupperingar. Det är Egyptens 
säte för regering, parlament och högsta domstol. Staden är till stora delar en mycket 
vacker stad men de gamla stadsdelarna slits snabbt ner, inte minst på grund av kraftiga 
luftföroreningar. Kairo anses nämligen vara världens näst mest förorenade stad efter 
Mexiko City. Det gamla, historiska Kairo är så unikt att det numera finns med på Unescos 
lista över så kallade världsarv. Islam är den dominerande religionen, även om det finns ett 
antal kristna kopter och kyrkor i Kairo. Men muslimerna dominerar och det finns fler än 
500 moskéer här. Kairo brukar därför ibland kallas för minareternas stad. 
 
Till de stora sevärdheterna räknas främst det Egyptiska museet. Det är ett av världens 
mest betydelsefulla museer. Här kan man nämligen studera föremål från det antika 
Egypten. Och en av världens mest kända gravar, nämligen den efter Tutankhamon, en 
pojkfarao vars gravkammare hittades och grävdes ut i början av 1920-talet i Konungarnas 
dal. 
 



Tidigare nämnde vi pyramiderna i Giza som är väl värda ett besök. Inte minst om man vet 
att de räknas till världens mest kända byggnadsverk. Bland de totalt nio pyramiderna vilar 
den mäktiga Sfinxen, som bär en faraos huvud på en kropp föreställande ett lejon. 
 
En annan historiskt intressant plats är Citadellet i Kairo. Ett fort byggt på 1100-talet av 
ayyubidernas härskare Saladin för att stå emot de kristna korstågen. På platsen finns 
också flera museer och den stora Mohammed Ali-moskén. 
 
Den som inte är så historiskt intresserad kanske föredrar ett dykäventyr i Röda havet, 
mellan Egypten och Saudiarabien. Röda havet är en del av Indiska oceanen i söder och 
har, genom Suezkanalen, förbindelse med Medelhavet i norr. Röda havet är jordens 
nordligaste tropiska hav vilket bland annat innebär att det är rikt på korallrev och många 
olika slags vattendjur, inte minst vackra fiskar. 
 
Vårt korta besök i Kairo är över och vi tar oss till kamelmarknaden för att fortsätta vår 
upptäcktsfärd till någon annan av världens stora städer  
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