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Till Wadi Halfa, en stad som behövde flyttas 
 

 
   Nassersjön, världens största konstgjorda sjö som byggandet av den nya  
   Assuandammen (på arabiska as-Sad al-’Aali) i Egypten skapade. Dess  
   sudanesiska sida heter Nubiasjön. 

 

Det är förmiddag och jag står i en stor folkhop som ska förställa en kö. Färjan från Assuan till 
Wadi Halfa i Sudan ska avgå om cirka sex–sju timmar. Resenärerna är anmodade att infinna 
sig i hamnen redan klockan 9 även om färjan avgår först klockan 15 eller senare. En reslig 
man lägger sin väska framför mina fötter för att sedan ställa sig intill sin väska före mig. Jag 
ryter högt till och pekar med mitt finger att ta bort sin väska. Han retirerar. Det är många som 
försöker tränga sig före andra, det gäller att ombord på färjan lägga beslag på en bra plats för 
det kommande dygnet. Det finns bara ett begränsat antal tvåbäddshytter. Resten av passage-
rarna sover bäst var de kan, på eller under bänkar, på golven var det finns en ledig yta eller 
ute på översta däcket. 
     Att det nu finns så mycket passagerare till färjan sägs bero på nyligen höjda flygpriser. 
Färjan tar 500 passagerare. Frågan är om vi är fler och om det finns räddningsutrustning för 
alla.  

 
Allt ”bagage” bärs till färjan genom pråmen. 
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Det blev snart förståeligt varför man ska vara så tidigt på plats. Biljett- och passkontroll tog 
sin tid och allt bärande på olika storlekars kollin och gepäck krävde sin tid. Alla var beredda 
på det och därför gick det ganska lugnt till trots allt springande vid pålastningen. Båten går en 
gång i veckan och mycket av godset är varor som sudaneser köpt i Egypten och som ska 
säljas vidare i Sudan. 
 

 
Gruppledarna, våra chaufförer Stefan och Mats går igenom det admi- 
nistrativa på understa däcket. 
 

Vårt resesällskap blev delade i tre grupper om nio att rotera i tre timmarspass på färjans tre 
däck. 1: Femton platser på soldäck akterut. 2: Två hytter för fyra plus två på golvet för vila/ 
sova. 3: Två långbänkar och golv på nedersta däck. Det var framförallt grupp 1 och 3 som  
fick i uppgift att hålla och försvara våra platser och bevaka vårt bagage. Jag fick uteplatsen 
klockan 18 och 03 som också min namne Tarja Heino fick. Det var en rättvis fördelning med 
tanke på att alla kunde röra sig mer fritt på båten, och framförallt med tanke på att översta 
däcket ute skulle bli kallt på natten även om man sov i sovsäck; vid passbytet blev det skönt 
att komma in i värmen igen. Och att man nån gång fick sträcka ut sig på mjuk madrass i 
hytten, om än i bara tre timmar! 
     Trängseln var enorm, nästan overklig. Att behöva gå på toa på natten var ett företag i sig 
på grund av alla sovande människor på alla ytor. Ibland fick man skruva ner sin fot mellan två 
sovande, ibland flytta någons utsträckta arm. Att gå är väl inte det rätta ordet, snarare var det 
att hela vägen kliva över alla sovande utom på trapporna. Och utan ficklampa hade det inte 
ens varit möjligt! Som tur var hade Tarja sin ficklampa tillgänglig så jag slapp leta efter min i 
nattens mörker, vi låg ju bokstavligen som packade sillar. Så det lyckades, särskilt när Tarja 
dessutom följde med. Man ska bara inte vänta för länge att gå på toan med tanke på hur länge 
det kunde ta att komma dit.  
     Vid 10-tiden på förmiddagen började incheckning med kontroll av pass och vaccinations-
intyg mot gula-feber. Samtidigt togs tempen i örat på alla passagerare. Vi västerlänningar 
slussades till matsalen för att fylla en omgång blanketter trots att vi redan fyllt i likadana 
tidigare. I röran hade väl många blanketter ”försvunnit”, jag råkade se ett par av våra blan-
ketter i en papperskorg. Efter ytterligare några timmar var båten framme, men att gå av tog 
också sin ”lilla” tid. Hela avstigningen och avlastningen av enorma mängden resgods gick 
ändå smidigt till bortsett från att alla nu tycktes ha bråttom och ett par kiv blossade upp som 
är lätt hänt i en trängsel efter dålig sömn.  
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Framme i hamnen i Sudan. (Foto: Tarja Heino.) 

 
Kort historik om Wadi Halfa, staden som blev flyttad 
 

Norra Sudan och södra Egypten är nubiska områden som mestadels består av öken. Wadi 
Halfa är en liten stad vid Nilen nära egyptiska gränsen. År 1956 hade staden 11 000 invånare 
då Sudan och Egypten 1959 träffade avtal om hur vattenresurserna länderna emellan skulle 
fördelas efter bygget av den egyptiska Höga dammen, en andra Assuandamm. Det innebar 
bland annat att dåvarande Wadi Halfa och omgivande 27 byar måste evakueras. Dammen 
skulle direkt och dramatiskt påverka 50 000 sudanesiska nubier, och något fler i Egypten, som 
under en fyraårsperiod måste flytta från sina områden med start från 1960. De sudanesiska 
nubiernas protester i huvudstaden Khartoum slogs ned och regeringen ställde gamla Wadi 
Halfa under krigslag samtidigt som all kommunikation med nubierna ströps.  
     Staden översvämmades när Nassersjön/Nubiasjön bildades 1964. Och en ny stad restes upp 
för inflyttning. Mot alla löften om utveckling och kompensation för ekonomiska och kultu-
rella förluster har det nya Wadi Halfa inte lyckats uppnå samma levnadsstandard som förr och 
därför menar många bedömare att dammbygget gynnat mest egyptierna. 1965 hade Wadi Hal-
fas befolkning minskat till 3200, men idag är stadens invånarantal cirka 16 000 (2007). 
 

 
Dagens Wadi Halfa. I bakgrunden skymtar Nubiasjön. (Foto: Rainer Elbert.) 
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Gamla Wadi Halfa var en liten men strategiskt viktig by i Nilens östra strand när egyptiska 
armén hade den som bas 1820–21 under anfallskrig mot Sudan. När sudanesiska mahdister* 
senare intog Wadi Halfa blev byn en gränsort mellan länderna. Britterna under sin ockupation 
av Etiopien valde Wadi Halfa till platsen för sitt huvudkontor 1895 och de lät två år senare 
bygga en underhållsjärnväg 35 mil in i Sudan för att stärka trupperna när de slog ned det 
sudanesiska mahdistupproret. Ännu idag går järnvägen mellan Khartoum och Wadi Halfa. 

*  Till en början fundamentalistisk Sufi-orden som grundades av Muhammed Ahmad när  
han 1881 utropade sig till Mahdi, islams utlovade ’messias’ på s.k. uppståndelsens dag (den  
yttersta tidens domedag). Hans islamistiska styre härskade från huvudstaden Omdurman  
nära Khartoum över hela Sudan fram till 1898 då mahdistregimen besegrades av egyptiska  
trupper under brittiskt kommando. (Sudan döptes då till Anglo-egyptisk Sudan.) Ca 70 % av 
sudaneserna idag beräknas bekänna sig till sufirörelsen. 

 

Under första och andra världskriget utgjorde Wadi Halfa ett viktigt administrativt centrum. 
Britterna hade förlagd sin militärbas i Wadi Halfa under striderna mot Italien som då kördes 
ut från Etiopien och Libyen. 
Sudan blev självständigt från Storbritannien och Egypten 1956.  
 
Över till Rosa bussarna 
 

 
Hotell Kleopatra. 
 

Framme fick vi alla plats på Kilopatra Tourism Hotel. Rummen var spartanskt inredda med 
enbart två till fyra sängar med madrass och tunt överkast men utan täcke (eller lakan). Stav-
ningen på hotellets namn var rätt skriven på den röda arabiska texten men på skylten ovanför 
ingången och reklamskyltarna i stans centrum hade en annan stavning på båda språken. 
 

När jag bokade min resa på resebyrån Rosa Bussarna i Stockholm fick jag veta att inga andra 
hade ännu anmält sig för resan, men att företaget ändå måste göra resan för att hämta hem två av 
deras bussar som stod långtidsparkerade i Sudan sedan tio månader. Samtidigt passade man på 
att arrangera en gruppresa, och jag varskoddes att det kunde bli få medpassagerare eller inga alls 
i värsta fall. Självklart ville jag på resan oavsett.  
     Anmälningar rullade in och äventyrsresan Jordanien–Egypten–Sudan–Etiopen–Kenya blev av. 
Många hade bokat bara delar av resan och i Egypten reste nästan hälften tillbaka till Sverige och 
nu var vi 20 medräknad chaufförerna och resans bespisningsansvariga att fortsatta resan söderut. 

  
Senare på kvällen åkte chaufförerna till bussarna för att hämta dem. De stod parkerade innan-
för en igenmurad gård och därför krävdes det att muren fick först bräckas. Chaufförerna fick 
nattlogi där och nästa morgon kom de med bussarna som kördes framför vårt hotell och vi 
alla satt igång att plocka ut bussarnas inredning och utrustning. Sedan var det bara att sätta 
igång med att städa, diska, dammtorka, putsa fönster, tvätta madrassöverdrag och reparera det 
som var trasigt eller byta ut slitna delar. De som var sjuksköterskor till yrket åtog sig att sor-



 5

tera sjukvårdsmateriel från ett tiotal förbandslådor och fördela dem lika till båda bussarna. En 
låda märktes med texten ”Stor olycka”. 
 

 
Bussarna hämtas från igenmurad garage.  
(Foto: Mats Ingvarsson.) 
 

Det fanns inte en pryl som inte gicks igenom. Alla tycktes kunna bidra med sina färdigheter 
och kunskaper. Jag tog mig an att diska ett femtiotal plastbackar för var och en att bevara sina 
egna saker i, som vi placerade på hyllan ovanför våra sittplatser i bussen. Vår köksansvariga 
gick igenom husgerådet och konservburkarnas ”bäst före datum”. Det som fattades eller var 
trasigt köptes in såsom två nya vattenkittlar. 
 

  
 

Bussarna var av äldre modell utan elektroniska delar vilket gjorde dem lättlagade när det be-
hövdes, bara man hade rätta verktyg och rätta reservdelar. Chaufförerna var kunniga i vanligt 
mekande. Någon kunde snickeri som kom till nytta. Nya batterier monterades på plats. Alla 
större orter brukar ha verkstäder om någonting behöver svetsas vilket också behövdes i Wadi 
Halfa. 

 
   Svetsarbete på gång. (Foto: Mats Ingvarsson.) 
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En liten bildkavalkad från promenaden i stan  
 

Wadi Halfa har ett hett ökenklimat med långa heta somrar och korta varma vintrar. I dessa 
områden råder extrem värme på 4300 timmar per år vilket är 97–98 procent av möjlig solsken. 
Vad sägs om medeltemperatur på 40 grader Celsius från maj till september. Följaktligen är 
nederbörden också låg, 0,5 mm och många gånger uteblir regnet. Men det är mitten av decem-
ber nu, deras vinter, och för oss är värmen här lagom med kyligare morgnar. På natten var 
hotellrummen som kylrum. Men på morgonen stiger värmen behagligt och vi samlas på stans 
torg för frukost och därefter går jag på promenad med min kamera: 
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På promenaden lärde jag mig lite nubiska, några ord jag ville ha med mig från stadens vänliga 
människor: onatti (måne), vingi (stjärna), masakka (sol), kapakka (bröd), siu (sand), samala 
(himmel), aman (vatten), iskit (jorden/marken). När mannen som hjälpte mig med orden fick 
syn på mig från långt håll ropade han alltid till mig: ”kapakka!” 
     Nubiska språk (som är flera) hör till nilo-sahariska språken och har inget eget alfabet. Man 
har dock hittat från tiden 700–1300 e.v.t. nubiska manuskript skrivna med koptiska alfabetet, 
mest översättningar från kristna skrifter. Lämningar som väggmålningar och kyrkoruiner i 
södra Egypten och norra Sudans nillandskap minner om en kristen 700-årig period i området.* 
Till skillnad från Etiopien som varit ett kristet land** sedan år 341 överlevde inte kristen-
domen mamlukernas maktutövning under 1200-talets Egypten då arabiska muslimer kunde 
flytta till nubiska områden och påbörja befolkningens islamisering. Nubiers tvångsförflytt-
ningar från sina kulturområden på 1960-talet innebar nubiers splittring som en enhetlig etnisk 
grupp och det har också medfört att arabiskan huvudsakligen tagit över. 

*   I Christian Gallery på Nationalmuseet i Khartoum har en avdelning för kristna fresker  
som skildrar Kristus och jungfru Maria tillsammans med ärkeänglar och apostlar. Dessa  
räddades från katedralen Faras undan översvämningen. Fram till 2008 bevarades freskerna  
i museets förråd men har nu ställts fram.  
(**  Se artikeln om Etiopien i ”Blickar mot världen – och inåt”.) 

 
Svenska insatser att bevara nubiers kulturarv för efterkommande  

 

När Höga Dammen i Nilen byggdes översvämmades 150 kilometer av den sudanesiska 
Nubien med dess historiska forntida tempel och artefakter (i Egypten motsvarande 350 
km). Fem av tempelruinerna demonterades med hjälp av UNESCO:s särskilda insatser och 
flyttades till trädgården på Khartoums museum. (I Egypten skedde 14 tempelflyttningar.) 
     Hela området blev arkeologiskt undersökt för att rädda historiska kulturminnen. Den 
svenske egyptologen Torgny Säve-Söderbergh, en av initiativtagarna bakom de interna-
tionella arkeologiska räddningsutgrävningarna i Egypten och i Sudan, blev projektledare 
för en samnordisk expedition (SJE*) från 1960 till 1964 i vilken Danmark, Norge, Sverige 
och Finland ingick, och som också finansierade projektet. Sudan i gengäld skänkte en del 
av fynden till deltagarländerna.  

*  The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia. Om projektet kan läsas i Säve-
Söderberghs bok ”Uppdrag Nubien, hur världen räddade ett lands kulturminnen”. Nubiska 
föremålen som tilldelades Sverige finns att se på en permanent utställning i Gustavianum v 
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id Uppsala universitetet. Universitetet förvaltar också all dokumentation från expeditionens 
arbete. 

 

Den enastående räddningsinsats som i den Egyptiska delen av Nubien bärgade hela Abu 
Simbels tempelområde från översvämning 65 meter upp från sitt ursprungsläge och 200 
meter bort från Nilens nya strandkant, uppvisade en aldrig förr skådad byggteknisk bragd 
som endast kunde komma till med hjälp av internationell solidaritet. Svensk ingenjörskonst 
hade den bästa lösningen och fick i uppdrag att genomföra flyttningen. Den 22 september 
1968 kunde templen invigas på sin nya plats.  
     Men förlorarna blev ändå nubierna som tvångsförflyttades från sina bördiga flodområ-
den och kulturella minnesplatser till öknen. 
  

                  
                 Tempelområdet Abu Simbel 2010. 
 

Bosättningar, kyrkor, moskéer och fästningar kunde endast dokumenteras men inte räddas. 
Däremot kunde rörliga föremål från dessa monument tillvaratas och därför öppnades ett 
nytt museum 1997, Nubiska museet i Assuan i Egypten, för att ställa ut dessa arkeologiskt 
värdefulla kulturfynd. Museet är tillägnad områdets kulturarv och den tidiga nubiska civi-
lisationen i syfte att länka deras historia med framtiden. Ett värdigt museum som också 
tilldelades Aga Khan-priset för arkitektur 2001.  
 

Beslut om att bygga ett motsvarande museum i Wadi Halfa antogs 2005 av Sudans myn-
digheter och UNESCO i syfte att bevara det rika arvet från nubiernas historia som nu hota-
des falla i glömska på grund av nubiernas tvångsförflyttning från sina tidigare försörjnings-
områden.  
     Museet skulle inte bara bli en utställningsplats för arkeologiska fynd, utan det skulle 
omfatta en interaktiv nubisk by som kunde ge en helhetssyn av områdets omfattande kultu-
rella bas från forntid till dagens islam. Ett utrymme för tillfälliga utställningar för evene-
mang skulle ingå i komplexet. Museet skulle bli en utbildningsplats för traditionellt hant-
verk och undervisning i nubiska med språkövningar. Även undervisning i nubisk musik 
med sång skulle få sin plats. En restaurang med traditionell mat vore en självklarhet. Wadi 
Halfas närhet till Abu Simbel på 70 kilometer kunde locka därifrån turister att boka ett 
ytterligare mål att besöka. Att samarbeta med Nubiska museet i Assuan kunde ge en djupa-
re och tydligare bild av Nubiens historia i båda länderna. Med andra ord skulle museet 
stärka nubiernas kulturella och etniska identitet och i viss mån kompensera nubiernas för-
lust av sina kulturområden. 
     Även om man redan 2008 valde ut platsen för museet med en högtidlig ceremoniell ned-
läggning av grundstenen har ingenting av dessa imponerande och berättigade planer ännu 
verkställts. Möjligen på grund av Sudans politiska oroligheter och delningen av landet efter 
långvariga krig i södra Sudan*. Vissa forskare menar att Sudan efter befrielsen från det 
koloniala oket inte varit intresserat av inhemska traditioner av den icke-arabiska befolk-
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ningen i norr. Vissa forskare hävdar att bygget av Höga dammen delvis ingått som ett led i 
regimens intresse att bryta ned nubiernas territoriella hegemoni och öka regimens kontroll 
över det viktiga gränsområdet. Nubiers antal i Egypten uppskattas till mer än 2,5 miljoner 
(2009), men det finns inga publicerade siffror för antalet nubier i Sudan. 

*  Idag står Sudans tidigare diktator Omar al-Bashir inför rätta för korruption och för  
att han genom en militärkupp för över 30 år sen tog makten och avsatte landets demo- 
kratiskt valda president. Sudan har dessutom lovat överlämna Bashir till Internatio- 
nella brottmålsdomstolen gällande krigsbrott och folkmord i Darfur. 

 

Men kanske kommer dagens barnbarn i framtiden att kunna besöka det tänkta museet i 
Wadi Halfa? Eller inte, när man tänker på att de årligt återkommande regnen i Sudan, 
såsom i skrivande stund (sept. 2020), orsakar Nilens rekordstora översvämningar.  
     Över 100 000 människor har blivit hemlösa i Sudan. I Khartoum och i tvillingstaden 
Omdurman vadar människor i midjedjupt vatten och cirka 500 000 är påverkade i 16 
sudanesiska stater. Landet har nu förklarats som naturkatastrofområde och regeringen har 
infört tre månaders undantagstillstånd.  
     Arkeologer oroar sig nu för UNESCO:s världsarv al-Bajrawiya’s pyramider norr om 
Khartoum. Nilens vattennivå har nått en rekordhöjd och hotar området som aldrig tidigare 
nåtts av floden. Enligt Africa News steg nivån 17,5 meter på en månad (om det kan stäm-
ma?). Man registrerade 124 millimeter regn på bara några timmar, som normalt faller totalt 
mellan juli och september. Vattenståndet i området har nått högsta nivån någonsin. 
     Kritiken mot regimens undfallenhet har rests därför att ingenting har gjorts för att möta 
säsongregnen som alla vet kommer varje år. Många förklarar att de allt mer allvarliga över-
svämningarna är orsakade av de globala klimatförändringarna. Huruvida alla dessa inveck-
lade sambanden kommer att påverka landets framtida planer, såsom Wadi Halfas museum 
och nubiernas framtid att kunna stärka och behålla sin särart som en betydelsefull minoritet 
kan man bara hoppas på det bästa. 

 
Bussarna klara för avfärd 
 

Att åka med en klassisk rosa bussarna-resa innebär att mat och logi ordnas i bussarna. En 
anställd medarbetare ansvarar för matinköp och tillagningen och har till sin hjälp tre resenärer 
som turas om en dag per varvet runt. I resans början har några anmält sig att ingå i gruppen 
som ordnar sovplatserna på bussens tak: madrasser med myggnät och att spänna en presen-
ning över hela taket. (Då deltar de inte i matlaget.) Några hjälper till med att lasta av och på 
matborden och bänkarna som under körningen ligger på busstaket. I princip råder samarbete 
och smidighet i allt som måste göras, vilket också gör att stämningen blir ledig och familjär. 
Som att resa med egna bussar. 
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När bord och bänkar tagits ned från taket för att där lägga ut madrasserna, är möblerna redan 
klara på morgonen för frukosten. Ramar byggs runt taket för att bilda en kant där man också 
fäster myggnäten. Allt arbete går relativt fort när alla vet vem gör vad. Till sovtaket klättrar 
man på stege och därför föredrog jag att sova inne i bussen där man med lite ommöblering 
ordnar sovplatser med madrasser. 
 

 
 

Efter att bussarna blivit klara att tas över för avfärd gick vi alla vid skymningen till Wadi 
Halfas torgcentrum och åt avskedsmiddag. På morgonen var väckningen redan klockan sju för 
att nästa dag påbörja en långkörning på 100 mil genom öknen och längsmed Nilen till huvud-
staden Khartoum. 
 

 
 

*** 
      
 

  – Bild och text: Tarja Salmi-Jacobson 


