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Namibia 

 Beirut, Libanon 
   Efter lite olika alternativ på boende, landar vi slutligen i det anrika Le 
Commodore Hotel, som ligger en tvärgata från Hamra street mitt i det 
muslimska västra Beirut. Detta hotell som på 70-, och 80-talet 
tjänstgjorde som bas för alla krigskorrespondenter som rapporterade 

ifrån krigets Beirut vid denna tidpunkt. Jag bodde själv på detta hotell vid 
mitt första besök till staden 1984 (snart 30 år sedan)! Hotellet idag är helt 
renoverat och går inte att känna igen från denna tidpunkt. Jag minns 
också att elen inte fungerade då. Man fick helt enkelt gå i trapporna upp 
till våningsplanen, det fanns då stearin ljus utsatta i vid varje 
trappavsats…. 

   Hotellet är OK, men det finns naturligtvis många att välja på idag 
www.lecommodorehotel.com och jag kanske skulle välja ett annat vid 
nästa besök. Vi besöker staden och landet samtidigt som kriget i grann-
landet Syrien håller på som bäst och dessutom eskalerar. Väldigt mycket 
har naturligtvis förändrat på dessa 30-år även om en hel del är sig likt 

 Utsikt över Mohammed Al-Amin moskén från taket på ett relativt nytt 
hotell med restaurang och cigarr bar på taket.  
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Mohammed Al-Amin moskén vid Martyr torget.. 

http://www.lecommodorehotel.com/
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Beirut, mellanösterns ”Lilla Paris” 

    Efter att den gamla delningen av 
staden i östra och västra Beirut är 
numera milis/militär gräns 
passeringarna borta. Från hotellet är 
det gångavstånd till många 
restauranger, barer och affärer runt 
Hamra. Vidare har man också nära till 
Mohammed Al-Amin moskén, Pigeon 
Rocks och strand promenaden La 
Cornich.  

Några få bevarade hus har renoverats, 
några står fallfärdiga och inklämda 
mellan nya och moderna byggnader. 
Som sagt mycket är förändrat och 
ersatt i denna krigsutsatta stad.  

En stad med mycket adrenalin och hög puls…. 

Den andra fullträffen var  Leila med 
Libanesisk kök (mezze). Suveränt god 
mat, service och underhållning där all 
gästerna stämmer upp i sång och 
dans. Avsluta med vattenpipa 
(Hookah-Shisha) så blir upplevelsen 
komplett. Det finns två Leila i stan, 
prova den på gågatan (bar-gatan) i 
down-town Beirut.  

 …Här finns också många sköna barer 
att prova på. Mycket folk och rörelse 
och en märklig blandning av folk som 
festar som om det vore deras sista 
dag. Här finns också miliser med AK 
gevär mitt bland festande libaneser – 
lite surrealistisk känsla minst sagt…. 

 

      5-dagar (lång-helg) kändes ganska 
lagom att göra Beirut och Bekaadalen 
på denna gång. Utbudet av 
restauranger och barer är enormt. Det 
gäller som alltid att försöka fånga upp 
de som är värda en extra omväg. Vi har 
surfat på nätet och även frågat runt för 
att försöka hitta på de som sticker ut 
lite extra.  

Sammantaget kan sägas att vi hade 
riktig tur med åtminstone 2 kvälls 
restauranger utav 4. Kan då speciellt 
rekommendera La Parilla (Argentinsk) 
som sägs ha det bästa köttet i stan’.  Vi 
blev inte besvikna.  

 

Beirut 
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   Av en ren tillfällighet fick några i grabbgänget nys om att det 
skulle bli modevisning och mingel sponsrat av Martini nere vid 
Cornichen. Vilket svårt val vi helt plötsligt ställdes inför. Skulle 
vi ställa in en rundvandring i gamla stan för att titta på gamla 
byggnader eller skulle vi förära det chicka Beiruts innekrets 
med vår närvaro. 

    Ja, som alla förstår så hade vi långa och svåra överläggningar 
innan vi efter omröstning (5-0) då slutligen äntligen kunde enas 
om att en modevisning kanske ändå trots allt skulle kunna 
ersätta en rundvandring (detta hanns dessutom ändå med 
påföljande dag). Det visade sig sedan att modevisningen 
pågick även påföljande dag (även då sponsrat av Martini) – 
Jippi – Beirut visade sig inte vara så trist och grått trots allt. 
Allra minst efter några Martinis… och vips var vi stammisar 
som representerade diverse modetidningar från Sverige. 
Ibland får man ju faktiskt ställa upp…. 

Modevisning på         
”Cat-walken” i Beirut 

Senaste kollektionerna av festblåsor 
visades upp för VIP-gäster nere vid 
hotell poolen vid havet – precis på 
Cornichen … 

Cat-waken i Beirut 
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Byblos (Jbeil) 
 

Byblos  är skyddat av UNESCO 
och upptaget på deras Världsarvs-
lista. Historien säger att Byblos är 
världens äldsta bebodda stad med 
tidiga lämningar från 8800 – 7000 
år f.kr.   Denna något över-
reklamerade ruin sägs dessutom 
vara födelse platsen för världens 
första riktiga alfabet (inte inräknat 
egyptiernas hieroglyfer). 

 Amfiteatern har dock ett 
fantastiskt läge där man sitter i en 
halvcirkel och samtidigt kan ta in 
hela havet. När vi nu ändå gottar 
oss i historiebeskrivningar kan 
tilläggas att ordet ”Bibel” faktiskt 

Vackert beläget vid havet strax norr om Beirut… 
härstammar just från ”Byblos”. dock till och ät på vägen längst 
kusten. Här finns flera fisk- & seafood restauranger värda ett 
besök. Kolla dock ”rating” på internet först. 

   I Marinan och hamnen är det dock mycket pitoreskt med 
flertalet barer, små 
gränder och 
restauranger lite 
varstans. Även om 
det är lite väl 
turistigt och till-
rätta lagt så är det 
mycket vackert och 
väl värt en omväg.  

Baalbeek (f d Helipolis) som ligger 
80 km nordöst från Beirut längs 
gränsen mot Syrien i Bekaa dalen är 
helt fantastiskt och klart värt en 
omväg. Dessa romerska lämningar 
slår tom de som finns att beskåda i 
Rom. Baccustemplet och 
kolonnerna (Jupiter templet) 
imponerade kanske mest… 

Marinan och hamnen i Byblos … 
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Bekaadalen och Baalbek! 

 När man lämnat höjderna ovanför 
Beirut för att sedan ta sig ner i dalen  
som ligger mellan Libanon och 
bergskedjan Antilibanon mot Syrien 
öppnar sig ett makalöst vackert och 
bördigt landskap upp sig. 

  Vår chaufför som är uppvuxen i en 
av byarna som vi passerar berättar 
att varje by har en mycket tydlig och 
strikt uppdelning vad gäller religiös 
tillhörighet. Vi passerar Hizbollah 
kontrollerade områden såväl som 
olika kristna falanger samt druser. 
Olika miliser stannar och kontrollerar 
längs vägen.  

Vi kryssar oss genom olika etniska områden på väg till Baalbek… 
Idag uppehåller sig också ca: 1,5 miljoner syriska flyktingar i 
landet pga kriget i Syrien. Vi passerar endas 16 km från gränsen 
och ser bl a  flykting läger på fälten längs vägen. Just idag har 
man hissat svarta flaggor då en Hizbollah ledare dödats kvällen 
innan. Längs vägen rekommenderas att man stannar till och 
lunchar på Anjar med lysande mezze meny. Ett riktigt folknöje 
dessutom med massor 
av familjer som gör ett 
besök hit till en 
utflykt. Regionens 
bästa marijuana 
produceras också här. 
Kan vara bra att 
känna till…! 

 

 

Syriska flyktingläger och Ksara Vin besök… 

      Vi avslutar vår rundresa i Bekaa 
dalen med att stanna till och göra ett 
besök hos vin producenten Ksara. 
Kanske inte lika namnkunnigt som 
Chateau Musard, men här finns också 
utsökta premium viner som dessutom 
finns på svenska systemet! Klart värt 
ett besök. 

 

Bekaadalen och Baalbek 



 

 

 

x Libanons Ambassad och visum – För visum kan 
man förvisso få sitt visum ordnat på ambassaden på 
Komendörs-gatan 35 I Stockholm (08-665 19 65), 
vilket jag gjorde. Detta kostad ca: 420 sek. Nu visade 
det sig att man inte behövde ordna detta före inresa 
utan enligt uppgift skulle kunna lösa detta vid 
emigrations disken vid ankomst till en kostad av ca: 
17 usd. Väl på plats visade det sig återigen inte 
stämma då mina med resenärer inte behövde betala 
något alls för att komma in I landet… 
 

x Flyg –  Många alternativ finns. Vi flög med Turkish 
Airlines från ARN via Istanbul till Beirut för ca: 4200:- 

 

x Hotel Le Commodore – Det anrika krigs-
korrespondent hotellet framför andra I Hamra 
distriktet I centrala Beirut. Helt OK ca: 800:- natten 

Slutligen några tips…. 


