Dakar – Storstad i Västafrika
Packat och klart, 25 april 1999

Senegals huvudstad Dakar är en svängande och färgsprakande metropol vid Afrikas atlantkust. Och inom räckhåll från chartermålet Gambia.

Allmänt
Dakar ligger på Afrikas västligaste udde, Kap Verde (Cap Vert) och staden har vuxit upp kring den fina naturliga hamnen på halvöns sydsida. Det är en storstad med cirka två miljoner invånare. Gorée-ön strax utanför kusten hade varit en strategisk punkt för de europeiska kolonialmakterna ända sen 1400-talet men Dakar grundades först 1857. 
	Staden blev snabbt betydelsefull. 1885 drogs Västafrikas första järnvägslinje dit, från den franska kolonialstaden Saint Louis i norr. 1904-57 var Dakar säte för hela det franska kolonialväldet i Västafrika och sen 1960 är staden huvudstad i det fria Senegal. Dakar är en relativt stor industristad, har en stor hamn och är ändpunkt för en järnvägslinje till Bamako i Mali. Flygplatsen är en av Afrikas största.

I TV-reportaget
Packat och Klarts Anders Rosén började i stadsdelen Yoff som ligger vid havet norr om centrum och där fiskare bott i hundratals år. Här blev Anders inbjuden till en typisk senegalesisk kvartersfest, en tannbeer, som kretsar kring musik (framförallt framförd på sabar-trumma) och dans. En utländsk besökare som råkar passera en tannbeer brukar få vara med om han eller hon ger sig tillkänna.
	Nästa anhalt i Dakar-natten var baren och restaurangen Le Fouquetes som är ett populärt salsaställe med musik i princip varje kväll. Men här kan man också lyssna till senegalesisk mbalax-musik, i reportaget hette sångerskan Maty Thiam Dogo. Le Fouquetes är öppet dygnet runt men dansen börjar sällan förrän midnatt. Adress 141 Avenue de President Lamine Guiye.
	Nästa dag besökte Anders Medina som är en av Dakars folkliga stadsdelar och där man utan problem kan ströva runt och uppleva det vanliga livet, som en kontrast till innerstaden. Efter det viktiga tedrickandet fortsatte han till Sandaga-marknaden som är den största i Dakars innerstad. Inne i byggnaden säljs grönsaker, kött, fisk, kryddor och andra matvaror medan andra typer av varor (t ex färgsprakande afrikanska tyger) säljs utanför. Fascinerande att gå runt och titta, även om man inte handlar så mycket. Glöm inte att pruta! Det ska man göra.
	Restaurangen som besöktes heter Point d Interrogation (frågetecknet) och är ett ganska enkelt ställe som främst serverar inhemska specialiteter, till exempel nationalrätten ceebu j'n som är ris med fisk och grönsaker och den klassiska västafrikanska yassa-kycklingen (med lök- och citronsås). Prisläge ca 500-1500 CFA-franc (7.50-23 kronor) för varmrätterna. Adressen är Rue Mohamed V (i korsningen med Rue Amadou Assane Ndoye). Öppet dagligen 7-23. Lägg märke till skyltarna Découvrez les merveilles de la cuisine Sénégalaise (upptäck det senegalesiska kökets underverk) och Pour etre sur de bien manger (för att vara säker på att äta gott). Dakar har många både bra och billiga restauranger. Och även lite finare restauranger med mycket bra fisk och skaldjur.
	Gorée-ön är det stora utflyktsmålet från Dakar. Ön var för längesen ett centrum för slavhandel och ligger fyra kilometer ut i Atlanten. Båtresan tar 20 minuter och båtarna går från hamnen nära järnvägsstationen från tidig morgon till sen kväll. Biljetten kostar 3 000 CFA-franc (ca 40 kronor). Idag är ön en stilla idyll med konstnärer och musiker men från 1400- till 1800-talet var Gorée en strategisk plats för den som ville kontrollera handeln till och från denna del av Västafrika. Såväl den franska som de portugisiska, brittiska och holländska flaggorna har vajat här. Och hit fördes slavarna inifrån landet innan de skulle skeppas över till den nya världen. En plats med en mörk historia.
	Det i TV-reportaget besökta Slavhuset La Maison des Esclaves är öppet tisdag-söndag 10.30-12.30 samt 14.30-18. Inträde 350 CFA-franc (ca 5 kr). Det var också på Gorée som Anders lärde sig spela på djembé-trumma (ej att förväxla med sabar-trumman på den senegalesiska festen i början av reportaget). Trumlektionerna ges ofta informellt och ett utgångspris brukar vara 5000 CFA-franc per timme (ca 70 kronor), ett pris som givetvis bör förhandlas.

Mer att se
Den svenska frilansjournalisten Åsa Rapp Baro är sen flera år bosatt i Senegal och är den som lotsat Packat och Klart rätt i Dakar. Bland hennes övriga tips märks en tur upp till takbaren i Hotel de lIndépendance och ta en drink och njuta av utsikten i solnedgången.
	Lite senare på kvällen/natten är ett besök på Thiossane ett måste, på denna klubb spelar ofta den västafrikanska megastjärnor Youssou Ndour och andra stora senegalesiska stjärnor. Thiossane har livemusik fredagar och lördagar och i bland även onsdag och söndag. Livekvällar är inträdet 2 500-3 500 CFA-franc (ca 35-50 kronor). Adress Sicap Rue 10, tel 824 60 46.
	En annan populär nattklubb är Sahel Sunset som ligger på Boulevard de la Gueule Tapée (tel 821 21 18). Här spelar ofta Thione Seck. OBS! Vill man uppleva det pulserande Dakar med det häftiga dans- och nöjeslivet bör man undvika den årliga fastemånaden Ramadan då det ofta är stängt och konserterna färre.
	Både inne i staden men framförallt strax utanför Dakar finns mycket fina stränder, till exempel vid Ngor och Yoff, båda nära flygplatsen norr om centrala staden. Ett ännu finare strandområde är det cirka 40-50 kilometer sydost om Dakar, kring Saly-Mbour med långa palmstränder och hotell i olika prisklasser. Kollektivtaxi eller buss från Dakar.

Resa dit
Till Dakar tar man sig antingen direkt med flyg från Europa eller med flyg eller kollektivtaxi från grannlandet Gambia dit det går charterresor från Sverige. En reguljär flygbiljett Stockholm-Dakar brukar kosta från cirka 6 000 kronor T/R. De bästa förbindelserna brukar vara via Paris eller Bryssel.
Att flyga charter Stockholm-Gambia (Banjul) kommer när säsongen startar i höst att kosta från cirka 3 000 kronor (endast flyg, 1 vecka). Sen kan man fortsätta med flyg från Banjul till Dakar (cirka 1 100 kronor T/R, flygtid cirka 40 minuter) eller åka landvägen med kollektivtaxi vilket är lite billigare men tar betydligt längre tid. Flyget Banjul-Dakar kan vara svårt att boka från Sverige.

Logi
I Dakar finns allt från mycket dyra lyxhotell till de enklaste härbärgen. Ett fräscht dubbelrum på ett förstaklasshotell med luftkonditionering, dusch och wc på rummet kostar cirka 500-700 kronor.
	Ett billigt och bra mellanklasshotell med centralt läge är Hotel Ganalé (38 Rue Amadou Assane Ndoye) där ett dubbelrum wc, dusch, TV och luftkonditionering kostar strax över 300 kronor. Hotellet har en bra restaurang och bar som drivs av en danska. Tel 009221-821 55 70, Fax 009221-822 43 42. 

Ta sig runt
Taxi är billigt och rekommenderas särskilt kvällstid. Stadskärnan är inte särskilt stor och där kan man ta sig fram till fots. Nykomlingen som vill få en överblick över staden kan ta Le Petit Train, ett sightseeingtåg som går kl 11.15 tisdag-lördag från den turistinriktade hantverksbyn Village Artisanal vid fiskmarknaden Soumbédioune. Pris 3600 CFA-franc per person (ca 50 kronor).

Att se utanför Dakar
En höjdpunkt i Senegal utanför Dakar är ett besök i den gamla koloniala staden Saint Louis som ligger i norra delen av landet. En bedagad pärla med många byggnader från svunna tider, belägen på en långsmal ö i Senegalfloden, nära dess mynning i Atlanten. Här kan man bo på något av de gamla franska hotellen, till exempel Hotel de la Poste. Saint Louis ligger cirka 270 kilometer norr om Dakar, ett stenkast från gränsen till Mauretanien. Hit kan man ta sig med buss, kollektivtaxi eller hyrbil från Dakar (tågen på Västafrikas första järnvägslinje Dakar-St Louis slutade tyvärr gå 1996). Räkna med cirka 40 kronor per person i kollektivtaxi.
	Den del av Senegal som ligger söder om Gambia, Casamance, är kanske landets allra vackraste. Tyvärr har en väpnad konflikt mellan rebeller och regeringsarmén begränsat möjligheterna att besöka detta område med sina traditionella och vänliga byar, risfält, fina stränder och en vacker flod på vilken man kan åka båt och se hoppande delfiner. Under lugna perioder kan det fortfarande gå att besöka Casamance.

Praktiska fakta
Visum behöver svenska besökare inte längre ha för att besöka Senegal. Giltigt pass räcker.

Valutan heter CFA-franc och det bästa är att växla i bank (franska franc är den bästa valutan att ha med sig). 1 fransk franc är alltid lika med 100 CFA-franc (således är 100 CFA-franc ung 1.40 SEK i april 1999) Försök att alltid ha jämna pengar, på många ställen är det svårt att få växel. Kreditkort accepteras i många lite finare hotell, restauranger och butiker. Kontantuttag möjligt i flera banker om man har VISA eller MasterCard.

Hälsa Kontrollera med vaccinationsbyrå eller vårdcentral innan avresan vad som är nödvändigt för just Senegal. Koleravaccination kan vara aktuell och malariatabletter rekommenderas. Nykomlingar i landet bör ej dricka kranvatten och även undvika isbitar, vattensköljd sallad etc. Men i allmänhet är varm mat, även den som säljs på gatan, ofarlig för magen.

Klimat Dakar ligger i de nordliga tropikerna och temperaturen varierar mellan 25 och 32 grader C på dagen och 17-24 grader på natten. Under juli-september regnar det en hel del. Under övriga året är det torrt.



