
Resebrev Nr 90
20 – 30 oktober 1975
LAHORE–AMRITSAR 
Efter besöket till Kalashfolkets hemvist i nordligaste Pakistan (se resebrev 117) 
tillsammans med Tomas Löfström, reste jag vidare på min sjumånaders Asienresa som 
jag brukar, helt på egen hand. Tog tåget till Pakistans vackraste stad Lahore, där jag efter 
avslutad sightseeing hade en skräckfylld upplevelse då jag inte hittade hem till mitt hotell 
förrän efter sex timmars desperat letande. Dagen efter blev jag sedan lurad att gränsen 
till Indien skulle hålla stängd flera dagar varför jag omedelbart måste ta mig till Wagha 
Border på morgonen och passera gränsen. Väl i Indien kunde jag däremot äntligen koppla 
av, fick boende i ett pilgrimshärbärge inne i sikhernas heliga tempel – Gyllene Templet i 
Amritsar – en vecka och blev helt betagen i Amritsars charm. Dock var jag vid den tiden, 
22 år gammal, helt ovan vid indisk mat och hade det synnerligen besvärligt att klara av 
de starka kryddorna (något som jag lyckligtvis kommit över senare).
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ASIENRESAN 1975-76 
– Helsingfors–Tallinn–Moskva–Baku–Bandar Pahlavi-Gorgan 

        10–16 september. Inledningen på sjumånaders resa. Resebrev 4 

– Meshad-Herat 17–24 september Resebrev 2 

– Maimana-Mazar-ı-Sharif, Afghanstan  25-30 september Resebrev 139 

– Bamiyan & Band-i-Amir, Afghanistan 5-6 oktober. Resebrev 23 

– Kabul , Afghanistan 1-3 & 10-14 oktober. Resebrev 24 

– Chitral och Bumboret , Pakistan 15-22 oktober. Resebrev 117 

– Lahore–Amritsar 20 – 30 oktober. Resebrev 90 

– Delhi-Pokhara, Nepal 31 oktober – 14 november Resebrev 91 

– Helambu-dalen, Nepal 21-28 november. 
        Äventyrlig veckolång ensamvandring (trek) Resebrev 17 

– Kathmandu-dalen, Nepal 15-29 november. Resebrev 31 

– Chiang Mai – Bangkok – Nakhon Sri Thammarat,Thailand         Resebrev 32 
2-17 december  

– Penang/Georgetown–Kuala Lumpur–Malakka–Singapore Resebrev 33 
17 december –3 januari 1976.  

– Jakarta–Bali–Surabaya–Yogyakarta–Jakarta-Bogor  Resebrev 34 
            Indonesien                 1-30 januari 1976.  

– Colombo, Sri Lanka 8-16 februari Resebrev 8 

– Sri Lanka–Tamil Nadu–Kerala, Indien 19 februari – 10 mars. Resebrev 47 

      Sista etappen på resan – en månad i Sri Lanka och 14 dagar i  
      sydindiska delstaterna Tamil Nadu och Kerala, varefter jag tog båten  
     tillbaka till Sri Lanka och slutligen flyg hem till Sverige 
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