
 

Resebrev Nr 91
31 oktober – 14 november 1975
DELHI–POKHARA 
Sista resebrevs-avsnittet från min längsta Asienresa, sju månader hösten 1975 och
våren 1976. Efter nästan två månader i Iran, Afghanistan och Pakistan hade jag kommit
till Indien och dess huvudstad New Delhi. Upplevde Diwali-festligheterna, besökte 
stadens främsta turistattraktion, Qutb Minar, som vid den tiden låg utanför själva stads-
bebyggelsen,och och besökte svenska ambassaden där jag kunde läsa tidningar hem-
ifrån, däribland  Arbetet. Jag var emellertid samtidigt väldigt sjuk i magen alltsedan min
vistelse i Amritsar, och tvingades uppsöka läkare som gav mig dundermediciner så att
jag blev helt återställd på få dagar.  
Efter att ha införskaffat behövligt nepalesiskt visum for jag så med en tysk hippiebuss
via Agra, Kanpur och Varanasi på den nordindiska slätten till den idyliska turistorten 
Pokhara i centrala Nepal. Övernattade i det fria och I Varanasi fick jag tillfälle att uppleva
den heliga staden från vattnet, men råkade också ut för att bli biten av en apa i ett av
stadens tempel.   
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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 

http://larseklund.in/resebrev/2_herat1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/4_tallinn-gorgan1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/8_colombo1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/17_helambuvalley1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/23_bamiyan1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/24_kabul1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/31_kathmandu1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/32_thailand1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/33_malaysia&singapore1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/34_indonesien1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/47_lanka&tamilnadu1976.pdf
http://larseklund.in/resebrev/90_lahore-amritsar_okt1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/91_delhi-pokhara_nov1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/117_chitral1975.pdf
http://larseklund.in/resebrev/139_maimana-mazar1975.pdf



