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Den 22 november 2007 hade SAK 
varit verksamt i Afghanistan i 25 
år. För att fira detta arrangerades 
med hjälp av SAK-personalen en 
jubileumsfest på platskontoret i 
Kabul. 

t e x t  &  b i l d :  m a l i n  l a g e r

Kabulkontorets stora lagerlokal 
förvandlades under en natt till ett 
enormt partytält med hundratals 
mattor och sittplatser för över 100 
inbjudna gäster. På gästlistan åter-
fanns allt från ministrar till före detta 
SAK-kolleger.
 En lång rad talare inledde dagen 
och många var de som ville uttrycka 
sin tacksamhet över SAKs insat-
ser för det afghanska folket. En av 
höjdpunkterna var när plastchef 
Anders Fänge fick den stora äran 
att ta emot den så kallade Sayyed 
Jamaluddin Afghans hedersmedalj. 

Den av president Karzai högsta 
utmärkselsen som utdelas. Medaljen 
och ett uppskattningsbrev över-
räcktes av hedersgästen Dr Ghulam 
Farooq Wardak, Minister of State for 
Parliamentary Affairs. Även en rad 
olika tv-kanaler, tidningar och ra-
diostationer var på plats för att följa 
festligheterna. Tolo-tv som är en po-
pulär afghansk tv-station intervjuade 
bland andra SAKs vice platschef och 
finansdirektör Dr Shah Mahmood.  

Lekar och Kabuli Pillau
Festligheterna fortsatte med flera tal, 
diktläsning och utdelning av minnes-
plaketter och utmärkelser till bland 
annat SAKs personal, för att sedan 
avslutas med en stor festlunch bestå-
ende av kebab och den traditionella 
afghanska Kabuli Pillau. 
 Efter lunchen, när de externa gäs-
terna lämnat festen, fortsatte festlig-
heterna för SAKs egen personal med 

lekar som dragkamp och armbrytning, 
äppelskalning, ordlekar och sytråds-
påträdning. 
 Dagens sista programpunkt, en 
efterlängtad sådan, som många i 
personalen gått och väntat på var det 
årliga SAK-lotteriet, där alla fick dra 
en varsin lott och vinna en present. 
Det var många glada leenden från 
dem som fick sina namn uppropade 
tidigt i dragningen och kunde välja 
och vraka bland presenterna och 
lite mindre glada miner för de som 
fick gå hem med en tvål eller en 
schampoflaska.   

Malin Lager har nu, efter cirka tre 

år som SAKs informatör i Kabul, 

slutat och flyttat hem till Sverige. 

Afghanistan-nytt och SAK vill 

tacka dig för allt du har gjort och 

samtidigt passa på att önska dig 

ett stort lycka till i framtiden. 

Stort firande på Kabulkontoret
SAK fick presidentens hedersmedalj för sina insatser

Till vänster: SAKs finanschef Shah Mahmood intervjuas av afghanska Tolo-tv. Ovan till höger: SAKs platschef, Anders Fänge, tar emot president 
Karzais hedersmedalj. Nedan till höger: En gigantisk tårta som enligt utsago också lät sig väl smaka.
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