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Det var en gång ett Afghanistan...
Det kan kallas rese
romantik att skaka 

ökendammet av sig medan 
turban klädda tulltjänstemän 
med orientaliskt tålamod 
nyfiket granskar varje detalj 
i bagaget. Under tiden glider 
långa kamel karavaner förbi 
någon kilometer bort, utom 
räckhåll för byråkratin. Efter 
några timmar öppnas gräns
bommen och resmålet är 
uppnått. Man har besegrat 
det ouppnåeliga...

Ragnar Lindström i Norrköpings Tidningar 1973

”Nyligen fick SAK in en ovanlig gåva – 29 medlems-
avgifter – från en och samma person! Någon har väl 
gjort ett misstag, men icke. Det var Ragnar Lindström 
som lättade sitt samvete för att han aldrig varit med-
lem tidigare, nu har han varit med sedan SAK grun-
dades. Han fyllde 60 år för en tid sen, ”en mörk dag” 
enligt honom själv, förbjuden att omnämnas. Istället 
för att köpa present, samlade familjen in över 17 000 
kronor från släkt och vänner som en gåva till SAK. 
Ragnar ville inte vara sämre utan betalade alltså in  
ytterligare 6 525 kronor eller 29 medlemsavgifter. 

Bild: Ragnar Lindström  |  Text: Markus Håkansson

Ragnar bestämde sig vid 15 års ålder att han skulle ta sig till 
något av de två länder som han visste allra minst om. Det 
kom att stå mellan Malawi och Afghani stan. Det blev det 
senare och 1971, när Ragnar var 24 år gammal, liftade han 
från Uppsala till Salzburg, tog tåget till Teheran och sedan 
buss och tåg till Kabul via Herat och Kandahar. Väl här 
köpte han och resekompisen en gammal Citroën 2CV som 
under tre månader tog dem runt Afghanistan. Bilen inklu
derades, tillsammans med en stor afghansk matta av högsta 
kvalitet i resebudgeten på blott 3 000 kronor! Resan som 
tog Ragnar till alla Afghanistans landsändar dokumente
rades väl i både text och bild och kunde 1973 läsas som 
artikelserie i Norrköpings Tidningar. 
 – När vi gick längs Kabuls gator kunde jag trots vår 
strama resebudget ge alla tiggare jag stötte på en slant, det 
fanns nämligen inte så många. Jag upplevde det som om 
det gästfria afghanska folket levde väl. Inget överdåd för
stås, men jag såg få sjuka och utblottade, säger Ragnar när 
jag pratar med honom på telefon.
 På väg hem skickades ett telegram från Teheran till någ

ra kompisar i Sverige med en förfrågan om de kunde tänka 
sig att köra Ragnars bil som stod parkerad i Uppsala till 
Istanbul och mötas upp. 
 – Det gick inte ens att ringa och höra hur det gick för 
dem, det hade kostat en förmögenhet. Så vi tog oss till Istan
bul, sålde vår Citroën och tog oss till mötesplatsen och kun
de bara hoppas på att våra vänner skulle dyka upp. Glädjen 
var stor när vi möttes på avtalad plats.
 SAK välkomnar härmed Ragnar Lindström som med
lem och hoppas att det blir fler resor till Afghanistan för den 
äventyrslystne, nyblivne 60-åringen.   •
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Afghanistan har ett 
mycket väl utbyggt 

kommunikationsnät – under 
förutsättning att man färdas 
på kamel. Landet genomkor-
sas av urgamla karavanleder. 
Mest berömd är den gamla 
sidenvägen” [...] ”En kamel-
drivare behöver aldrig vara 
rädd att sakna mat och hus-
rum under vägen. Enkla ”mot-
ell” finns överallt med två tre 
mils mellanrum” [...] ”Dessa 
sk serajer finns kvar även vid 
de vägar som numera trafike-
ras av motorfordon...” 

Ragnar Lindström i Norrköpings Tidningar 1973

”

Se Ragnars fantastiska bilder och läs hans artiklar från 1973 på www.sak.se




