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Carl Schönmeyr
Svenska Afghanistankommittén minns

Den 26 januari nåddes Svens-
ka Afghanistankommittén 
av den sorgliga nyheten att 
Carl Schönmeyr avlidit efter 

en kort tids sjukdom. Carl, eller Calle 
som han föredrog att kallas, var en av 
SAKs grundare och initierade SAKs 
biståndsverksamhet under det tidiga 
80-talet. Större delen av hans vuxna 
liv har han ägnat åt Afghani stan. Calle 
blev 82 år och tankarna går till de när-
mast sörjande, hans afghanska familj 
och syskonbarn.

Jag hade den stora förmånen att få lära 
känna Calle. Under mina sju år på 

Svenska Afghanistankommittén så har han 
alltid varit en fast punkt i tillvaron – lite 
som en mentor att rådfråga om stort och 
smått. Han var inte bara hedersledamot i 
SAKs styrelse utan också medlem i denna 
tidnings redaktionsråd. Calle var en nestor, 
en gentleman och en god vän. Han hade 
humor också, en sorts subtil, intellektuell 
humor som inte sällan utmynnade i ett 
gemensamt gapflabb. Jag minns Calles 
nyfikenhet – han förmådde som få äldre 
personer jag har träffat, hela tiden uppvisa 
en imponerande förståelse och intresse för 
nymodigheter och trender. Saker som kan-
ske borde te sig märkliga för en 80-åring 
såg han på med en ibland förvånande 
klarsynthet. Det blir tomt utan dig Calle!    
                         Markus Håkansson, redaktör

Mitt minne av Calle går inte att skilja 
ut från Afghanistan och Afghani-

stankommitten, då han framför allt 
var en vän och en kollega i arbetet för 
Afghanistan. Med sin eftertänksamhet, 
intelligens och stora kunskap, lågmälda 
humor och aldrig sinande engagemang 
för det afghanska folket blev han en 
drivande och huvudsaklig kraft inte bara i 
bildandet av Afghanistankommitten 1980 
och påbörjandet av biståndsarbetet utan 
också i de årtionden av arbete som följde 
både i Sverige och Afghanistan. För mej 
personligen blev kontakten med Calle en 
avgörande punkt i mitt liv, då det var han 

som 1982 övertalade mej  att ta jobbet 
som chef för Svenska Afghanistankommit-
ten i Peshawar; något som innebar att jag 
kom att ägna större delen av mitt reste-
rande yrkesliv åt arbetet för Afghanistan. 
Kort sagt, utan Calle hade mitt liv med 
stor sannolikhet blivit betydligt mindre 
meningsfullt. Och under de år som följde 
var samtalen och arbetet ihop med Calle 
alltid tankeväckande och inspirerande. 
Från Peshawar, Islamabad, Stockholm och 
Viken lever minnena av honom, och som 
minnen ofta gör, lämnar de hål av saknad.         

Anders Fänge
SAKs platschef i Afghanistan

Calles artikelserie “Afghanistans sak är vår”, 
om hur SAKs biståndsarbete började, gick 
som följetong i Afghanistan-nytt hela 2005. 
Läs artiklarna på www.sak.se.
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Favorit i repris | Calle var även en god tecknare. Här är två av hans bildfrågor från 
Afghanistan-nytt nummer 1 och 2, 2007.

Calle utanför Peshawar Club i Pakistan. Tidigt 1980-tal.

1. Vilken Alexander förknippas med Afghanistan? Under 
historiens gång har Afghanistan invaderats av främmande 
trupper vid flera tillfällen. En sådan invasion är förknippad 
med namnet Alexander. Vilken Alexander?

2. Vilken kung? Afghanistan kämpar för att få till stånd ett 
demokratiskt samhälle med yttrandefrihet, mötesfrihet och allas 
likhet inför lagen. Det är dock inte första gången man försöker in-
föra parlamentarisk demokrati. Det har gjorts tidigare, då med den 
afghanske kungen som initiativtagare. Vad hette denne kung?

Rätt svar: Fråga 1: 2. Fråga 2: 1.
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