
 –MAZAR-I-SHARIF–SHIBARGHAN
Andra etappen på min sjumånadersresa genom Asien, från shiamuslimernas heliga 
stad Meshad i Iran. Passerade därefter gränsen till Afghanistan och kom till den helt 
fantastiskt fina staden Herat och blev helt betagen i dess skönhet. Efter en vecka for 
jag så vidare med en lastbil, satt 20 personer på flaket tätt ihop under en tre dagars 
besvärlig resa genom norra Afghanistan, med övernattning i Maimana, och en hel dag 
genom Karakumöknen, kom slutligen tiil delmålet Mazar i Sharif.

Resebrev Nr 2 Nu kompletterat med Lars 

19–30 september 1975 dagboksanteckningar 

MESHAD–HERAT–MAIMANA

MAIMANA



Hari Rud River, on way from Meshad to Herat Iran/Afghanistan border

Harii Rud_floden



Overlandresenärer vilar i skuggan av lastbilar vid gränsen mellan Iran och Afghanistan





HERAT
Blå Mosken.i Herat, en av världens vackraste moskéer



The Musalla Minarets of Herat Fascinerande historiska monument typ dessa märkliga minareter
fanns i överflöd i underbara Herat. Allt senare förstört under 
decennier av inbördeskrig, sovjetisk ockupation och talibanvälde





Three day transport from Herat to Mazar-iSharif

Färdades tre dagar med detta fordom genom norra Afghanistan från Herat till Mazar-I-Sharif.



Fram tills Shibargan var vägen usel, över berg, korsade floder vid vadställen och for en hel dag genom Karakum-öknen



Ett brittiskt lärarpar på väg 
mot Australien via Indien, 
medresenärer på färden 
genom norra Afghanistan. De 
visade sig emellertid bära på de 
gängse fördomarna som 
flertalet engelsmän har - att 
afghaner är lömska och 
opålitliga. En idé som kommer 
sig av de tre brittisk-afghanska 
krigen, det sista 1919, där 
britterna med överlägsen 
militär utrustning kunde segra 
på slagfältet, men afghanerna 
accepterade inte nederlag utan  
– ett av de tidigare två krigen – 
de lade sig i bakhåll och 
dödade de brittisk-indiska 
trupperna när dessa drog sig 
tillbaka.

Ingång tlll den täckta 
basaren i Herat.





20 passagerare ombord plus mycket bagage, för tungt för att köra över 
branta passager varför vi fick promenera över kullarna.



MAIMANA

Porten till Maimana där vi övernattade en natt. Porträtt av Mohammed Daoud Khan, Afghanistans 
president från 1973, då han störtade kung Zahir Shah, till 1978 då han själv störtades i den 
kommunistiska statskuppen .



Stolta och gästfria mänskor, även barnen vänliga och nyfikna på de udda individer 
som vi overland-resenärer utgjorde. En nyfunnen vän i Maimana..



KARAKUMÖKNEN



MAZR I SHARIF
Hazrat Ali-Moskén I Mazar-I-Sharif. Moskën, även kallad Blå Moskén, är 
pilgrimsmål för shia-muslimer som tror att Ali, den fjärde kalifen och och den 
rättmätiga efterträdaren till Muhammed, ligger begravd här.





BALKH En mäktig upplevelse att vandra runt i ruinerna efter Balkh - denna en gång storslagna stad, 
en viktig knutpunkt på Sidenvägen mellan Europa och Kina och Indien. Förföll sedan 
sjötransporterna tog över. Men distriktet i vilket Mazar ingår heter fortfarande Balkh.
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