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Club100s 15:e klubbresa – Pakistan - gick av stapeln exakt 364 dagar efter att klubbresan 
dessförinnan startade till Centralafrikanska republiken. 

Att anordna klubbresor under pandemin kan diskuteras, men alla gör ett eget val. I detta fall kan 
man med glimten i ögat se om det var en klubbresa eller ej, med tanke på antalet deltagare. Men 
inbjudan gick ut till alla medlemmar och aspiranter så kriterierna för en klubbresa uppfylldes. Vi 
var fem stycken i planeringsstadiet, men till slut blev det en medlem och en aspirant som åkte. Vi 
är ju lite speciella med våra Wanderlust-gener så lite självironi kan vi bjuda på. 

Att flyga till Pakistan är smidigt om man gör allt rätt. Visum kan man ansöka om elektroniskt 
men missar man någon detalj stöter man på patrull. Med turkiska lågprisbolaget Pegasus hittade 
vi flygbiljetter för 3500 kr styck, till Karachi. De flyger även på andra orter i Pakistan. Ska man se 
de höga bergen med den vackra naturen så är det inte Karachi som gäller. 

Det som lockade i Karachi var fiske, snorkling, jetski i mangroveträsken etc. Det finns även fina 
stränder i Karachis närhet. Pakistan är dock som de flesta känner till lite av kaosets land också, 
åtminstone när det gäller storstäderna. Karachi har en befolkningsmängd på sexton till tjugo 
miljoner enligt uppgift. 

Jag hade under lång tid kontakt med företaget FAR Adventures i Karachi som skulle ordna med 
fisketurer, jet ski, boende på stranden, grillning vid lägereldar m m. Magkänslan var dock att det 
var något märkligt med att de hade så svårt att berätta vad paketet skulle kosta. Nu reviderade jag 
programmet åtskilliga gånger så de blev nog lite matt på mig till slut. När de så väl presenterade 
kostnaden för paketet undrade jag om jag räknat rätt på pakistan-rupie gentemot svenska kronor. 
Det måste vara fel på en nolla. Men efter en kontrollfråga så visade det sig att de ville ha cirka 
40.000 kronor för ett program på tre dagar. Det enda positiva var att det skulle vara samma pris 
oavsett om vi blev två eller upp till fem personer, men priset var ändå extremt högt för även fem 
personer.  - No way, sa backpackern i mig.

 



 
40.000-kronorsprogramet (exkl flyg, visum och covid19-test får bli i ett annat liv) 

 

Efter lite tips via kontakter i Club100 var det en annan person i Karachi som skulle kunna hjälpa 
till. Han kunde styra upp ett snarlikt program för cirka 5000 kr per dygn. Inte heller det föll i min 
smak. 

Det blev att vi flög ner till Karachi med ett hotell bokat – Beach Luxury hotel med 
swimmingpool vid vattnet/kanal ut mot havet. På plats skulle det inte vara några problem att 
styra upp dagarna. Precis som man gjorde förr i tiden. Man läser på innan man reser och så tar 
man hjälp av lokala fixare på plats. 

Vi hade flygbiljetter i vår hand och en tid bokad för det obligatoriska covid19-testet men inget 
svar på visumansökan. Detta i mellandagarna med avresa på nyårsdagen. Så lite panik började 
krypa på en om resan skulle bli av. Jag mejlade ner till Islamabad dit den elektroniska 
visumansökan gått. När inget svar kom, så både mejlade jag och ringde jag till Pakistans 
ambassad i Stockholm. Eftersom jag ringde utanför deras telefontid (en timme per dag), bad de 
mig återkomma. Suck! 

Hux flux ringde dock en trevlig herre från ambassaden som svar på mitt ”urgent email”. Han 
förklarade att jag sannolikt gjort precis samma fel som många andra som ansöker om e-visa, 
nämligen att när man fått betalningen bekräftad inte gör den sista åtgärden i själva ansökan. Jag 
bönade och bad att han skulle titta på våra ansökningar om jag omedelbart kompletterade våra 
ansökningar. Inom någon minut var det klart för min del och max tio minuter senare plingade 
det till i mejlen med e-visum till både mig och min son Eric. Den trevliga herren ringde även från 
ambassaden och bekräftade att visumen var klara samt undrade lite nyfiket vad vi skulle göra i 
Karachi. 

På eftermiddagen ringde även en dam från ambassaden, som jag stört på hennes lediga tid på 
morgonen. Hon sa att hon var behjälplig med att ordna ”express visum” åt oss. Jag förklarade att 



visumen var klara och att jag var supernöjd med det effektiva bemötandet från ambassaden i 
Stockholm. 

När visumen var klara var det dags för covid-testen, tre dagar innan avresa, så att vi skulle hinna 
få svaren och uppfylla kraven på högst 96h gamla negativa covid-test vid ankomst. En tops som 
vreds om i ena näsborren så det kittlade till ordentligt och även lite efteråt, så var det klart och 
nästan två tusen kronor fattigare. Redan dagen efter kom de negativa resultaten.  

 
Smidigt med e-visum. 

 

 
Världens dyraste topsJ 



Efter att ha avnjutit en nyårssupé och beskådat fyrverkerier i området utanför Stockholm där vi 
bor så var det dags att efter lite sömn bege oss till Arlanda på nyårsdagens morgon. SL har dragit 
in det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, nämligen buss från Märsta till Arlanda. Så det 
blev pendel till Arlanda med den stationsavgift som gäller. 

Arlanda kändes märkligt, med alla nedstängda affärer och restauranger. Endast någon enstaka 
affär och restaurang var öppen i Sky city. Vår avgång var den enda vid 13-tiden så 
avgångsterminalen var i princip öde förutom de som skulle med vårt plan. Passpolisen undrade 
om vi inte kunde fiska på närmare håll när hon fick höra att vi skulle flyga till Pakistan för att 
fiska. 

 
Så här öde har jag aldrig sett en avgångsterminal. 

 

Efter mellanlandning i Istanbul och en lättare måltid på flygplatsen, satt vi på nattflyget Istanbul 
– Karachi. Pegasus är ett lågprisflygbolag där ingen mat ingår i priset och om man inte förbeställt 
får man vara utan. Vi lyckades dock köpa två smörgåsar som blivit över. För det var en ganska 
seg flygresa. Seg var bara förnamnet vad man var när vi landade 04.20 lokal tid.  

Som tur var hade de en kö särskilt för de med e-visum. Perfekt och väldigt smidigt. Trodde vi. 
För i den kassan satt en man som i princip bara gjorde en signatur på visumpapperet och så fick 
man gå och ställa sig i nästa kö. När man väl kom fram i den kön – hade vi klantigt nog inte fyllt i 
ankomstkorten och fick börja om i en tredje kö, där de skickade oss fram och tillbaka mellan 
olika köer. Efter att fått höra att jag inte behövde fylla i ett ankomstkort för Eric till att jag fick 
lov att göra det av en annan tjänsteman, blev det lite bestämda ord från mig, dock utan att 
använda svordomar eller vara nedlåtande.  



 
Karachi flygplats och covid19-anpassade resenärer. 

 
1,5 h efter att vi landat satt vi i hotellets transferbuss på väg till hotellet. Det var otroligt skönt att 
de hade transfer och att det gick smidigt att ta sig till hotellet. Vi var dock inte så värst pigga efter 
incheckning så det blev lite sömn innan vi skulle ut och göra Karachi. 

Första dagen satsade vi på lite shopping och att bara se lite av staden. Hotellet sa att vi av 
säkerhetsskäl inte skulle ta någon taxi på gatan utan förbeställa. När vi väl var klara med 
stadsutflykten tog vi en rickshaw åter till hotellet, för en spottstyver av vad taxin tidigare kostat. 

 
Den trevliga richshawföraren som skjutsade oss. Han trodde Sudan och Sverige är samma landJ 



Vi var bekväma och åt på hotellet första kvällen. De hade två restauranger, en skaldjursrestaurang 
och en bufférestaurang. Vi valde buffé. Det pakistanska köket är känt för att vara kryddstarkt och 
vi båda är inte så förtjusta i just sådan mat. Men vi åt som hungriga vargar att det brann i halsen 
och att det gick åt en hel del vätska. Efterrätterna var söta så det förslog. Vi satt utomhus och åt 
till en vacker utsikt över vattnet och neonljusen på höghusen längre bort. Dock var det lite smolk 
i bägaren med den odör som låg över området. En rutten lukt som kom från vattnet. I vattnet 
flöt sopor i mängder kvälls och nattetid. Det var en bedrövlig syn att se. Så sorgligt. Till råga på 
allt gick det orenat avloppsvatten ut i vattnet lite överallt, därav den avskyvärda lukten. 
Mangroveträsket mittemot hotellet såg inte inbjudande ut med tanke på alla sopor som flöt in 
bland träden och fastnade. 

 
Beach Luxury Hotel by night. 

 
Syns dåligt men allt utanför den flytande restaurangen är skräp – 

stora sopsäckar m m flytande på väg ut i havet. 
 



Dag 2 var det så dags för det efterlängtade fisket. Hård prutning var det som gällde. För återigen 
hade vi fått ett ockerpris för fiskeutflykten. Efter att jag förklarat att vi var ”enkla människor” 
som inte behövde någon speedboat utan föredrog att en lokal fiskare tog med oss ut, hade vår 
fixare Hussein förstått vilka gäster vi var.  

Hussein var en riktig skön lirare som hade kontakter överallt. Många intressanta berättelser och 
om bara hälften av dem var sanna så är det helt otroligt. Han var i a f företagare med fyra olika 
företag igång inom allt från byggnation till grönsaksodling. Han hade även flera resort utanför 
Karachi som han hyrde ut. Till en av dessa resort tog vi oss, cirka 1h utanför Karachi. Med en 
lokal fiskare och hans son tog vi oss ut på havet. Jag vet inte vad som avgjorde, men helt enkelt 
är jag en sämre fiskare än min son Eric. Eric drog upp fisk efter fisk medan jag inte var så värst 
framgångsrik. 

 
Vår båtkapten med en gulaktig fisk och Hussein som dokumenterar. 



 
Storfiskaren Eric med en av hans fiskar han drog upp. De var väldigt färgglada allihopa. 

 

Efter fisket var det så dags för snorkling. Jag var påläst om att korallreven utanför Karachi 
försvinner mer och mer på grund av den miljöförstöring som pågår. Att det skulle vara så dåligt 
som det var, var dock chockartat. Nu kunde vi inte ta oss till den plats som är mest omtalad för 
sina snorkelvatten. Nämligen ön Churna som nu stängts för besökare eftersom den ligger för 
nära ett bygge av en kärnkraftsreaktor. Låter som inte någon bra lösning att lägga ett 
kärnkraftverk i ett naturskönt område och stoppa turismen i området. 

Vi fiskade precis utanför kärnkraftsverksbygget och jag kunde inte låta bli att berätta att vi i 
Sverige stänger ner fullt fungerande kärnkraftverk för att köpa kolkraftverks-el från grannländer. 
Något Hussein hade svårt att ta in. 

Några fiskar modell större blev det inte för oss, men det hade de slitna fiskare som kom in till 
stranden när vi var där, fått. Under tio dygn hade sju fiskare varit ute till havs och fiskat. De 
verkade livegna efter att Hussein berättat om fiskarnas arbetsförhållanden och om byns rikaste 
som var ägaren av fiskebåten. 



 
Det kinesiskbyggda kärnkraftverket i bakgrunden 

 

 

 
Delar av den fångst de sju fiskarna fått under tio dygn på havet. 

 



 
Jag med byns rikaste – ägaren av några fiskebåtar. 

 
Eric på Husseins resort och med lunchen vi åt senare 

 



Jag tror inte Husseins anställda på resorten hade några vidare arbetsförhållanden heller. Att vi 
inte hyrde in oss på resorten för 5000 kr dygnet med diverse utflykter inkluderat, är jag glad för. 
Resorten låg trevligt, men så mycket mer än att traska runt i byn och ta något bad i det inte helt 
fräscha vattnet fanns inte att göra. Pakistanier är inte så värst förtjusta i att sola och bada. De 
använder sina resort till att njuta av havsbrisen och sitta med vattenpipor, god mat etc och bara 
njuta under stora uppspända solskydd. Att även Husseins anställda nonchalant slängde ner skräp 
i vattnet var något Hussein beklagade sig över. Han sa att även välutbildade har fel tänk vad gäller 
att ta vara på naturen och inte skräpa ner. 

Något som beskrevs som ”röda bergen” besökte vi på vägen åter till Karachi. En del av 
Kirtharbergen som omgärdar Karachi. 

 
”De röda bergen” utanför Karachi. 

 

 
Kvinnor på väg hem med dagens vedskörd. 



Åter på hotellet återstod att göra upp det ekonomiska för dagen. Jag hade gjort klart för Hussein 
att det pris han först begärt kunde vi långt ifrån acceptera. Med orden ”pay as much as you like” 
var det inte helt lätt att göra rätt för sig. 

Ett tag trodde jag att jag lagt mig så långt under smärtgränsen så att Hussein inte skulle dyka upp 
dagen efter. Vår sista heldag dök dock Hussein upp. Vi var nöjda med fiske en dag så vi ändrade 
våra plan till en 12h-utflykt till Baluchistan. Tanken kring detta dök upp lite sent så vi hann inte 
få tillstånd att ta oss till Princess of hope. En plats med bl a en utskuren prinsessa i berget. 
Namnet fick platsen så sent som år 2002 av Angelina Jolie. Naturen längs vägen dit ska vara 
bedårande vacker, vilket jag sett på bilder under min research av Karachi med omnejd. 

 

 
Två Princes of hope-bilder tagna från Internet. 



Med uteblivet tillstånd och till Erics stora belåtenhet att inte tillbringa hela dagen på utflykt, blev 
det en soft-start på dagen för att efter lunch göra en utflykt till Gadani och dess skeppskyrkogård. 

Gadani som är känt eller snarare ökänt för sin skeppskyrkogård. Under lång tid var Gadani 
världens största skeppskyrkogård, men nu har Chittagong i Bangladesh (där för övrigt jag och 
Eric var för några år sedanJ) och Alang i Indien passserat Gadani i storlek. I dagsläget arbetar 
enligt uppgift cirka 6000 personer i Gadani. De har urusla arbetsförhållanden som vi kunde se 
med egna ögon. Det brändes loss stora stålstycken och det var så man kände giftgaserna i luften. 
Det osade starkt och fränt. Olja överallt på marken.  

Området är strikt förbjudet för västerlänningar och journalister vart än de kommer ifrån. Barn får 
heller inte beträda området. Absolut foto och filmförbud råder. Stora anslag om det fanns 
överallt och höga murar omgärdade de åtskilliga platserna för nedmontering av fartygen. 

Hussein visade sig vara ett vinnande kort när det gällde att ta sig in i området. Jag är benägen att 
tro att han har kontakter ändå upp till premiärministern så som han påstod, efter att ha varit med 
honom under två dagar. I Gadani var den avgörande faktorn att hans familj känner de tre bröder 
som driver all verksamhet i Gadani. Bröderna är dock osams sinsemellan och jag tänkte på de 
tyska bröderna som blev osams och drev Adidas och Puma var för sig, när jag hörde om 
Gadanibröderna. 

I Gadani fick vi helt fritt gå runt bland arbetarna och all bråte. Det gällde dock att se upp för 
svetslågor som flög i luften, gaser, olja, alla vassa föremål på marken och de hjullastare som körde 
ganska vårdslöst på området. Vi fick till och med gå in i ett av jättefartygen som låg uppkört på 
stranden. Att fota och filma var inga problem alls. Det var en märklig känsla att vara inne i 
området och få se allt från så nära håll. Att det är många arbetare som både skadas och dör i 
samband med nermonteringen av fartygen, förstår man när man sett allt.  

 
Första gången Club100 besöker skeppskyrkogården i Gadani? 



 

 
Ett av jättefartygen där hela långsidan monterats ner. 

 

 
Ett febrilt arbete pågick överallt med isärtagning av stora stålstycken m m. 

 



 

 
I detta moment förekom mycket plast så det var en stark lukt i detta område. 

 
Att se arbetarnas bostadsförhållanden var en bedrövlig syn. De bodde i baracker i nära anslutning 
till arbetsområdet. Hussein berättade att de flesta var livegna, eftersom de satt sig i skuld av 
någon anledning. Rena slavförhållandena med andra ord. 

 
Arbetarnas sovbarracker såg inte inbjudande ut. 



 
Ännu fler bostadshus för arbetarna i Gadani. 

 
I Gadani besökte vi även en pick-nick-point som även den skulle vara förbjuden mark för 
västerlänningar. Hussein sa dock till vakten att han skulle straffa honom ifall vakten inte släppte 
in oss och även om han skulle skvallra att vi varit där. Om det var sanning i de orden eller bara 
något dåligt skämt var svårt att avgöra, men jag tror på det förstnämnda. En ormtjusare med en 
kobra gav oss en specialvisning. Att kobran skulle ha några huggtänder kvar hade jag svårt att tro, 
men jag tilläts inte att ta i kobran. Lika bra var det om den nu mot förmodan skulle ha kvar 
huggtänderna. Men vad jag läst mig till så har dessa ormtjusarkobror ingen vidare trevlig tillvaro 
och just deras tänder tas i ett tidigt stadium ifrån dem. 

 
Pick-nick-plats i Gadani 



 

 
Om kobran hade huggtänder eller inte fick vi aldrig undersöka. 

 

Att just få se sådana här saker som inte finns i Sverige eller på så många andra platser på vår jord 
är tjusningen med att resa, anser jag. Under de resor vi gjorde i Pakistan så såg vi diverse olika 
saker. Allt från extrem fattigdom med kåkstäder och uteliggare till superlyxiga affärscentrum. Alla 
dessa utsmyckade bussar, lastbilar och rickshaws imponerade på mig. Åsnor och kameler 
förekom även i trafiken, dock inte allt för vanligt. Trafiken var dock bedrövlig med rejäla 
trafikstockningar. Att Hussein körde som han gjorde behöver en förklaring. När vi hamnade i 
trafikstockningar bytte han helt sonika körfält och körde mot trafiken på andra sidan 
betongfundamenten. Eftersom det bara gick att byta körfält på vissa ställen var det längre 
sträckor vi fick lov att ligga i fel körfält. Hussein satte på varningsblinkers och knäppte på och av 
helljuset när han låg i fel körfält. Det är så militären och politiska höjdare gör och något han tagit 
efter, sa han. Hm hm. 

Vid ett tillfälle fick vi se en halalslakt av en ko, när vi skulle köpa fiskeagn. Det var ingen vacker 
syn, men jag måste ändå säga att jag kanske måste omvärdera min syn på halalslakt, för det gick 
otroligt snabbt och kon behövde inte lida någonting förutom rädslan när de la ner henne på 
marken. Allt gick dock så otroligt fort. Från att kon kom ledd i ett rep var det hela över efter 
högst tio sekunder. 

 

 

 



 
Jag lägger bara ut den suddiga och inte så groteska bilden från halalslakten. 

 

Nåväl, åter i Karachi för sista kvällen där, avslutade vi på Clifton beach med beach buggykörning. 
Stranden skulle kunna vara ett paradis med sitt centrala läge och långa fina sandstrand. Istället har 
stranden gjorts otjänlig vad gäller bad i alla fall. Under stranden går enligt Hussein avloppsrör 
rakt ut i havet, därför är det ingen som badar där. Med tanke på lukten är jag benägen att tro på 
Hussein. Att det körs fyrhjulingar, beach buggy och bilar gör inte heller saken bättre samt att det 
där med att inte slänga skräp omkring sig inte riktigt hittat fram, gör stranden till något helt annat 
än ett paradis. Tittade man ut över havet mot den fina solnedgången samtidigt som man höll för 
näsan var det trots allt ett litet paradis. 

 
Eric fick köra lite på Clifton Beach. 



 
Att lämna Karachi och Pakistan gick smärtfritt. Jag var dock inte helt säker på om ett nytt 
negativt covid19-test behövdes eller inte. Vid hemresan var våra negativa tester en vecka gamla. 
Att det inte behövdes något nytt test om man varit i landet under 96h hörde jag, men också att 
samma som vid ankomst gällde, att testet inte fick vara äldre än just 96h. Jag tog en järv 
chansning och satsade allt på att det var det förstnämnda som gällde. På flygplatsen ville de se 
våra covid-test-resultat. De kikade på dem och släppte igenom oss. Om vi uppfyllde kraven eller 
om de inte förstod våra intyg är inget jag funderar över. Vi kom iväg och hem. 

Nu gjorde vi en ”Dan Eliasson” och reste under pandemin, men jag har ingen roll som Dan så 
jag känner mig trygg i mitt handlande. Tittar man på hur trångt det var på planet hem från 
Istanbul och transferbussen på flygplatsen så känns det som att det silas mygg och sväljs kameler. 
Att detta är OK medan stora idrottsarenor med flera olika sektioner och en stor kapacitet att 
avgränsa människor står tomma. Likaså badhus, barnidrott m m.  

 
Väldigt trångt på transferbussen i Istanbul. 

 

 

 

 

 



 
Inte en ledig plats fanns på det fullpackade flyget hem från Istanbul. 

 

Nåväl, en resa med lite fiske (och extremt lite snorkling) och upplevelser av sådant som inte 
tillhör vardagen direkt blev det och jag är supernöjd med det. Att Eric som för andra gången fått 
följa med till en skeppskyrkogård och ett kaosland (Bangladesh-besök tidigare) samt att vår förra 
resa var Centralafrikanska republiken, undrade lite försynt – kan vi inte åka till Egypten nästa 
gång pappa? (där han varit på charter med sin bror och min fru utan mig). 

För Club100s del så blev det den klubbresa som går till historien som den med minst deltagare. 
Dock väldigt nära Sudan 2016 med tre deltagare. 

 



 
En av alla åtskilliga vackra lastbilar. 

 

 
Lagning av punktering längs motorvägen. 



 

 

 
Fordonen ser ut att vara rejält överlastade vid ett första intryck. 

 

 



Det fick rensas hemma för att få plats för de sex stycken inköpta smyckade minifordonen 
 

 
 

 



 

 
Inga inköp här. Jag nöjer mig med Jula, XXL och Lager157 för mina klädinköp. 

 

 
Enklare fiskebåt – French beach Karachi. 



 

 
Killar med väldigt fina hemmabyggen till leksaker på French beach Karachi. 



 
Avloppsvatten som rinner rakt ut i havet. 

 

 
En strand en bit utanför Karachi. 

 


