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Studieresa till Indien 
Ca 26/28 december 2007 - 26/28 januari 2008 
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NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS ATT BÖRJA PLANERA FÖR 
INDIENRESAN VINTERN 2007/08! 

 

Vi avreser till Delhi från Göteborg ca. 26 december (beroende på flygbolag). Under 

en period på mellan 3 och 4 veckor besöker vi viktiga sevärdheter och heliga platser 

i norra Indien och får möjlighet att lära känna kulturmiljön i Varanasi. Med största 

sannolikhet kommer vi att bo i stadsdelen Assi/Lanka i södra Varanasi ganska nära 

Benares Hindu University.  

Resan är preliminärt beräknad att kosta ca 15 000 SEK per deltagare. I priset 

inkluderas flygresa, inrikesresor, logi vid inrikesresor, logi och ev. lunch på boendet 

i Varanasi, samt kostnader för vissa gemensamma programpunkter.  

Du kan göra en intresseanmälan genom att återsända formuläret nedan med 

personuppgifter, innan 31 mars 2007. Bindande anmälan sker sedan genom 

insättande av anmälningsavgift på 1500 SEK på vårt resekonto, vilket meddelas 

intressenter senare.  

Sista anmälningsdatum är 1 augusti 2007.  

Observera att antalet deltagare av praktiska skäl är begränsat.  Vi kan antagligen 

endast ta emot 10 - 12 personer.  

Innan resan kommer vi att anordna ett informationsmöte med bildvisning, samtal 

om litteratur för ev. läskurser och generella frågor om resan. För att få ut mest 

möjliga av resan anmodas samtliga deltagare att komma till detta möte. 

Diskussionerna som där förs kan sedan fortsätta under resans gång. 

 

För vidare information, kontakta Daniel Andersson eller Åke Sander: 

daniel.andersson@rel.gu.se, aake.sander@rel.gu.se 
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PROGRAM 
Resan går inledningsvis till Indiens huvudstad Delhi. Förutom att här känna 

storstadspulsen, äta god mat, besöka tempel och göra historiska vandringar i 

mogulernas fotspår, planerar vi att på vägen till Varanasi göra ett flerdagarsstopp i 

den mycket intagande ”rosa staden” Jaipur i Rajastan. Här kommer vi bland annat 

att besöka tempel, maharajapalats, observatorier som Jantar Mantar, samt Hawa 

Mahal, ”Vindarnas palats”. 

Efter Jaipur åker vi nattåg till resans huvudsakliga mål, Varanasi.  

Varanasi (också känd som Benares eller Kasi) är kanske Indiens heligaste stad och 

en av världens mest betydelsefulla pilgrimsstäder. Här finns flertalet indiska 

religioner – olika former av hinduism, buddhism, jainism, sikhism och islam – 

representerade. Varanasi är inte minst ett lämpligt studiemål då flera som arbetar 

vid Institutionen för religionsvetenskap i Göteborg har goda kontakter med 

Benares Hindu University (BHU), ett av Indiens äldre universitet (grundat 1916) 

och med speciell inriktning mot traditionell indisk religion, kultur och språk. 

Vi planerar även en kortare resa till Bodh Gaya, i den angränsande delstaten Bihar, 

den plats där Siddhartha Gautama fick sin upplysning och blev Buddhan. För den 

intresserade finns också ett flertal andra intressanta platser att besöka inom rimligt 

avstånd från Varanasi, exempelvis det tantriska tempelområdet Khadjuraho. 

I Varanasi kommer vi att under de följande två veckorna genomföra både 

individuella och gemensamma aktiviteter, inkluderande studiebesök, föreläsningar, 

kulturella aktiviteter, eget fältarbete, samt underhållning. Det kommer även att 

finnas gott om tid för egna besök på begravningsplatser och på respektive religions 

heliga plaster och studiecentra – gurdwaras, tempel, moskéer, viharas osv. Vi 

kommer även att göra en utflykt till Sarnath, där Buddhan höll sin första predikan. 

Varje resedeltagare får sålunda både tid och möjlighet att genomföra individuella 

studieprojekt. Den gemensamma kurs som inleddes före resan kan sägas fortsätta 

nu, och inkluderar läsande av gemensam litteratur om framför allt Varanasi och 
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dess kultur och religioner, samt av planerande och förberedande av deltagarnas 

individuella projekt.   

Det gemensamma programmet med religionsvetenskaplig inriktning kommer att 

fastställas i detalj vid en senare tidpunkt. Inom ramen för programmet kommer 

möjlighet ges att deltaga i lokala högtider, ritualer och andra aktiviteter. Detta kan 

det informeras om med kort varsel.  

Speciella önskemål beträffande programpunkterna är välkomna både före och 

under resan.  

 

BOENDE 

Boendet kommer, för att hålla kostnaderna nere, att vara av indisk (medelklass-) 

snarare än västerländsk standard. Då vi befinner oss i indisk kultur får inte män och 

kvinnor sova tillsammans. Endast gifta par kan dela rum. För varje sängplats finns 

kudde, täcken, myggnät och sängkläder. Man kan inte räkna med att alla deltagare 

har toalett och dusch på rummet. Ofta delar man solidariskt på badrummen. På de 

flesta hotell finns det telefon och möjlighet att låsa in värdesaker. 

Under våra besök i Delhi, Jaipur och Bodh Gaya, och kanske andra platser kommer 

vi också att bo på hotell som har god standard efter indiska mått. För resedeltagare 

som inte har vistas i Indien tidigare bör dock noteras att indisk standard inte 

motsvarar svensk standard.  

 

För en oansenlig summa finns det i Varanasi god tillgång till Internet på 

Cyberkaféer.  

Vi har kontakter med olika hotell och personer i Varanasi. De kommer att assistera 

med information, lokala kontakter, praktiska bestyr etc.  Detaljerad information om 

detta kommer senare. 

Om någon har specifika önskemål angående boendet i Varanasi eller under 

rundresorna måste detta meddelas i god tid.  
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TRANSPORTER 
För att under fyra veckor kunna uppleva maximalt av Indien är tåg ett av de bättre 

transportmedlen. I landet finns en mängd olika alternativ för tågresenärer ifråga om 

både bekvämlighet och snabbhet. Under rundresorna kommer vi att pröva på några 

olika former. Shatabdi express (millennium- expressen) är än så länge Indiens 

snabbaste och bekvämaste expresståg, och vi kommer att resa med detta när det är 

möjligt. Annars reser vi med ett vanligt expresståg, som går mellan Delhi och 

Calcutta. Det kan även vid kortare resor bli fråga om buss. 

 

STUDIER 

Var och en av de deltagande C- och D-studenterna skall innan kursen går av 

stapeln formge ett eget projektarbete som har Varanasi och/eller Indiens religioner 

som fokus. Arbetet skall motsvara 5 poängs universitetsstudier. Det finns 

naturligtvis också möjlighet att inleda ett längre uppsatsskrivande med Indien som 

tema. Vi kommer att ge förslag på gemensam litteratur rörande Varanasi och dess 

religiösa liv senare.  

 

YTTERLIGARE PRAKTISK INFORMATION 

Var och en ansvarar själv för visumansökningar, försäkringar och vaccination.  

Visum sökes enklast genom Indiska ambassaden i Stockholm:  

http://www.indianembassy.se/ 

För praktisk information, se också: http://www.sasnet.lu.se/travelling.html  

 

Observera: Vi behöver endast turistvisum för resan. För att undvika försvårande 

omständigheter vid behandlingen av visumansökan bör ni inte ange studier, 

fortbildning eller liknande som syfte med resan, utan endast turism.  



 6 

Den lokala vårdcentralen eller infektionskliniken vet vilka vaccinationer som krävs 

för norra Indien. Det rekommenderas vaccination för japansk encefalit, gulsot, 

tyfoid, kolera och malaria.  

Numera går det att få tag på de flesta västerländska produkter i Indien och 

Varanasi. Det kan emellertid vara förnuftigt att packa ned ett litet reseapotek, 

myggspray eller olja och hygienartiklar för reseperioden. Det mest viktiga i 

packningen för en Indienresa är dock en grov skopa tålamod och ett gott mod. 

Under den tid som vi befinner oss i landet kan det vara ganska kylslaget, speciellt 

på nätterna. Den bästa klädedräkten dagtid för kvinnor är indisk shalwar qamiz, lång 

tunika och byxor, som finns att köpa billigt på plats i en uppsjö av modeller och 

kvalitéer. Av kulturella skäl bör kvinnliga deltagare bära kläder som täcker benen. 

Även män rekommenderas att bära långbyxor. Reseprogrammet kommer att 

innefatta ett flertal tempelbesök där det krävs heltäckande kläder och även sjal för 

kvinnor till att täcka håret. Heltäckande klädsel tillhör indiskt ”common sense” för 

att kunna bli respektfullt bemött i samhället.  

   

Några webblänkar för information: 

 

www.indiatravelinfo.com/varanasi 
www.discovervaranasi.com 
www.varanasionline.com 
www.varanasi.org 
www.varanasidirectory.com 

  

Benares Hindu University:  

 www.bhu.ac.in/banaras.html 

 

Anmälningsformulär:  
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Namn:   __________________________________ 
 
Hemadress:  __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
Hemtelefon: __________________________________ 
 
Arbetsadress: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
Arbetstelefon/mobil: ____________________________________ 
   
 
E-post:  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Intresseanmälan skickas till Daniel Andersson eller Åke Sander 
Institutionen för religionsvetenskap och teologi 
Box 200 
405 30 Göteborg 
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