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KOLKATA–SILIGURI–GUWAHATI 
–SHILLONG–PHUENTSHOLING
Fantastisk månadslång tjänsteresa för Swedish South Asian Studies Network (SAS-
NET) av radarparet Staffan Lindberg och Lars Eklund, med besök på ett 30-tal uni-
versitet och utbildningsinstitutioner i nordöstra delen av Sydasien – indiska 
delstaterna Västbengalen, Assam, Meghalaya, Orissa och Bihar, samt Bhutan, Nepal 
och Bangladesh. Sammanfattande rapport + en lång rad detaljerade rapporter från 
enskilda universitetsorter.. Del 1: Kolkata ocn nordöstra Indien 

Staffan vid vårt besök till Gopal Krishna Gandhi, Västbengalens guvernör i Raj Bhawan



Efter att ha arbetat som jour-
nalist i 20 år – sedan 1980, 
avslutningsvis som nattchef 
på tidningen Arbetet med            
slutproduktion på natten,
därtlll ha varit chefredaktör 
för tidskriften SYDASIEN 
sedan 1982, rekryterades jag 
i januari 2001 till Lunds uni-
versitet föratt bygga upp det 
webb-baserade och Sida-fi-
nansierade forskningsnätver-
ket SASNET (Swedish South 
Asian Studies Network) av 
initiativtagarna, professor 
Staffan Lindberg och Dr. 
Jan Magnusson. 

Det långsiktiga målet var att stärka den relativt svaga akademiska kompetensen i Sve-
rige inom området Sydasien. SASNET blev snart ett framgångsrikt nätverk, finansierat av 
Sida i 10 år och därefter med fortsatt Lunds universitets finansiering. Fram till december 
2016 var SASNET en unik skapelse – ett nationellt heltäckande  forsknings- och infor-
mationsnätverk som inte finns någon annanstans i världen. 

Den kompetens som jag hade att erbjuda förutom min journalistiska bakgrund var lång 
erfarenhet av Sydasien med många resor alltsedan 1972 och framåt, ett unikt nätverk av 
Sydasieninriktade forskare, journalister och biståndsarbetare i Sverige och Skandinavien 
tack vare min position som redaktör för SYDASIEN, samt djupa kunskaper i sydasiatisk 
historia, politik, religion och samhällsliv – som inneburit att jag under en lång rad år före-
läst om dessa frågor på Sidas fortbildningskurser för lärare. 

I nära och förtroendefullt samarbete med Staffan Lindberg, SASNETs föreståndare 
fram tills 2007, och därefter med hans efterträdare Anna Lindberg, byggde jag upp SAS-
NETs webbsajt med mer än 2000 sidor unikt material om svensk forskning relaterad till 
Sydasien inom alla områden, utvecklade nätverket till att omfatta inte bara alla svenska 
forskare med denna inriktning utan också Sydasienforskare i övriga Skandinavien och Eu-
ropa, samt inte minst i Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldi-
verna och Afghanistan.  

Vi företog dessutom flera kontaktresor till Sydasien för att koppla samman SASNET-
aktiviteterna med universitet och forskningsinstitutioner i regionens åtta länder. Våren 
2002 besökte jag och Staffanl Maldiverna, Sri Lanka, Indien och Bangladesh; hösten 
2003 besökte vi Pakistan och Afghanistan; och hösten 2005 besökte vi ett stort antal uni-
versitet och forskningsinstitut i östra och nordöstra Indien; Bangladesh; Bhutan och 
Nepal. Slutllgen planlade jag en extremt ambitiös Indien-turné som genomfördes hösten 
2007 tillsammans med Anna Lindberg till 30 viktiga universitet och forskningsinstitutioner i 
norra, västra och sydvästra delarna av Indien. 

 Från och med januari 2017 omvandlades dock SASNET till ett lokalt forskningscent-
rum vid Lunds universitet. Webbsajten skrotades och mina månatliga nyhetsbrev med  
3000 abonnenter över hela världen, fick inte längre ha nationellt eller internationellt inne-
håll utan enbart fokusera på Lunds universitet. Skamligt. Jag gick då i förtida pension.  

Detta resebrev bygger på 2005 års resa. 

För mer informaton om SASNT 2000-2016, läs historiken:  
     http://larseklund.in/SASNEThistory_complete.pdf

Resor med Sydasiennätverket SASNET

http://larseklund.in/SASNEThistory_complete.pdf


18 november 2005
Lång jobbig resa 
Staffan och Lars avfärd med taxi från Lund klockan 04:45 till Malmö och därirån tåg till Kastrup. 
Flyg tilll Frankfurt 07:15.  Trevligt vara på väg, men det blev en lång resa. Frankfurts flygplats 
jättelik, fick åka tåg till rätt terminal, och genomgå minutiösa säkerhetskontroller. Gulf Air avfärd 
klockan 11:45, fått usla platser på planet till Muscat, Omans huvudstad.  

Nio timmars resa, varav 50 minuters mellanlandning i Bahrain, och sedan fyra timmars vän-
tan i Muscat på avfärd mot Kolkata klockan 03:10 lokal tid. Jag fick migrän men lyckades köpa 
huvudvärkspiller i en bokhandel på Muscats flygplats och betala med indiska rupees.  

På avslutande flygningen provade jag min nyiinköpta ögonmask och uppblåsbara kudde. 
Läste senaste numren av indiska tidskrifterna Frontline och Outlook samt finlandssvenska kul-
turtidskriften Ny Tid men mest pustade jag ut efter en hektisk tid.   

19 november 2005  
Ankom Kolkatas flygplats klockan 08:30 efter nästan ett dygns färd. För  
första gånge kom jag kom till den nya utrikesterminalen och jag fick använda 
mig av mitt PIO-kort – Person of Indian Origin – som jag fått på grund av att 
jag är gift med Bubu. Det ger mig rätt att resa till Indien utan att söka visum.  

Jag hade förberett att vi fick bo hemma med familljen på Tala  Park Avenue 
och min svåger Tutu (Pabitrajit Munshi)  – bild till höger – mötte oss på 
flygplatsen. Angenämt skönt väder. For med taxi till Tala Park. Varmt motta-
gande av Manto, Polly, Bampa, Paromita och Banjul. Vi var trötta och svet-
tiga, så efter frukost lade Staffan och jag oss att vila. Jag hade inte trott att jag skulle återhämta 
mig så fort, men efter att jag stigit upp klockan13 och ätit kitcheree till lunch var jag helt OK.  
Bjudna på bröllopsmottagning 

På eftermiddagen fixade vi, med Banjuls hälp, ett indiskt telefon-
nummer. Jag ringde hem och talade med Bubu, Marie och Daniel. 
Upp på taket vid solnedgången och nu kändes det som att jag kom-
mit hem. Och på kvällen var vi bjudna på en bröllopsmottagning, ett 
kusinbarn tilll Rana (Shibashish Nag) från Mumbai skull gifta sig i 
Salt Lake. 

 Bampa, Paromita och Riju med dit. Bruden såg ut som en docka. Bjöds på Nescafé och 
snacks. Presenterades för släkten och inspekterade jasmin-rummet där de nygifta skulle till-
bringa bröllopnatten.  

En trappa upp serverades en underbar middag. Fisk rökt i bananblad, kyckling, lamm, glass 
och mycket mer. For hem i taxi klockan 20:30. Jag var dödstrött och gick direkt tlll sängs medan 
Staffan satte sig och tittade på TV till klockan 24.  

20 november 2005 
Vi bjöd Swapna Bhattacha-
rya professor vid Depart-
ment of South and 
Southeast Asian Studies, på 
lunch hemma på Tala Park 
klockan 13, det vill säga jag 
betalade för maten, 200 ru-
pees,och Polly tillagade (bild 
ovan). Swapna kom 13:30 
och pratade oavbrutet i två 
timmar.   

Reseanteckningar från Kolkata och nordöstra Indien



Behaglig morgon, upp 09:30, ingen jetlag. 
Efter frukost gick vi tlll ett Internetcafé med 
Banjul så Staffan kunde kolla mail. Hemma 
hade Tutu kommit på besök med dottern 
Mambori. Även Buku och Mishtu (Avijit 
Bagchi) med dottter Munjini (Shivapriya ) 
kom på besök. På kvällen var vi bjudna att 
hälsa på Ajit Roy i Salt Lake, men det ställ-
des in då Ajits brors fru blivit svårt sjuk.  

Istället bjöd Staffan hela Munshi-familjen 
på restaurang på kvällen. Ice & Spice på Northern Avenue i Paikpara. Middag för 10 personer, 
gick på 1100 rupees, billigt. Sedan hem för att dricka öl som Banjul köpt åt oss.  

21 november 2005 
Calcutta University, Asiatic Society och Raj Bhawan  

Möte med rektorn på Calcutta University Professor Asis Kumar Banerjee 
klockan 12, på universitetets College Street campus. Ett möte som Swapna 
fixat åt oss.  

Klockan 14.30 besöka Historiska institutionen på universitetets Ali-
pore campus. Möte med professor Arun Bandhopadhyay  
och hans kolleger involverade i samarbete med  
Uppsala universitet.  

Klockan16:00, Staffan föreläsa på 
anrika Asiatic Society. Gick mycket 
bra. Fika efteråt på generalkretera-

rens, Ramakanta Chakrabartys rum. All perso-
nal kände väl till min svärfar Annada Munshi. 
Mishtu kom och lyssnade. 

Klockan 18:00 
träffa Gopal Krishna 
Gandhi, guvernör för 
Västbengalen, tidi-
gare indisk ambas-
sadör i Norge. Bjudna 
på te i guvernörspalatset Raj Bhawan. Kul att få komma in i denna 
magnifika byggnad, känt som Government House under kolonial-
tiden, för första och förmodligen enda gången. Vi hade blivit intro-
ducerade genom Arild Engelse Ruud i Oslo-. 
 Klockan 19:30 till Tala Park och åt middag innan det var dags att 
bege oss till Sealdah Station för färd med Darjeeling Mail, avfärd 
klockan 22;15. 

 Biljetter levererade i sista stund 
Alla våra bokade tåg- och flygbiljetter för de kommande veckorna hade vi beställt genom den 
resebyrå som Lunds universitet har avtal med – Via Travel och en resebyrå i Delhi.  Men de 
måste hämtas ut i Kolkata på en resebyrå. På morgonen for jag och Tutu med taxi till deras 
kontor på Waterloo Street och gick igenom bokningarna.  

Tutu återvände dit på eftermiddagen och kunde då hämta tågbiljetterna, men flygbiljetterna 
var inte klara. De fick vi först klockan 21.45 av en kurir när vi redan satt på tåget. Dessvärre 
var det flera felaktigheter i biljetterna som vi får lösa på något sätt. Som tur är ska vi inte flyga 
förrän om ett par veckor, då från Bhutan till Nepal.



 22 november 2005 
Stort möte på  North Bengal University  
Ankom New Jaipalguri tidtabellsenligt 08:40. Professor Chandanashish Laha från North Bengal 
University (NBU) mötte oss på järnvägssstationen. Han deltog i den 18:e europeiska Sydasien-
konferensen som vi på SASNET arrangerade i Lund 2004. For nu till universitetets gästhem i Sili-
guri där vi fick vila 

11:30 – 13:30. Möte på NBU i aulan för et 70-tal professorer, forskare och 
lärare.. Mycket stort intresse för vår presentation. Kemisten Basudeb Basu 
(bild till höger) som bodde i Lund 1994-96 så glad över vårt besök. Han som 
nu är professor på NBU var ett år pujari för vårt Durga puja-firande i Lund.  
Fortsatt färd till Assam 

Efter mötet bjöds vi på lunch med ett helt gäng 
lärare på gästhemmet innan det var dags attt 
åter ta oss till stationen för ny tågresa österut till 
Guwahati i Assam. Tåget hade ordinarie av-
gångstid 15:20, men det var försenat – kom 
iväg 16:30. Och ankom Guwahati först klockan 
03:30 på natten. Ägnade första timmarna av fär-
den till att skriva rapporter från våra universi-
tetsbesök.  

Vi har fullsändig tillit till varandras omdöme 
och kunskapet så vi delar på skrivandet, vi skri-
ver varannan rapport var men undertecknar 

samtliga med bådas namn. Större delen av resan satt vi mest och vilade oss. Jag ringde till min 
dotter Marie som befann sig inte långt bort från oss, i Sikkkim. 

23 november 2005 
Gauhati University & IIT Guwahati 

Giuwahati. Landmark Hotel, bokat rum genom vår lolkala värd, proferssor Abu 
Nasar Saeed Ahmed från Institute of  Social Change and Development 
(OKD). ISCD). Trots kort sömn var jag ändå pigg på dagen. Frukost i Yellow 
Table, Hotel Landmarks matsal klockan 09:30. En OKD-bil hämtade oss kloc-
kan 11.  

Men dessförinnan hann vi kolla mail och kommunicera med Mikael Herr-
ström på Via Travel ocn be honom fixa flygbiljetterna. 

Vårt program för dagen började med en presentation av SASNET på Gau-



hati University klockan 12, kompletterat med separat möte med professor Bezbaruah och 
forskarna på Departmement of Economics. Mycket givande möte. 

På eftermiddagen for vi 
vidare med OKD-bilen över 
Brahmaputrafloden till IIT 
Guwahati (Indian Institute of 
Technology) en bra bit från 
Guwahati som har flera sa-
marbetsprojekt med svenska 
universitet, bland annat KTH 
och Uppsala. Välkomnades 
av Dr. Chandan Mohanta 
som forskar om problem
med arsenik i grundvattnet. 
Vi fick också träffa flera andra 
forskare med Sverigekon-
takter, och dessutom två svenska utbytesstudenter 
från Uppsala, Daniel Nordborg and Gustav Enmark. 

24 november 2020 

Durgatemplet mäktig upplevelse 
 Efter frukost for jag och Staffan till Ka-
makhya Durga-templet i Guwahati som 
fjag först lärde känna genom Zac 
O‘Yeahs underbara beskrivning sin 
bok ”Guru” av ett besök i dettta tempel, 
ett av få tempel i Indien tillägnat gudin-
nan Durga.  

Känsan av att man klättrar ner i en varm fuktig grotta några meter under marken är som 
att man befinner sig inne i gudinnans livmoder. Pilgrimer som kommer hit betalar en rupie i 
inträdesvgift och ställer sig därfter i en jättelång kö. Turister, som vi var då, kan istället be-
tala 501 rupees och få tillträde direkt, vilket vi gjorde.  
Institute of Social Change and Development & resa till Shillong 
Saeed Ahmed 
hämtade oss 
från hotellet 
klockan 11, för 
idag var det  
bestämt att vi 
skulle besöka 
hans forsk-
ningsinstitut 
OKD – Institute of Social Change and Development. Där hade vi ett bra möte med alla fors-
karna på institutet. Vi bjöds på lunch och fick fina presenter. En fantastisk generös och fin 
människa och samtidigt eminent forskare. 

Sedan var det dags att lämna Guwahati och fara med taxi till Shillong i Meghalaya, en 
delstat som är bergig och i regel har ett angenämt klimat och därför ibland kallas för Indiens 



Skottland. Vacker väg upp till Shillong, men väl 
där hade vi problem att hitta universitetets – North 
Eastern Hill University (NEHU) – gästhem.  

Körde vilse, så vi fick fråga oss fram och till sist 
följde en kille med oss i taxin och visade vägen. 
Vår lokala värd – sociologiprofessorn C. Nunthara 
väntade på oss. Gästhemmet fridfullt beläget i en 
tallskog och i kuperad terräng. Behagligt lugn 
kväll, och mysigt varmt och skönt med elelement 
på rummen. 

25 november 2005 
North Eastern Hill University & Tanglura-famljen 

Shillong. Frukost hemma hos Nunthara, som är 
kristen, presbyterian. Han och hans familj kom-
mer från Mizoram – en  annan av tre indiska del-
stater med kristen majoritetsbefolkning, de båda 
andra är Meghalya och Nagaland.  

Staffan hade fått ont i ryggen. klockan 11 
hämtades vi med bil och for till NEHU. Vi hade 
ett bra möte med forskarna på universitetet.  

Träffade Dr. T. B. Subba, 
kompis och forskarkollega med 
socialantropologen och min vän 
Beppe Karlsson på Uppsala 
universitet.  

Bjöds på en stadsrundtur med  och såg många vackra hus och sedan
lunch  – mulligatawny-soppa på klassiska Pinewood Hotel.   

Jag hade bestämt att jag skulle besöka famljen Tanglura när vi kom till Shillong. Min 
gode vän Daniel Carlsson i Göteborg lärde känna denna familj, som också urspungligen 
kom från Mizoram, när han besökte Shillong 1986.  

Familjen hade idel döttrar och Daniel blev förtjust i  
en av systarna som jobbade som flygvärdinna. 
Dock blev det ingen fördjupad relation mellan 
dem, Daniel är en obotlig ungkarl. Men istället 
introducerade han sin kusin Hans Nellbrandt i 
Göteborg för familjen, och det ledde till att Hans 
något år efteråt  gifte sig med en annan av syst-
rarna, Rita, och hon flyttade till Sverige.  

Nu sökte vi rätt på famijens hus och fram-
förde hälsningar från Rita, och vi träffade hen-
nes mamma samt en lillasyster, Josefin. Några 
år efter Ritas flytt till Sverge hälsade för övrigt 
en av systarna på i  Göteborg och träffade en 
svensk arkitekt – vilket ledde till äktenskap, 
så nu bor två systrar Tang-lura i Sverige 

På eftermiddagen återvände vi till Guwahati med taxi, och tillbaka till Landmark Hotel och 
på kvällen åt vi en utomordentlig middag med vår värd, Saeed Ahmed. 



26 november 200526 november 2005  
Resa med tåg från Guwahati tlll Cooch Behar i norra Västbengalen. North East Express 

avfärd klockan 09:00 och framme 13:55. Dr. Samanta från North Bengal University (NBU) 
mötte oss på järnvägsstationen tillsmmans med en bekant. 

Käkade lunch och for sedan genom vackra Dooars till Jaygaon, gränsstaden till Bhutan, 
som på Bhutan-sidan heter Phuntsholing. Anlände klockan 19, helt mörkt, ingen 
gränskontroll på kvällen, så plötsligt var vi i Bhutan. 

Spännande vara i Bhutan, men vi hade ingen aning om var vår guide fanns eller vilket 
hotell vi skulle bo på. Ringde Karma Galey på Centre for Bhutan Studies (CBS)  i Thimphu 
och fick besked. Rum var bokat på Druk Hotel. Guiden kom dit. Åt middag och drack 
bhutanesisk öl och whiskey med honom  samt Samanta och hans vän.

Imorgon fortsätter resan till Thimphu.
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Meeting with the Vice-Chancellor of the University of Calcutta, 
21 November 2005 

University of Calcutta web page: http://www.caluniv.ac.in/ 

Calcutta University (CU) was founded in 1857 and must be considered one of the most 
prestigious universities in the Indian subcontinent. Today it has about 190 colleges 
affiliated with about 300 000 students. At the university itself, more than 600 
teachers/researchers lead the work and teach around 11 000 graduate students. CU has 
the following faculties and campuses: 

• Humanities in College Street Campus 

• Social sciences in Alipore Campus 

• Science and Law at Ballygunge 

• Science College at Rajabazar 

• Economics Department an BT Road 

Medicine and Technology are not part of the CU, but have their own 
independent organisation in Kolkata and in West Bengal at large, 

ith Calcutta Medical College and Indian Institute of Technology at 
Kharagpur as main bodies respectively. 
he main and historical buildings of Calcutta University are located 

in College Street, which is also the site of the Presidency College, 
he most famous of all the colleges affiliated. We enter the gate and 
he busy narrow lanes between old and new buildings pressed into 
he campus. Students and teachers are on their way all over the 

place. We get a vague feeling of a wakening giant. 

Prof. Swapna Bhattacharya, our local host in Kolkata has arranged 
for the meeting. Today she was leavingher assignment as head of the Dept. of South and Southeast Asian Studies 
after a period of two years, and would have met the Vice-chancellor anyway. 
The Vice-Chancellor Prof. Asis Kumar Banerjee (photo ta the right) spent a long time 
with us despite delays and a changed schedule in his programme for the morning 
hours. He is an eminent economist, but gives a strong impression of broad interests 
in history and culture and of what is going in all the faculties. 
We sat in his office room, with portraits of Rabindranath Tagore, Vivekananda and 
Karl Marx hanging on the walls. and discussed the new initiative to build a 
biotechnology park in ca-operation with private industry (see our first Kolkata 
report). Prof. Bannerjee was very optimistic about the prospects and also says that it 
is typical of the new advanced industrialisation in Kolkata of today. 
The traditional industries, like the jute industry, had actually started to decline 
already before partition in 1947, but the crisis worsened with the enforced separation 
of industry in Kolkata and raw jute producers in East Bengal (that became the 
eastern wing of Pakistan). A further blow came with the flight of capital in the 1980s, 
but the state is now turning the tide and industry is growing fast actively promoted 
by the government. An important factor in this is also, the Vice-Chancellor says, that 
the Green Revolution was introduced in West Bengal from the 1980s, and has created an increased demand for 
industrial goods in the rural areas. 
If Swedish biotechnologists are interested in collaboration in this venture it would be more than welcome. The Dean of 
the Science Faculty, Dhrubajyoti Chattopadhyay, Prof. of Biochemistry, Calcutta University, would be the contact 
person for this. 
We also discussed the international collaborations at Calcutta university. They have a Memorandum of Understanding, 
MoU, about general exchange of faculty and students and joint research projects with Brookes University in Oxford, 
UK. They also have MoU's with universities in South Korea, Singapore and, most importantly for us, with Uppsala 
University in Sweden. There is scope for much more. Prof Banerjee expressed his deep appreciation of the co
operation between the departments of History and Cultural Anthropology at Uppsala history and the Dept. of History 
at Calcitta University, more about this below. 

Meeting in the Department of History, Alipore campus, 21 November 2005 
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Meeting in the Department of History, Calcutta University, Alipore Campus





















Another lmportant theme Is the 

changing role and status of 

Assam and the North-East within 

the Indian Union. Durlng the 

colonlal period this was In a way 

a central part of the Britlsh 

terrltory with lts large tea 

plantations and large settler 

population. Trlbal groups, not 

belng controlled by Brahmlnic<1I 

Hindu t<1ste hlerarchies 

responded to the call of Christian 

mlsslonarles and converted 

(Meghalaya, Mlzoram and 

Nagaland are the three states in 

Indla in whlch Christians are In 

majority). Wlth tonversion came 

an early modemlty. 

After Independence, the North

East gradually sllpped lnto oblivion. 

Through the formation of Bangladesh, the area was cut off from the rest of India when ships no more could sail on 

river Br<1hmaputra all the way up to Dlbrugarh In Upper Assam. Eventually the railway and road links were also 

dlsrupted, and transports to and from Assam and the other northeastern states became an expensive and tlme

consuming affalr. In splte of belng Indla's maln producer of tea, oil and gas Assam Is almost a forgotten part of the 

country. 

Today the situation is agaln turning and the North·E<1st Is becomlng a hot spot in Indla. The antlclpated large land 

based trade wlth China wlll go through these states. Cross-border trade and regional politlt<li relations also with the 

other neighbourlng countrles of Nepal, Bhutan and Myanmar Is, therefore, lmportant lssues for research at the 

university. 

One needs only to t<1ke a trip on the so called hlghway passlng on the other side of the river. The traffic Jam at rush 

hour Is undescrlbable and almost lntolerable. 

Other toplcs that figure hlgh on the research list are, for example, economlc development of Assam (agrlculture, tea, 

and forest products); institutions and govemance; demographlc change; and envlronmental problems. 

After the meetlng, we took a stroll through the 

nlce green campus of the university. We found 

that there Is Centre for Women's Studies (photo 

to the right). Unfortunately, none from that 

department had come to our meetlng. 

Researchers we interacted with durlng the 

meeting: 

• Prof. M. P. Bezebaruah 

• Prof. Srinath Baruah, Mathematical economlcs 

and econometrics 

• Prof. Runuml Dowerah Baruah 

• Prof. K.K. Burman 

• Nani Go�I Mahanta, senior lecturer In Politlcal 

science, and Co-ordinator, Peace and Conflict 

Resolution 

• Dr. Dhruba Pralin Sharma, lecturer, Political 

Science, GU 

• Dr. Sakiya Khan 

• Dr. Nissar Ahmed Baruah 

• Sol Jitu Jamull, Research Assoclate 

• Sri Sadananda Nath, Research scholar 

• M.R. Kasl, research assoelate, OKDISCD 

• Pradyut Guha, guest lecturer in Economics, Kokrajhare Campus, GU 

• Geetall Sarma, senior lecturer In Economlcs, Tangla College, Dlst. Darrang, Assam 

• Abdul Haque Ahmed, senior lecturer In Economlcs, Bikall College, Dhupdhera, Dt. Goalpara, Assam 
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parked vehlcles - thls area Is lnlested wlth thugs, he sald. 

The joumev should have taken a couple of hours, but due to absence of proper road slgns we mlssed the twnlng from 

the Highwav towards Jaygaon, drove much too far and had to return and search agaln for a turnlng. It was 7 P.M. 

when we flnally drove into the twfn towns of Jaygaon (on the Indian slde of the border) and Phuentshollng (on the 

Bhutanese slde). In fact the two towns are totally bullt together, and people cross the open border without anv 

control. Wlthout realising It we dld the same. When parklng the ca· outslde a shop complex It turned out we have 

already passed the lmposlng gate and entered Bhutan wlthout passlng anv passport control or customs offlcel The 

reglstratlon bureau doses already at 5 o'clock. 

=::!"llrir-::r---:-..•---:n..._ ___ r;::-_-, Thls created a problem, because we thought that 

we were oolng to be met by our Bhulilnese guide, 

arranged for us through the Centre for Bhutan 

Studies (CBS) In Thlmphu, rlght at the border. But 

how to find hlm now wlthout knowlng nelther hls 

name nor hls telephone number7 What should we 

do? This was the first mlstake In our otherwlse 

elaborate plannlng of the Journev (It later turns 

out we had falled to recelve an e-mail from CBS 

glvlng the contact Information about the guide). 

The problem was however solved wlth a phone 

call to Thlmphu, ves lortunately there were still 

people worklng at CBS, and through them wc got 

hold of our host, Dr. �rma Galay. He lnformed us 

about whlch hotel we are booked lnto, and he 

oave the mobile number to our guide, Mr. 

Hotel Druk Is the nlce place where we are oolng to stav, and we get lnst.,lled In thls already classlc 

establlshment. We called Mr. Samdruk (photo to thl> righC) and he was with us In few mlnutes, and we 

got the schedules alreadv prepared for our stav In Bhutan. Slnce we mlssed the border control, he sald, 

we must oo back to Jaygaon (lndla) next momlng and get our emigration stamps, before leavlng for 

Thlmphu wlth a brand new Hyundai Jeep. 

We spent the evenlng at Druk Hotel, eating late supper wlth our Indian frtends, and having a typlcal 

Bengall wlde-ranglng lntellectual discuSSlon on lssues as varled as Harold Pinter's 2005 Nobel prlze, 

Bengall hterature, Alexander the Great, why there will be poor people In lndla even In 2025 ... Then we had a bidding 

'"'""'""• w•rmly thanklno them for brtnglng us safely here In the darkness amldst thugs and other dangers. 

A few words of etemal wlsdom from Lord Buddha and a long sleep. We were now lnslde Druk Yul - the Klngdom of the 

Thunder Dragon. 
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