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CALCUTTA 
Avslutande tre veckorna på min och familjens fem månaders resa till Indien 
boende hemma på Tala Park i Calcutta. Just återkomna från resa till Andamanerna 
(se resebrev 19) blev det hektiska dagar fyllda med besök av svenska och indiska 
vänner, firande av Saraswati puja, den årliga bokmässan, besök på Calcutta zoo,  
liksom upptäcktsfärder med Kumkum till Bhangar vid gränsen mot Bangladesh och 
till mer eller mindre välbevarade zamindarpalats på bengaliska landsbygden.



Besök till zamindarpalats i Dhanyakurya nära Barasat





Calcutta Book Fair på Maidan





Hemma i Paikpara med Kumkum



Vandring i Belgachia



Amala och Göran  
på besök



Lisbeth och Deepak på besök



Calcutta 1987



Råttkolonin 
vid Maidan



Livet på landet i Bhangar nära bangladeshiska gränsen



Warren Hastings villa i DumDum
Sorgset farväl efter fem månader



3 februari 1987

Sarasvati Puja. Så är det åter dags för en festlig pujadag och denna gång pujan för 
Saraswati, gudinnan som ligger oss varmt om hjärtat. Saraswati är förknippad med musik, 
konst och intellektuella aktiviteter, hon avbildas med en veena i famnen och med en uggla 
som sitt riddjur. Min svärfar Annada Munshi brukade alltid kalla Bubu för Saraswati och 
till och med på inbjudningskorten till vårt bröllop 1982 stod det Saraswati istället för Bubu. 
På grund av två kontrasterande beräkningsmetoder tvistar astrologerna i Indien för 
närvarande om när alla pujas infaller. Det finns två olika officiella kalendrar, en som tagit 
modern astronomisk kunskap till hjälp. Därför var det officiellt Saraswati puja igår över hela 
Indien, men idag äger det stora firandet rum i hemmen och vid de tusentals pandals
(tillfälligt uppförda tempel) som placerats i gathörnen och på skolor och arbetsplatser. 
Västbengalens delstatsregering har förklarat idag som helgdag.
Bubu har många glada minnen av Saraswati puja-firande från sina yngre dagar, då det är 
speciellt skolungdomar och studenter som tycker om att fira Saraswati. Därför är roligt att 
vi är kvar i Calcutta nästan tre veckor till.

 Fortsättning på nästa sida













14 februari 1987

Klockan är 22:45, sitter på Tutus rum. Lördag kväll, den sista i Calcutta, nästa vecka är
vi åter i Lund och det känns skönt att komma hem till Sverige efter fem månader här.
Mattias pratar om det varje dag, om sina leksaksbilar, och om att flyga till Sverige.
Idag har vi varit på Calcutta zoo och tittat på riktiga tigrar och lejon. 

Tigrar (bagh) är ju Mattias favoritdjur,  han talar bara om bagh mest hela tiden. Och vi
har ätit god chow mein och jag har druckit extrastark öl – Black Knight. Buku, Mishtu
och Munjini samt Boni och Bitan var med oss. Rana däremot var på cricketmatch. 
På förmiddagen for vi med taxi från Paikpara, Manto hjälpte oss fixa taxi och det gick
förhållandevis lätt att köra genom stan trots att det varit en Working Saturday idag
(varannan lördag). Först hem till Buku vid Shyambazar, men de var inte klara att åka så
vi for direkt vidare till zoo. Buku med familj fick fara själva med taxi senare. 

När vi var på zoo mindes jag vårt fina besök där sommaren 1982 innan Bubu och jag
var gifta – men mycket förälskade, och varken Buku eller Boni hade fått barn (men båda 

väntade). Då var det monsunregn och behagligt varmt    
och skönt att sitta i timmar under tak vid dammen. 
 Idag satt vi på ett annat ställe med vilda barn att 
  hålla reda på. 

       Fortsättning på nästa sida,








