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DELHI–AGRA
Efter två och en halv månader på väg genom Europa och Asien var jag så framme i
Indien och anlände till huvudstaden Delhi med tåg från Ambala. Hade haft planer
att besöka Varanasi men genom att jag hade bokat en hemresa till Sverige från
Kabul om två veckor avskrev jag den planen och for bara till Agra. Då jag reste på
en extrem lågprisbudget valde jag billigaste möjliga transport. Det blev 10 timmars
jobbig färd med ett långsamt passagerartåg, men väl i Agra blev det en behagfull
veckolång vistelse där Taj Mahal naturligtvis stod i centrum. Lärde också känna ett
antal trevliga studenter och blev god vän med en nepalesisk anställd på mitt hotell.

DELHI

AGRA

TILL
DELHI

26 november 1972 , Delhi
Besökte Laxminarayan-templet, även känt som Birla Mandir, ett relativt nybyggt tempel
(1933) och noterade den flitiga förekomsten av svastika-symboler överallt. För en
europeisk besökare kan man felaktigt tolka det som nazi-symboler men i själva verket är
svastikan en urgammal hinduisk sol-symbol (dessutom är nazistbilden spegelvänd.
Ägnade dagen för övrigt med att koppla av i en stor park och skriva brev.

27 november 1972
Kvar i Delhi. Besökte banken och växlade 50 dollar till 395 rupier. Tog det lugnt för övrigt.
På natten våldsamt ont i magen, till toaletten oavbrutet efter klockan 4.

28 november 1972
Gick till apoteket och medicin, piller för 25 rupier, och tog två piller genast.
Tog en riksha tilll huvudpostkontoret i Old Delhi och kollade Poste Restante, men där
fanns inget. Senare på dagen besökte jag en internationell handelsmässa ”Asia 72”, en
rupie i inträde. Väldigt område. Började lite ointressant tyckte jag, men det var kanske för
att jag var trött, för efter ett tag blev jag stimulerad. Bland intressanta saker fanns
exempelvis en monter om indisk sjöfart och så separata utställningar om olika delstaterna i
Indien, där jag särskilt fastnade för Goa och Assam. Flera utrikes länder var också
representerade som exempelvis Tjeckoslovakien, Thailand, Australien och också Sverige
hade en liten sektion Åt sandwiches med ost på en mäss-restaurang som jag lämnade
klockan 19:30.
Magmedicinen verkar fungera, mår utmärkt. Har idag skrivit färdigt en rad
dagboksanteckningar och skickat hem. Lade mig klockan 23.

29 november 1972, tågresa till Agra

(Detaljerad skildring av tågresan,se ovan)

Lämnade Delhi och for med ett passagerartåg till Agra i tredje klass med avfärd klockan
14. Visste inte att resan skulle komma att ta nio timmar med stopp på varenda liten
hållplats på vägen. Dessutom satt vi i mörker i vagnen hela kvällen. Expresståget från
Delhi till Agra tar bara tre timmar!
Framme i Agra klockan 23, och utkommen från stationen som jag trodde var Agra
centralstation och var fullständigt nerstängd för natten, ödslig och övergiven, nästan inte
en människa i synhåll. En cykelriksha fanns dock på plats och jag jag bad om att bli körd
till ett hotell. Och så skedde. Kom till ett nergånget ställe som också var så gott som på
väg att slå igen verksamheten för natten. Inga rum fanns lediga men jag erbjöds att sova i
en kontorsskrubb intill restaurangen och jag kände att jag måste ta det. Nästa dag fick jag
veta att jag stigit av på Agra Cantt Station, d v s den station som hörde till britternas
militära bas (cantonment) under kolonialtiden.

30 november 1972, Agra
Upp klockan 08:30 av mycket liv på gatan utanför hotellet där jag hamnade igår kväll efter
9 timmars tågresa från Delhi. Strålande solskensväder. Tog en riksha till Grand Hotels
restaurang för att äta frukost, cornflakes, två stekta ägg, toast och te. Kostade fem rupier +
en rupie i dricks till en sällsynt högdragen kypare.
Hade för avsikt att genast fara til Agras och Indiens främsta sevärdhet, nämligen Taj
Mahal. Tog en riksha och for dit, men tvingades fara en lång omväg och finna att

gravmonumentet från mogul-tiden var stängt under förmddagen och bevakades av militär
på grund av att Bangladeshs president var på besök.
I väntan på att det skulle öppna klockan 13 begav mig därför till marknaden. Köpte i en
musikaffär en ormtjusarflöjt, och i en silveraffär köpte jag vinglas för 15 rupier, en kalender
för 10 och en börs i sammetstyg klädd med stenar för 15. I en souvenirbutik slutligen köpte
jag de tre aporna som Olle Görmans pappa beställt.
Åter till Taj Mahal som nu var öppet. Taj Mahal helt och hållet byggt i vit marmor var och är
ett enastående praktverk, ensamt värt en Indienresa nästan. Betalade 50 paisa i inträde
och imponerades av de vackra klarvita marmorbyggnaderna och den väldiga trädgården.
Inne i huvudbyggnaden härligt eko, och i källaren låg gravarna. Fantastisk upplevelse vara
här.
Avslutade med att sitta länge på gräsmattan och skriva kort till Ingemar Persson, CarlErik Sjöquist, Helen Åhnberg, Eva-Lotta Bernekorn och Erland Källén.
Tog sedan en ny cykelriksha och for först till en restaurang och åt lunch varefter jag
fortsatte till skithotellet. Hade bestämt mig för att byta hotell och packade därför ihop mina
saker och låtsades för personalen att jag avsåg ta tåget tillbaka till Delhi, medan jag i
verkligheten flyttade till Hotell Prakash inne i centrala Agra, ett betydligt bättre hotell.
Dubbelrum för 10 rupier per natt.
Åter ut på stan, hamnade i en sitar-affär där det pågick en konsert gratis med en blind
musiker, ackompanjerad av en tablaspelare. Flera andra europeer var också där.
På kvällen gick jag till kinesisk restaurang, och åt kyckling med grönsaker, fantastiskt gott.
Drömde om att komma hem snart. Beslutade att inte åka till Benares utan väljer att stanna
här i Agra längre. Här finns så mycket att uppleva och man får här en rätt god bild av
Indien. Man kan vidare se såväl fruktansvärd fattigdom som överdådig rikedom.

1 december 1972
Upp klockan 10 och åt frukost. Blev god vän med en ung nepalesisk anställd på hotellet,
Devendra Nepali. Han tjänade 60 kronor i månaden. Träffade också en trevlig engelsman
och två japaner, som skulle åka till Benares på kvällen. Det var också min ursprungliga
plan att fara dit och jag hade till och med köpt en tågbiljett dit, men jag avstyrde planen.
Tog en promenad och gick till en park. Där träffade jag två indiska studenter, en muslimsk
– Badrul Qamar och en kristen – Vijay Kumar Rao, som kom och slog sig ner och vi
samtalade i två timmar om Sverige, min resa och Indien. De tyckte att deras fäder som var
officerare tjänade för lite, endast 1000 rupier per månad.
Till hotellet och åt fruktsallad på rummet. Ut igen till parken, tänkte skriva men nej, jag läste
istället i min bok om Latinamerikas historia, men stördes av folk oavbrutet. Vid 17-tiden
kom min engelska hotellvän förbi, han skulle gå till biblioteket beläget i parken. Jag följde
med honom dit och läste dagstidning.
Klockan 18 till hotellet hade jag så avtalat att träffa Devendra som slutade jobba då. Vi
promenerade genom hela staden – åtminstone ett par kilometer till Agra Fort. Där bredvid
pågick en utställning av lokala produkter, mest tyger, men det kombinerades med ett
nöjesfält och trolllkarlsshow. Vi såg dessutom en kille köra motorcykel på väggen i ett runt
rum.
På natten blev jag åter väldigt dålig i magen.

2 december 1972
Upp och åt frukost klockan 10, men lade mig igen och sov till klockan 14:30. Gick ut till
parken och satt en stund. Chicken Tandoori och fruktsallad till dagens måltid.
På kvällen gick jag på bio och såg ”The Stuntman”, en fransk-italiensk film dubbad till
engelska med Gina Lollobrigida, kostade75 paisa. En äventyrsfilm med lite erotik. Drack

kaffe i pausen. Hemma igen 20:30.

3 december 1972
Upp 10:30 efter frukost och gick jag till stationen för att få igen pengar för min Benaresbiljett som jag ej kommer att nyttja. Fick dock ingen ersättning, och förstod först inte vad
som var problemet men till sist fick jag veta att jag skulle ha deponerat biljetten vad det nu
innebar. Köpte nu samtidigt biljett till Delhi i tredje klass med reservera plats imorgon kväll
med Taj Express. Pris 7,50 rupies.
Sedan besökte jag Röda Fortet, byggt av mogulkejsarna på 1600-talet då Agra var
huvudstad I Mogulriket. Allt byggt i röd sandsten. Inträde 50 paisa.
Jag åt en glass och satt på gräsmattan, med ekorrar alldeles intill mig. Skön miljö. Vacker
ornamentering i byggnaderna, floden Yamuna nästan torrlagd vid sidan.
Så småningom tog jag en riksha tillbaka till hotellet med en förare som hela tiden ville ha
mig till att köpa saker (eftersom rikshaförare får kommission av butiksinnehavarna) men
jag var ståndaktig. Väl framme ville han ha två rupier, jag betalade 1,50.
Vid middagen träffade jag ännu en nyanländ engelsman som just kommit från Delhi. Han
berättade om en kille, Robert, som ska köra en buss till Kabul och London på onsdag. Jag
ska ju åka tillbaka till Kabul för att därifrån resa via Sovjetunionen hem så detta lät jättebra.
Pris för resan till Kabul går på 15 dollar för tre dagars färd. Jag fick hans adress i Delhi
som var KFUM.
På kvällen gick jag ånyo på bio och såg Bond-filmen ”Åskbollen” i klippt version. På väg till
bion såg jag en bröllopsprocession med en brudgum som red på en vit häst och med en
orkester som spelade häftig indisk bröllopsmusik.

4 december 1972, tåg till Delhi
Frukost klockan 10 och sedan träffade jag en trevlig kille som jag först mötte några dagar
tidigare och som bett om att jag skulle besöka hans affär, vilket jag gjorde. Sedan åter till
hotellet och utrymde mitt rum innan klockan 12. Ställde så packningen i hotellets reception
inför kvällens tågresa till Delhi.
Promenerade i centrum med ett intensivt folkliv, och besökte turistbyrån. Lunch på hotellet,
fisk i tomatsås och på eftermiddagen gick jag till parken som vanligt. Försökte skriva kort
men stördes av nyfikna ungar, blev rejält irriterad så jag fick återvända til hotellet. Umgicks
med engelsmannen samt sade farväl till Devendra.
Riksha till stationen klockan 18:30 och avfärd i tid klockan 19. På tåget skrev jag kort till
Evald och Karin Gustafsson och till Elsa i Paris samt läste klart Latinamerikas Historia.
Framme i New Delhi klockan 22:15, och begav mig direkt tillbaka till Hotel Vishal..

5 december 1972, Delhi
Till afghanska ambassaden och skaffade visum. Fick leta länge i ambassad-stadsdelen för
att hitta rätt. Irriterades över att jag som svensk måste betala motsvarande 10 kronor i
visumavgift medan andra länders medborgare slipper undan. Träffade en norrman som
också sökt sig dit och vi delade en skotertaxi tillbaka till centrum. Sedan gick jag till
huvudpostkontoret och på Poste Restante fanns två brev till mig, dels ett från Pia och dels
ett från Arne och Gerd, ett brev som också innehöll 20 kontanta dollar. Av brevet framgick
också att familjen känner till min hemresa.
På eftermiddagen sökte jag så upp Robert på YMCA och betalade15 dollar för att resa
med hans buss till Kabul.

6 december 1972
Bussresa med Indigo från Delhi mot London. Jag som en av 15 passagerare ska åka till
Kabul. Dagens bussfärd gick via Amritsar där vi åt middag och sedan vidare till Wagha
border, gränsstationen mellan Indien och Pakistan.
Fortsättning på resan avslutande del finns på
http://larseklund.in/resebrev/119_delhi-lund1972.pdf

