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MIRAJ–GOA–HOSPET 
Min sexmånaders resa som frilansjournalist närmar sig sin avslutning. Njuter av att
komma till Goa på västkusten, normalt sett ett turistparadis med bad och strandliv. Nu
var det emellertid monsuntid och lågsäsong. En njutning sitta på verandan till hotellet
och skriva artiklar medan regnet vräker ner utanför, eller att med paraply ta en stillsam
promenad längs stranden för att sedan i den folktomma baren beställa pork vindaloo
och feni-brännvin till lågsäsongpris (hälften).
Naturligtvis också besöka de mäktiga katolska katedralerna i Old Goa och den fridfulla
delstatshuvudstaden Panjim som ännu påminde om en portugisisk småstad.
Från Goa med bussar genom delstaten Karnatakas vackra landsbygd via Hubli och 
Hospet för att besöka ruinstaden Vijayanagar, mer därom i Resebrev 79. 
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Miraj 
1 augusti 1982 
 Vilken skön liten plats på Deccan-platån. I Maharashtra, men nära gränsen till Karnataka. Perfekt  
klimat med en dygnsvariation mellan 21 och 30 grader nu under monsunperioden. Sitter på mitt rum 
på Ganesh Hotel i småstaden Miraj.  
Hästdroskor – tongas – är det vanligaste kommunikationsmedlet i denna ort som inrymmer ett muslimskt 
gravmausoleum, dargah, mitt i stan. Där vilar sufimissionären Hazrat Meerasaheb, vars gav traditionellt  
besökts av både hinduiska och muslimska pilgrimer. 

I morse åt jag sen frukost på järnvägsrestaurangen i  Pune. Steg upp först 09:30 efter en god natts sömn,  
lycklig över att det inte fanns några vägglöss.  
Tog tåget från Pune klockan 13:50 och ankom Miraj 20:15. Fick sittplats först efter ett par timmars resa 

genom vackra landskap, övervägande enormt ödsligt bergslandskap men stundtals också bördiga dalgångar.  
Träffade på tåget Ravi Kumar från Madras, jättetrevlig representant för för ett elektronikföretag, också på 

väg till Goa. Han berättade att han ska gifta sig med en tjej från Pune. Hon arbetar där som kontrollant på  
Philips fabrik. De har känt varandra i fem månader, de träffades första gången på tåget mellan Bangalore  
och Bombay, och blev kära. Nu stundar ett bröllop, ett kärleksäktenskap. Men hans far motsätter sig detta  
bestämt, medan hennes föräldrar accepterar. Han är sydindisk hindu, hon jain från Gujarat. 

Nu är det kväll. Har just skrivit brev till Göran Djurfeldt och imorse skrev jag till min favoritlärare på  
Katedralskolan i Lund, Jesper  Wetterberg.  

Imorgon far jag vidare med tåg till Londra klockan 06:25. med ett riktigt expresståg på väg mot Bangalore. I 
Londra byter jag sedan  till en buss mot Margao, Goas näst största stad, och kommer dit på eftermiddagen.  

Klockan är 21:30, jag mår bra, har druckit en öl och ätit Chicken masala på Gangaram restaurang här i 
Miraj. 11 rupees för maten och lika mycket för ölen. 
 

Colva Beach 
2-3 augusti 1982 
 
Lågsäsong på grund av regnet. Normalt är det full rusch både i restaurang och på hotell. Men nu är det tomt 
på mitt hotell sånär som på tre tyskar. Betalar 20 rupees för rummet mot 55 under normal säsong. 

Klockan är 21:30. På bussen från Londra till Margao fick jag stå mesta tiden, bussen hade nämligen startat  
i Belgaum så i Miraj var den redan fullsatt. Såg ett kärlekspar som påminde om Bubu och jag som reste i  
ällskap med en kompis. Den förälskade killen höll sin hand över hennes axel, men han vågade inte offentligt 
krama om tjejen ordentligt. Hon i sin tur lade sin hand på hans lår men ytterst försiktigt. Typiskt indiskt bete-
ende det här, att inte visa sina känslor mellan man och kvinna öppet. 

Vilken fantastisk middag. Medan regnet smattrar utanför sitter jag och njuter två olika sorters feni,  
goanesiskt brännvin, en med smak av caju och den andra av kokosnöt. Jag har också druckit en flaska öl av 
märket HB, och ätit ost-sandwiches, tomatsoppa och grönsakspulao. Nu dricker jag en kanna kaffe efteråt och 
lyssnar på Beatles på kassett. She Loves You , Please Please Me, Like I Need You, med flera pärlor. 
 

Colva Beach och Panjim 
4 augusti 1982 
 
Ägnade första delen av dagen med brevskrivning och promenader i byn 
och längs stranden i regnet, försedd med paraply. Havet stormvilt, ingen 
badar. Träffade på stranden Jacinto Fernandes (på bilden) vars pappa 
var fiskare. Själv arbetade han som kock på restaurang i Margao och 
tjänar 120 rupees i månaden.  

Men på eftermiddagen beslutade jag att lämna idylliska Colva och 
fara till huvudstaden Panjim. Innan jag for iväg klockan 14 läste jag ut  
V S Naipauls utomordentliga bok om Indien, India – A Wounded  
Civilization, skriven under en resa i landet 1975 under pågående  
undantagstillstånd. Han går hårt åt den indiska kulturen och indiskt  
tänkande som han betecknar såsom introvert och självcentrerat. Han 
gör också en utmärkt analys av Mahatma Gandhis självbiografi, helt fri 
från intryck av miljöer, platser och människor såvida de inte har att göra 
med Gandhis inre liv. Han levde 20 år i Sydafrika, men nämner aldrig 
med ett ord situationen för de svarta i landet. Naipaul citerar också en 
indisk psykolog som hävdar att indier saknar förmåga att analysera sin 
egen situation, de bara genomlever den, utan perspektiv utifrån. 



Dharma-medvetandet gör folk liknöjda med orättvisor i samhället.  
Direkt anknutet till detta är den bok jag börjat läsa idag, Nirad C Chaudhuris bok om hinduismen som jag köpt i 

Delhi, en analys snarare än en beskrivning av religionen. Han visar likaledes på att religion har en annan mening i 
Indien än  i Europa. Religion – med alla sina löjliga ritualer som ska följas – är inte skilt från samhälle och kultur.  
Religion i Indien är inte ett personligt förhållande till Gud utan ett sätt att leva utan att ifrågasätta någonting.  
Kastsystemet och dharma är integrerade delar av hinduismen. Chaudhuri som var 80 år gammal när han skrev 
boken är en briljant religionsvetenskapsman. Inte troende själv går han hårt åt romantiserandet av hinduismen i 
västvärlden. Det går till så att vissa drag i hinduismen väljs ut och och dyrkas. Men Chaudhuri pekar på det omöjliga 
att separera ut delar av hinduismen. Den är hel, med alla sina inkonsistenser. 

Lämnade så Colva, tog en taxi till Margao och därifrån en buss via Ponda till Panjims busstation. Promenad till 
centrum och i närheten av Adil Shahis palats som fram tills 1961 var den portugisiska administrationsbyggnaden, 
fann jag Hotel Republica och checkade in där. Ett litet rum för 12 rupees.   

På kvällen när jag kom åter till hotellet efter en god middag och jag inhandlat vykort och nya numret av India 
Today träffade jag tre killar från Belgaum, som var de enda gästerna  på hotellet förutom jag. De hade hyrt en  
prostituerad tjej för 30 rupees, för en hel natt. Hotellets innehavare var bortrest och receptionen sköttes av två unga 
killar som mot ersättning lät detta äga rum, och dessutom skaffade åt dem massor med sprit och öl. 

Jag blev inviterad att dricka ett glas feni, som sedan blev flera, med de tre killarna, satt ute på hotellets veranda 
med utsikt ner mot floden. Satt där tills klockan ett på natten, då var en av dem aspackad och spydde. De tre  
turades för övrigt om att gå in i deras hotellrum och ligga med tjejen. Äckligt!

Panjim 
5 augusti 1982 
Sitter i stadsparken i Goas huvudstad som också kan stavas Panaji. En skön sydeuropeisk atmosfär råder mitt i 
stan med restauranger och affärer längs gatorna som omger parken med en musikpaviljong, och fullt flanerande 
människor. Det är fortfarande en känsla av att vara i Portugal, trots att det gått 21 år sedan Goa införlivades med  
Indien – efter 400 år av portugistiskt styre. 

Klockan 19:40, sitter på restaurang Cappuccino vid ett litet bord i en fönsternisch. Träpinnegaller ut mot gatan 
och på andra sidan gatan ligger parken. Har liksom igår jag ätit min middag här i på restaurangen som i Wheelers 
guidebok beskrivs vara alla resenärers samlingspunkt i Panjim. Billigt och utsökt mat. I går provade jag en delikat 
goanesisk specialrätt – vindaloo med fläskkött och kryddad sås där bland annat kardemumma ingick.  Till det ris  
och soppa. Glass och kaffe efteråt och drack jag en Kingfisher öl för 7 rupees och ett glas feni före maten, kaffe och 
glass efteråt. Alltsammans gick på 28 rupees. I kväll åt jag ännu en vindaloo, men annorlunda, med större fläsk-
köttsbitar. Till det drack jag bara  två glas limejuice, var nämligen rätt bakis efter gårdagskvällen på hotellet. 

Det är sannerligen en härlig atmosfär i stan. Idag har det inte regnat alls, och många människor är ute och  
promenerar. Själv satt jag en timme i solnedgången och läste dagens The Hindu – Indian Express fanns inte att 
tillgå – men The Hindu är också en förbaskat bra tidning. I tidningen skrev man om att Israel nu gått in med trupper i 
västra Beirut, slutstriden har inletts.  
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Fortsättning på  resan se resebrev 78

http://larseklund.in/resebrev/78_hyderabad-puri_augusti1982.pdf


SYDASIENRESAN 1982 

– Sri Lanka 2–31 mars. Inledning på resan
    – Moskva-Colombo-Matara
    –Dambana-Kandy-Kotmale-HattonKotmale-Hatton   Resebrev 135
     – Jaffna-Vavuniya-Negombo-Talaimannar                  Resebrev 136

 Resebrev 37

 Resebrev 38
– Indien. 1-11 april. Rameshwaram-Madurai-

                       Trivandrum-Alleppey-Periyar Lake.

– Indien. 1-11 april. Ooty-Bangalore-Mysore-Kodaikanal  Resebrev 10

– Indien. 19-26 april. Bangalore-Chennai-Trivandrum      Resebrev 39  

– Indien 27 april–1 maj. Trivandrum-
 Chennai-Nellore-Bhunaneswar-Kolkata  Re  sebrev 40  

 Resebrev 9

 Resebrev 35

 Resebrev 124

 Resebrev 41

 Resebrev 42

     Resebrev 43

  Resebrev 134

Resebrev 133

  Resebrev 123 

Resebrev 74

– Indien 12-20 juli. Delhi-Jaipur-Jodhpur-Jaisalmer      Resebrev 75

– Indien 23-31 juli. Jodhpur-Ahmedabad-Bombay-Pune Resebrev 76

 Resebrev 77

– Indien 1-6 maj. Calcutta
Första mötet med min blivande hustru Bubu

– Indien 7-11 maj. Darjeeling

– Indien 12-21 maj. Sikkim

– Indien/Bangladesh. Siliguri-Saidpur-Bogra

– Bangladesh. Dhaka.

– Bangladesh. Sylhet-Rashidpur

– Bangladesh. Chittagong-Rangamati- Cox’s Bazar

– Bangladesh. Dhaka- Barisal-Khulna

– Indien 27 juni-8 juli.  Calcutta igen.

– Indien 9-11 juni. Kondagaon, Bastar.

– Indien 3-7 augusti. Goa

– Indien 8-14 augusti. Hospet/Vijayanagar-
Hyderabad-  Bhubaneshwar/Puri. 

– Indien 15-25 augusti. Calcutta.

– Burma 26 augusti – 1 september. Rangoon.
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