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VIJAYANAGAR–HYDERABAD–PURI 
Av min sexmånaders resa som frilansjournalist återstår efter denna berättelse bara två 
veckor i Kolkata och en vecka i Burma (se resebrev nr 11 respektive 66). Reste genom 
indiska delstaterna Karnataka och Andhra Pradesh. Besökte spännande ruinstaden 
Vijayanagar, huvudstad i ett på 1300-talet etablerat mäktigt hinduiskt kungarike, vars 
furstar i 300 år höll stånd gentemot angrepp från sultanaten Hyderabad och Bijapur. 
Vidare till Gulbarga och storstaden Hyderabad där jag besökte Osmania-universitetet 
med naxalitslagord på väggarna och så med tåg till delstaten Orissa med dess 
huvudstad Bhubaneshwar, tempelstaden Puri och Konarak-templet. 
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Hospet, Karnataka 
7 augusti 1982

Lördag, jag har precis avslutat brev hem, ber familjen skicka mig 100 US-dollar i Calcutta. Nu har 
jag dock blivit orolig att de inte kommer att hinna med, för har man otur med postgången kan det 
ta uppemot nio dagar för mitt brev att nå Sverige härifrån. 

Har tillbringat hela dagen i den fascinerande ruinstaden Vijayanagar, 12 kilometer från Hospet, 
vid en by som heter Hampi. Jag hyrde en cykel för att ta mig dit. Vijayanagar som betyder  
”Segerns stad” på sanskrit är en stor ruinstad vid floden Tungabhadra. Det var huvudstad för ett 
hinduiskt kungarike från 1300-talet, ofta i strid med de närliggande muslimska sultanaten Bijapur, 
Ahmadnagar och Golconda. Imperiet kollapsade dock 1614 och staden lades i ruiner.   

I Vijayanagar går träffade jag inne i det lilla Venu Gopala-
templet två killar med flickvänner som låg och vilade på två 
stensoffor. De var ovanligt öppna i att uttrycka sina känslor för 
varandra. Jag tog foto av dem (här bredvid) och lovade att 
skicka. På återvägen till Hospet, cyklade i motvind, passerade 
jag gänget som promenerade.

Det går tyvärr endast nattbussar från Hospet till Hyderabad 
med avfärd klockan 19:40 ikväll. Men jag känner inte för att ta 
nattbuss, skulle gärna skulle vilja återvända till Hampi imorgon 
igen och och se det som jag inte hann med idag, såsom 
palatset och det kungliga badet. 

Men det fungerar inte heller, för jag måste ta en buss till Gulbarga i nordöstligaste hörnet av 
Karnataka imorgon, och sådana avgår klockan 08:30, 10:30 samt 22:00. Då har jag inget val än 
att ta en morgonbuss. Från Gulbarga lär det sedan oftare gå bussar till Hyderabad.  

Fast nu är klockan redan 23:30 och jag borde ha sovit för länge sedan för att orka med att stiga 
upp tidigt imorgon. 

Godnatt, ska bara packa mitt bagage innan jag lägger mig innanför moskitnätet, här är nämligen 
massor med mygg i rummet. Annars är det utmärkt med hyllor, skrivbord och en liten skinnsoffa. 
Fläkt i taket. 

Jag har för övrigt ändrat mina planer för den fortsatta resan.  Efter Hyderabad struntar jag i att 
åka til Srikakulam, en stad i Andhra Pradesh berömd för en mängd buddhistiska fornlämningar. 
Istället tar jag ett direkttåg till Puri i Orissa Det gör det möjligt för mig att stanna över natt i  
Gulbarga imorgon kväll. 

Gulbarga, Karnataka 
8 augusti 1982 

Vilken intressant resa det varit idag fastän lång, hela 8 timmar från klockan 10:30. Karnatakas 
vackra landsbygd. Konstbevattning från såväl Tungabhadra-floden och Krishna-floden, med  
fördämningar och vattenkraftverk strax utanför Hospet. Tidigare kunde man bara odla en gång  
om året, nu kan skörda tre gånger om året. Det odlas mycket ris, men den absolut dominerande 
grödan är sockerrör. 

Det ojämlika samhällssystemet märks här extremt tydligt. Väldiga  fält med mängder av  
lantarbetare, män, kvinnor och barn arbetar där till usel betalning. Samtidigt kunde jag i de  
småstäder vi passerade beskåda hur en del flotta hus uppförts. I en stad såg jag en splitterny 
Mercedes parkerad utanför ett hus. Och en sådan bil är extremt dyr i Indien på grund av uppemot 
100-procentiga införselavgifter för i utländska bilar.

Livet i byarna är lika fattigt här som det är på andra håll i landet. Överallt ser man kvinnor som
plockar löss på sina barn och sina väninnor. Enkla hyddor med halmtak. Barn som badar i  
smutsigt vatten. 

Mellan de uppodlade områdena har denna region en märklig natur med röd berggrund och  
miljontals stora stenblock, några liknar statyer av fantasifigurer.  



Nu bor jag på ett hotell nära busstationen och betalar 10 rupees för ett simpelt rum utan  myggnät, trots 
massor av mygg. Jag har istället köpte myggsalva och kletat in mig med. Kör  dessutom takfläkten i full 
fart. Klockan är 21:45 och jag har varit och ätit på en bar/restaurang. Det blev kyckling för tredje dagen i 
rad. I förrgår Ginger Chicken, igår Chicken 80 och idag Chicken  Biriyani. Därtill tomatsoppa och en 
Double Seven öl. 
Imorgon ska jag på förmiddagen besöka Gulbargas fort. Staden var huvudstad i Bahmaniriket på 1300-
talet tills huvudstaden flyttades tlll Bidar, 100 km norrut härifrån. Men klockan 13 tar jag bussen till 
Hyderabad. Har redan köpt biljett för 20 rupees.  

Bussresan idag kostade för övrigt 27 rupees. Det serverades ingen lunch på vägen, utan jag  förlitade 
mig på att äta bananer. Mulet väder och en regnskur, skönt. 

Gulbarga-Hyderabad 
9 augusti 1982 

På förmiddagen besökte jag inte bara Gulbargas fort utan också det hinduiska Sharana Basa-veshwara-
templet där jag blev bekant med brahminprästen Shankrayya Gulbarg, som ansvarade för detta lilla 
tempel som var tillägnat en lokal 1800-talsfilosof som hette Sharana Basaveshwara. Jag fotograferade 
prästen och sedan följde han med mig på en fika.  

Träffade i templet ockå en collegestudent vid namn Dhanaraj Tambole. Han följde sedan med mig tilll 
stora moskén, Jama Masjid. Jag befinner mig i en spännande del av Indien där hinduism och islam 
samexisterat i flera hundra år. 

For så iväg med buss klockan 13 till Hyderabad, och hamnade på ett riktigt skithotell, Sri Vijaya Lodge, i 
Old Tophana. 25 rupees för en natt. Hotellet var fullt med mygg, vägglöss och råttor. Det djävligaste hotell 
som jag nånsin bott på. 

Hyderabad, Andhra Pradesh 
10 augusti 1982 

Bytt hotell, och bor på Super Lodge i ett rum som kostar 15 rupees per natt. Inne på en gård, så det är 
alldeles tyst och lugnt. Ännu tystare för mig då en bomullstuss jag stoppat i öronen på natten råkat fastna i 
ena örat.  Det var nämligen också ett satans liv på det andra hotellet i natt.  

Först satt personalen och konverserade högljutt med varandra till klockan 2 och sedan vid 4-tiden utbröt 
ett våldsamt bråk i receptionen. En massa upprörda bärare och rikshaförare var involverade i en dispyt av 
något slag. Jag fattade ingenting av vad det handlade om eftersom de alla talade telugu. Jag röt i alla fall 
åt dem och bad dem att hålla hålla käft, på engelska.  

Godnatt, klockan är 23:35. Ägnat dagen åt att besöka några av alla intressanta platser i  Hyderabad, 
däribland Charminar, en byggnad mitt i stan uppförd 1591 och som huvudsakligen  använts som moské; 
och Golconda, ännu en fascinerade ruinstad 10 kilometer utanför Hyderabad. Slutligen besökte jag 
Osmania-universitetet, etablerat 1918. På många av byggnaderna var slagord målade till stöd för den 
väpnade kamp av naxalitgrupper som pågår i stora delar av delstaten Andhra Pradesh och intill- 
liggande djungel- 
områden. Något  
som Jan Myrdal  
entusiastiskt  
berättade om i sin 
läsvärda bok Indien 
Väntar från 1980. 

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