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MAKTKAMP I KOLKATA 
Brottstycke från en tid när vänstern ledd av det marxistiska kommunistpartiet 
CPI(M) ännu styrde i Västbengalen och Mamata Bannerjee, sedermera chefsminister i 
delstaten, ännu var oppositionsledare och utmanade regeringen med en politisk 
generalstrejk, en Bangla Bandh. All normal verksamhet nerstängd och tomma gator 
som gjorda för att spela kricket, promenera runt eller cykla. Läs mina intryck från 
staden några dagar i januari 2001, inklusive ett samtal med vännen och SYDASIEN-
krönikören Ajit Roy om hans spännande bakgrund. 
Del av familjens resa till Kolkata via besök i Pakistan och Nepal 23 december 2000– 
21 januari 2001. En övergripande skildring om den månadslånga resan och vårt sköna 
liv med familj, släkt och vänner i Kolkata och Shantiniketan finns i resebrev nr 18. 
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Fredag 5 januari 2001
En 12 timmar lång Bangla Bandh utlyst av oppositionsledaren Mamata Bannerjee
(Trinamul Congress), en politisk generalstrejk avseende delstaten Västbengalen. 
Upp klockan 7, ännu lugnt läge på stan. Satt på balkongen med Bubu och lyssnade
på diskussionerna som fördes nedanför huset, huruvida busslinje 33 (med änd-
hållplats här) skulle våga köra trots strejken eller ej, och till sist for bussen iväg mot
sin destination Park Circus. Hörde dock snart att det uppstod problem redan vid
Belgachia. 
Jag begav mig ut på långpromenad vid halv nio för att spana in situationen. Fann
att det var massor av poliser utposterade vid Belgachia och dessa lyckades förmå
de lokala Trinamul-anhängarna att låta spårvagnarna passera. Vid RG Kar Hospital
ny blockad, men även här lyckades polisen få igenom trafiken utan större problem,
men en liten bit bort vid Shyam Bazar tvingades polisen tillgripa tårgas mot brå-
kande processioner.
Promenerade vidare bort till Bagh Bazar där en ytterst spänd situation rådde med
gäng av regimtrogna CPI(M)-anhängare som drev bort Trinamul-gäng med gatste-
nar.
Fortsatte så söderut längs Rabindra Sarani (Chitpur Road) ner mot centrum.







Lördag 6 januari 2001
Efter en kylslagen natt värmde jag mig på förmiddagen ute på balkongen, där jag 
som vanligt satt och skrev brev. Sen ner för att klippa håret och ansa skägget till en 
formidabel summa av 10 rupees.
Efter lunch for vi med taxi till Kumartuli nere vid floden med Buku och Mishtu för att 
titta på en nyinvigd utställningshall med konstföremål tillverkade av stadsdelens alla 
Pal-hantverkare. Utställningen var stängd men vi fick öppnat speciellt åt oss. Tyvärr 
fick vi dock inte fotografera utan tillstånd från regeringen, typisk indisk byråkrati. 
Därefter for vi vidare med metron till södra Kolkata, hem till Boni och Rana.



På kvällen tog vi tunnelbana från Kalighat till Belgachia och promenerade sista
biten bort till Tala Park Avenue.



Söndag 7 januari 2001
Lunch hos SYDASIENs ständige krönikör Ajit Roy. 80 år gammal men still going 
strong. Jätteläcker lunch med paneer i spenatsås, torkari (grönsakscurry), fisk, 
kyckling i senapssås, tomat- och mangochutney, mishti doi och sandesh
(sötsaker).






