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CALCUTTA–BOMBAY–GOA
Månadslångt Indienbesök med inledande jätteproblem då en nonchalant resebyrå 
misslyckades fixa flygbiljetter till vår planerade avresa den 17 december. En vecka 
senare, den 23 december avled Bubus mamma i Calcutta. Bubu lyckades få plats  
på ett SAS-plan till Indien samma kväll, medan Lars och barnen fick vänta en vecka 
för att komma i väg. Var dock med om de avslutande dagarna av sorgeperioden 
fram till Sradh-högtiden den 3 januari. Sedan for vi till Bombay och vidare till Goa 
dit vi var inbjudna av vännerna Torbjörn och Escolastica.  
For åter till Calcutta med flyg och hade sedan två veckors späckat program med 
besök till vänner och släktingar, inklusive tre härliga dagar i Shantiniketan. Samlade 
dessutom material till artiklar om Calcuttas kulturliv som jag publicerade i tidskrif-
ten Sydasien och tidningen Arbetet där jag arbetade sedan 1984.





Den 23 december 1997 drabbades Bubus mamma av en hjärn-
blödning och hon avled nästa dag tidigt på morgonen. 

Då skulle egentligen jag och Bubu samt våra barn Mattias 14 
år, Marie 13 år och Daniel 11 år redan ha varit på plats i Cal -
cutta. Vi hade nämligen flera månader tidigare bokat flygbil-
jetter med Royal Jordanian Airlines den 17 december via en 
resebyrå i Stockholm.Men när avfärdsdagen närmade sig vi-
sade det sig att vi stod på väntlista för biljetter och planat var 
helt fullbokat. Det borde resebyrån ha uppmärksammat oss på 
i god tid  och sett till att vi fått boka något alternativt flyg, 
men det struntade man blankt i. 

När så budskapet om mormor Jayatis hjärnblödning nådde 
oss den 23 december fick vi snabbt improvisera  så att åtmin-
stone Bubu kunde ta sig omgående till Calcutta för att hinna 
närvara vid mammas kremering. Kontaktade pålitliga Simmy 
Travels i Malmö och de lyckades skaffa fram en biljett til Bubu 
att flyga med SAS till Delhi samma kväll – en enda plats fanns 
kvar till det planet, och från Delhi  vidare med inrikesflyg till 
Calcutta.  

Snabbt hem och packade och så iväg med svävare från 
Malmö till Kastrup – det här var två år innan Öreunds bron 
stod klar – och så iväg med kvällsflyget till Delhi.  
Hon kom fram till Calcutta nästa dag, julafton, på kvällen.  

Jag och barnen lyckades sedan få biljetter till nästa veckas 
flight, den 30 december. Med ankomst till Calcutta på nyårsafton 31 december på kvällen klockan 20.40. 
Vi fick fira jul utan Bubu, som vanligt med julaftonsfirande med föräldrarna Arne och Gerd samt broder 
Charlie med familj på Neptunusgatan, och sedvanligt besök till bästa vännerna Håkan och Bitte på Kärle-
ken i Halmstad.  

Väl framme i Calcutta hann vi som hastigast träffa vår goda vän Danel Carlsson som rest till Indien för 
att bevista bröllop i Shillong mellan hans kusin Hans och Rita från Mizoram. 

Vi fick i alla fall vara med om de avslutande dagarna av 
den för hinduer 13 dagar långa sorgeperioden som avslutas 
med en Sradh-högtid. 

Utflykt till Bombay och Goa 
Trots att vi bara skulle stanna i Indien till den 28 januari 
hann vi också åka till Bombay och Goa på västkusten. Flög 
till Bombay den 7 januari och bodde hos Kapil och Pravin, 
bröder till vår indiska väninna Cida, och därefter for vi med 
katamaran till Goa för några dagars skön badsemester. Vi 
var  inbjudna att besöka våra Oskarshamns-vänner Torbjörn 
och Escolastica som hyrt ett hus i Vagator Beach.   

For åter till Calcutta med flyg och hade sedan två veckors 
späckat program med besök till vänner och släktingar,  
inklusive tre härliga dagar i Shantiniketan. Samlade  
dessutom material till artiklar om Calcuttas kulturliv som jag 
publicerade i tidskriften Sydasien och tidningen Arbetet där 
jag arbetade sedan 1984.   

Åter till Sverige med flyg via Delhi den28 januari. 

Tidningstexterna, som utgjorde min kärleksförklaring till 
Indiens kulturella huvudstad Kolkata, i form av artiklar om 
musik, konst, teater, litteratur, film och dans i slutet.

Dagboksanteckningar – inte helt lättlästa – se pdf-fil

En månad fylld av sorg och glädje

http://larseklund.in/resebrev/122_calcutta_annex.pdf
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