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SUNDARBANS 
Fyra månader efter tidningen Arbetets nedläggning i september 2000 och tre veckor 
innan Staffan LIndberg och jag drog i gång det akademiska Sydasiennätverket SASNET 
hemma i Lund for jag tillsammans med hela familjen i början av januari 2001 för ännu 
ett besök till vår andra hemstad Calcutta – som just bytt namn till Kolkata. På vägen 
stannade vi till i Lahore och Islamabad i Pakistan liksom Kathmandu i Nepal, men sedan 
vidtog fullt program med släkt och vänner i Kolkata. 
Dock företog vi oss en tredagars expedition med båt till nationalparken Sundarbans i 
Gangesdeltat, berömt för sina bengaliska tigrar som lever här på de mangrovebevuxna 
öar som genomkorsas av såväl breda floder som smala leriga kanaler. Läs mina anteck-
ningar från Sundarbans – som jag för övrigt besökt vid flera andra tillfällen, både tidi-
gare och senare. 
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12 januari 2001
Sundarbans-tur. Klockan 06.30 samling vid Kolkata turistbyrå vid BBD Bag, så vi 
fick stiga upp redan 05.15 och for med taxi till centrum, kom fram 06.15 och de 
två väntande turistbussarna som avgick prick klockan 07.00. Färden gick via Park 
Circus ut på Eastern Metropolitan Highway vid Tiljala, och följde sedan kloakdiket 
österut. Fullt med dammar och avloppskanaler, något som kallats världens största 
naturliga reningsanläggning, som vännen Heldur Netocny skrivit om i Sidas tid-
ning Rapport. Intressant få se det i verkligheten. Intill dessa anläggningar prun-
kande grönsaksodlingar, blomsterfält och så småningom fiskodlingar. Passerade 
en väldig fiskmarknad. Något senare också en stor grönsaksbasar där vi kunde be-
skåda blomkål i magnumformat. 
Smal och dålig väg, tog nästan fyra timmar innan vi nådde Basanti, men på bus-
sen bjöds vi på frukostlådor med bröd, kokta ägg och bananer. Därtill te och en 
flaska vatten. 
I Basanti väntade vår båt, M/S Madhukar, ett passagerarfartyg med endast en sa-
long, men med möjlighet att sitta uppe på taket. Dock inte den bekväma båt jag 
förväntat mig, typ sådan jag for med till Ganga Sagar för några år sedan. Här 
fanns inga kojplatser och ingen matsal, utan det var en enkel turbåt som vi nu 
skulle tillbringa tre dagar ombord på. Våra övernattningar skulle ske i 
Sajneshkhali Tourist Lodge, och dit anlände vi slutligen till klockan 16.30, efter att 
dessförinnan passerat den bebodda Gosaba Island och gjort ett besök till ett 
tigerutsiktstorn i projektområdet.







13 januari 2001:
Klockan är 14.30, sitter på båt-taket med Mattias, Marie och Daniel. Yngste sonen är djupt 
besviken att vi inte sett till några djur här i Sundarbans förutom apor och ett par hjortar 
idag. Han hade sett fran emot att fara hit och nu är han sorgsen till mods. 
Själv njuter jag av att sitta här i det behagliga solskenet alltmedan vi passerar öar helt 
täckta av mangrovevegetation på båda sidor. Vi har nyss avnjutit en härlig lunch, benga-
lisk sådan med fisk serverad på varsin thali av plåt.
Vi for i morse rakt österut och kom alldeles nära gränsen till Bangladesh, efter att ha be-
sökt ett lokalt nationalparkshögkvarter, och ha njutit av den absoluta tystnaden när vår 
båt då och då stängt av motorn. I den breda gränsfloden Indien/Bangladesh passerade vi 
mängder av traditionella fiskebåtar.
Naturen är densamma på den bangladeshiska sidan, 75 procent av  Sundarbans ligger där. 





14 januari: 
Hem från Sundarbans, men mycket senare än vad jag hade trott varför alla sysko-
nen Munshi varit på Tala Park på kvällen för att träffa oss men förgäves. Vi kom 
hem kl 22.30 med taxi från Delhousie Square (BBD Bag). Alla blivit oroliga för oss. 
Käkade middag och till sängs kl 22.40.
Vi hade en fin dagstur med M/S  söderut från Sajneshkhali för att besöka den 
västra delen av Sundarbans, till en station med utsiktstorn som mål. Passerade 
mycket smala kanaler på vägen. Jag och en mycket nöjd Daniel samt Mattias satt 
I flera timmar I solsken på taket och njöt utsikten. Såg en krokodil, många apor, 
kungs-fiskare, vackra vita fåglar mfl.
Farväl till alla trevliga människor på båten, bytte adresser.
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