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Storstad med många sidor
Fredag Koloniala
huvudstaden

WEEKEND I CALCUTTA Trots trängsel,
avgaser och fattigdom har Calcutta mycket att
erbjuda. SvD guidar till fyra sidor av staden.

KolKata 1646 byggde britter
na en handelsstation nära byn Kol
kata, som fick ge storstaden dess
namn. Kolkata var sedan huvud
stad i det brittiska Indien fram till
1911. Börja dagen med en prome
nad genom den norra delen av
staden i kvarteren kring Marmor
palatset, Maktaram Babu St. 10–16.
Rummen är täckta av damm och
allt ser ut att ha lämnats i hast.
Här hittades en Rubenstavla
i mörkret för inte så länge sedan.

TexT MarTin SChibbye FoTo JonaS GraTzer

BoKKVaRtER Promenera
vidare kring stadens universitet,
College Street. I kvarteren runt
universitetet ligger över 10 000
bokhandlar sida vid sida. Ta lunch
på Indian Coffee House, 15 Bankim
Chatterjee Street. Kaféet är full
smockat med intensivt diskute
rande intellektuella som serveras
kaffe av vitklädda kypare.

Torsdag Den traditionella staden
GUDINNAN KALI Namnet
Calcutta, eller Kolkata som det
numera heter, härstammar från
gudinnan Kali och inget besök
i staden är komplett utan att ha
varit vid Kalitemplet (tel 222 315 16
kl 05–14 samt 16–22). Kali själv
tar emot naken, grönsvart och
blodbestänk. Kommer du vid rätt
tid kan du få se offergetter giljo
tineras. Men bli inte rädd, guden
är på din sida – mot fiendens
demoner.

ljusshow En dag i kolonialis
mens tecken är inte komplett utan
ett besök vid monumentet Victo
ria Memorial (tel 222 351 42, kl 10–
17, 150 rupies), byggt 1901 till den
brittiska drottningens ära. Vit
marmor i en grönskande park. Av
sluta kvällen med den ljusshow
som hålls här kvart över sju.

Lördag Modernt finanscentrum
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är den sista bastionen i Indien med
barfota rikshawförarna som
springer över brännhet asfalt
med handdragna kärror är första
dagens transportmedel givet.
Släpp ångesten, hoppa in, och be
föraren ta dig till Mullik Ghat
flower market innan klockan slagit
sex och upplev hur staden vaknar
till liv vid floden. Glid sedan fram
genom dofterna förbi blomstån
den och ta en kopp te vid stadens
700 meter långa arkitektoniska
ikon, Howrahbron.

KaFÉ Sedan självständigheten
1947 har utvecklingen tagit fart.
Staden är i dag ett växande finan
siellt centrum och det finns
mycket att upptäcka. Kolkatas
nya medelklass och deras behov
har börjat ändrat gatubilden.
Börja med en frukost i luftkondi
tionerad miljö på moderna Baris
ta, Humayan Pl. Kaféet är så nära
Starbucks man kan komma. Ta
sedan tunnelbana (sval, snabbare
än taxi och förutom i rusningstid
rätt rymlig) till Scenic City (tel
234 343 43, EM Bypass 0921), en

NattlIV Avsluta kvällen på
stadens hetaste nattklubb Tantra,
på det femstjärniga Park Hotel,
öppet 19–04. Det i huvudsak man
liga klientelet och den bengaliska
musiken lämnar ingen oberörd.
Kolkata går och lägger sig tidigt,
men allt släcks inte ner när
klockan närmar sig midnatt.
Vill ni festa vidare finns det bara
ett ställe att gå till: Underground
på Hotel Hindustan International,
Bose Road.

Det är dyrt att resa. Därför ingår allt det här när du reser med
oss: utflykter, stadsturer, frukostar, luncher, middagar, picknickkorgar, flygturer och provsmakningar. Så att du kan lämna plån-

N Y HE T ! V IN VA NDRING I PIEMON T E 14 8 9 8 :Pris per person, 8 dagar med avresa från Köpenhamn 4/6.

SL OW FOOD I PIEMON T E 1 6 9 9 8 :Pris per person, 8 dagar med avresa från Arlanda 25/9.
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Mullik Ghat flower market med Howrahbron i bakgrunden.

Barfota rikshawförare.

sjuKhEM

temapark med futuristisk skyline.

Frossa i intryck. Snåla
med utgifterna.
boken hemma och fokusera helt på alla upplevelser.

Söndag Moder Teresas Calcutta
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CyKELTAxI Eftersom Kolkata

Sedan Moder
Teresas (1910–
1997) dagar är
Calcutta väl
görenhetens
huvudstad. Hon
chockerades av
fattigdomen och
startade Nrimal
Hriday – eller
Moder Teresas hem för sjuka och
döende som det också kallas – där
patienterna ligger på enkla men
rena galonbritsar och sköts om av

volontärer. Det administrativa cen
tret för volontärer hittas på Mot
herhouse, Bose Rd. Här finns också
Moder Teresas grav och ett litet
museum med bland annat hennes
sandaler. Passa också på att besö
ka S:t Marys High School 92 Ripon
street, där hon undervisade.

soVPlats Kvällen bör till
bringas på madrasser hårda som
sten på någon av sovsalarna för
volontärer på YMCA på 25, Jawa
harlal Nehru Road, där man kan
bo för 15 kr/natt.

