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Malin, Lotte, Alma, Sofia, Sara, Jonathan och Amanda i soffan hemma hos Aron Persson i 
Chhindwara. 

 
Frukost på Guest-House i Padhar. 
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Indien väntar – seniorer och ungdomar 

 

Under hösten 2018 förberedde vi oss teoretiskt för en resa till Indien under januari/februari 

2019. Vi bekantade oss med geografi, historia, religion, språk och mycket annat. Arrangör 

var Åredalens folkhögskola i samarbete med Lutherska kyrkan i delstaten Madya Pradesh. Vi 

var sjutton seniorer, sju heltidsstuderande och två ledare. Ungdomarna stannade kvar 

ytterligare några veckor för att genomföra sin praktik. 

Efter resan skedde en avstämning den 23 mars. 

 

I korthet omfattade resan följande platser: 

Trivandrum, Kovalam Beach, Munnar, Cochin, Goa, Mumbai, Shapur, Padhar, Chhindwara, 

Agra och Delhi under tiden 21 januari – 13 februari. Några åkte därefter hem till Sverige. 

Några fortsatte till Dehra Duhn, Rishikesh, Hariwar, Mussorie och Amritsar under ytterligare 

några dagar och Elisabet och Birger åkte tillbaka till södra Indien (Chennai, Andimadam, 

Madurai och Cochin). 

 

 

Följande personer deltog: Kjell Ahnfelt, Åsa Eriksson Ahnfelt, Birger Ekerlid, Elisabet Ekerlid, 

Kjell Ekstam, Sesel Ekvärn, Suzanne Ekwall Sekanum, Anna-Lena Fredriksson, Jan Hägglund, 

Per Klingspor, Yvonne Klingspor, Margareta Melander, Julia Mååg, Marie-Louise Mååg, 

Torgny Röhdin, Lena Sjöstedt och Sylvia Åberg. Lärare och reseledare var Hans Bolin och 

Elisabeth Öhman. 

De deltagande ungdomarna (heltidarna) var: Sofia Abrahamsson, Malin Andersson, Sara 
Helgesson, Jonathan Häggquist, Alma Lindquist, Lotte Newman och Amanda Wikström 

Källor: Utöver kurslitteraturen har jag använt mig av indiska tidningar samt Utrikespolitiska 
Institutets ”Länder i fickformat, Indien” (nr 816) och boken ”Miraklet i Indien och dess 
baksida” (Staffan Linderberg och Lars Eklund (red), 2018. 
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Från kyla till värme - och tvärtom 
 
Min vana trogen slår jag upp Times of 
India för att få veta vad som händer.  
Att läsa indiska tidningar är ett billigt nöje 
– man kommer undan med ett par kronor 
på sin höjd, ibland under en krona.  
I den trettiogradiga värmen söker jag mig 
till en skuggig plats. Den första artikel jag 
får syn på handlar om vinterbadare i 
Stockholm! Detta är uppenbarligen exotisk 
läsning på dessa breddgrader.  
”Brrr”, säger hotellvärden. 
Å andra sidan torde de flesta höja på 
ögonbrynen även i Sverige. 

 

I Arabiska sjön (en del av Indiska Oceanen) 
längs kustremsan i delstaten Kerala är det 
desto varmare. De morgontidiga 
fiskargubbarna styr ut tidigt. Det krävs 
många man för att få ut den tunga båten 
och de långa nät som sedan ska formas till 
en trål som dras för hand. 

 

Minst 20 personer hjälps åt för att få ut 
båten i den hårda sjön. 

Sjungande drar de in ”trålen”. Fångsten 
ser dessvärre mager ut i förhållande till 
alla som ska dela på förtjänsten när de en 

stund senare har sålt fisken till en 
uppköpare. Antagligen är detta dagliga 
fiskafänge del av en uråldrig kusttradition. 
Det var här i närheten som Fritjof 
Andersson landade i Evert Taubes fina visa 
Möte i monsunen: 

 ”…när cyklonen gått så fick vi en 
sydvästmonsun igen och drev iland vid 
Camarin på Malabar.” 

 

Många samlas runt dagens ringa fångst 

 

Inte långt härifrån ligger ett hypermodernt 
teknologiskt centrum, en påminnelse om 
att Indien är världsledande inom IT. 
Kanske även inom arkitektur. En av 
byggnaderna har formen av en jättelik 
atlantångare, inte olik de små båtarna vid 
kusten. Allt detta är ett av många tecken 
på att Indien verkligen är kontrasternas 
land. 

Just i dag, den 26 januari, firar indierna 
för övrigt Republikens dag. Det var denna 
dag 1950 som det brittiska styret ersattes 
av en indisk konstitution. Grattis! 
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På tåg genom Indien – ett äventyr  
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Valrörelse i världens största demokrati 
Från ett stort och mycket vackert porträtt bakom talarstolen betraktar han uppfordrande 
ledamöterna i delstaten Keralas parlament. Den blide och asketiske landsfadern Mahatma 
Gandhi är fortfarande en legend i indisk politik 70 år efter självständigheten. 

 

Samling i parlamentet. Det fina porträttet av Gandhi finns tyvärr inte med på bilden, men han dyker 
upp här nere i stället! 

Med sitt enkla liv, sin omutliga integritet 
och sina tankar om sanning, icke-våld och 
andra levnadsregler har han gjort intryck 
på en hel värld. På alla indiska sedlar finns 
hans bild och här nedan står han staty 
utanför Gandhimuseet i Madurai i södra 
Indien. 

.  

Frågan är dock hur mycket dagens 
politiker påverkas av den ”Store anden”, 
som ordet Mahatma uttyds. På den 
nationella nivån präglas debatten just nu 
av okvädingsord mellan företrädare för 
det hindunationalistiska regeringspartiet 
BJP och det vänster/centerliberala 
oppositionspartiet Kongresspartiet. Under 
flera decennier dominerade de indisk 
politik. 

 

Spekulationer i en indisk tidning om en ny 
generation politiker från dynastin Nehru-
Gandhi. 
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För tillfället befinner sig debatten på 
”Amanda Lind-frisyrnivå”. Upprinnelsen är 
att kongresspartiets Priyanka Gandhi (ej 
släkt med Mahatma!) utmanar BJP i 
hindunationalisternas hjärtland Uttar 
Pradesh.  

Det har hon och Kongresspartiet fått skit 
för. Arga motståndare hävdar att hon har 
nått sin position enbart på grund av sin 
skönhet och att hon saknar kompetens. 
Jag ser en liten men dock parallell till den 
upprörda svenska debatten om 
kulturministerns frisyr. 

I fallet Indien finns en rimlig förklaring till 
övertonerna i angreppen på 
Kongresspartiet och Priyanka. 
Premiärminister Narendra Modi och hans 
parti BJP har anledning att frukta den magi 
som fortfarande omger dynastin 
Nehru/Gandhi.  

 

Priyanka råkar vara dotter till förre 
premiärministern Rajiv och hans hustru 
Sonia Gandhi, barnbarn till Indira Gandhi 
och barnbarnsbarn till Jawarahal Nehru, 
republiken Indiens förste premiärminister. 
Priyanka och broder Rahul är nästa 
generation i klanen. 

 

Priyanka Gandhi Vadra. 

Man kan tycka vad man vill om detta 
”arvrike”, men familjen har fortfarande en 
stark ställning inom Kongresspartiet. Detta 
trots att de förknippas med såväl 
nepotism som maktmissbruk, korruption 
och förtryck. Hindunationalisterna vill 
gärna se sig som folkets företrädare 
gentemot överklassen, men deras 
nervositet tilltar efter valförluster i flera 
delstater nyligen. Det är mot den 
bakgrunden man ska se hätskheten i 
angreppen mot oppositionen och Pryanka 
Gandhi Vadra inför de allmänna valen i 
april och maj i år. Mer om valet på sidan 
29.

Nuvarande premiärministern Narendra Modi. 
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Ibland väljer vi den smala vägen… 
Smala och slingriga serpentinvägar för oss till Keralas vackra bergstrakter med dess många 
te- och kryddodlingar. Höga bergväggar och branta stup bjuder ibland på obehagliga 
överraskningar i form av dansande block och stenar i samband med vägbyggen. 

 
 

Sträckan på tio mil mellan Thekkady och Munnar tar fem timmar. I bergen är det svalare, 
”bara” runt 20 grader. Viltreservatet vi besöker är väldigt vackert och mycket rofyllt, men jag 
ser inga tigrar. Däremot elefanter, vildsvin, uttrar och fåglar. Samt apor förstås. 
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Inte långt härifrån ligger det mytomspunna och i dessa dagar mycket uppmärksammade 
hindutemplet Sabarimala. När två kvinnor gick in i helgedomen utbröt oroligheter med minst 
en död, flera skadade och tusentals inblandade. I de motdemonstrationer som följde bildade 
tiotusentals kvinnor kedja för att protestera mot kvinnoförtrycket.  

Varför allt detta bråk? Hittills har det varit förbjudet för kvinnor (12-50 år) i fertil ålder att 
beträda templet. När de två kvinnoaktivisterna gick in började oroligheterna.  

Saken har därefter fått politiska följder. Den hindunationalistiske premiärministern Narendra 
Modi och hans parti fördömer domstolens beslut, medan delstatsregeringen här i Kerala 
hejar på kvinnorna. Nu är det en fråga i valrörelsen. Händelsen har uppmärksammats även i 
Sverige och internationellt.  
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Tata, te och tvättarna 

 

Sara ser ut att njuta av solen och tebuskarna. 

Vi lämnar de höga bergen med de stora teodlingarna i Munnar. Men först frågar vi vår 
guide Bino vem som äger den mark som sysselsätter hundra tusen människor i 
teproduktionen i området. 

”Tata”, svarar han. 

Naturligtvis. Indiens Wallenberg har och har haft stort inflytande i ekonomin, oavsett om det 
gäller te, bilar, stål, flyg eller fastigheter. För att inte tala om sociala projekt. I tedistriktet 
Munnar sponsrar företaget behjärtansvärda insatser för barn och handikappade: 
textilfärgning (bl a för kända varumärken), pappersproduktion och andra aktiviteter. Med 
mycket små medel går det bevisligen att hjälpa väldigt många, men när samhället sviker är 
välgörenhetsinsatserna otillräckliga och behoven oändliga. 

Det märks inte minst i Mumbai. Kontrasterna mellan fattiga och rika är särskilt tydliga i 
storstaden. Där gör Tata sig påmind igen. En i familjen lät bygga det enormt vräkiga hotellet 
som en protest mot att han nekades inträde på ett närliggande brittiskt hotell under 
kolonialtiden. Nu står hotellet där som landmärke och symbolisk fasad för det rika Indien.  
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Lyxhotellet Taj Mahal i gammal och ny tappning. 

Bakom dessa dörrar kommer inte de tiggande kvinnor och barn som befolkar gatorna i 
närheten. Inte heller de lågkastiga tvättarbetare som jobbar i ett gigantiskt utomhustvätteri 
från fyra på morgonen till åtta på kvällen. Det är en av många bisarra sevärdheter i Mumbai. 
Kanske tvättar de just nu lakan åt Taj Mahal. Eller till och med mina byxor och skjortor? 

 

Tvättarkastens jättelika utomhustvätteri i Mumbai. 
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Lilly - ängeln från Jämtland 

Nattåg igen. Det är ett smidigt, billigt och fascinerande sätt att färdas långa sträckor. 
Sömnen blir inte alltid den bästa, men å andra sidan får man i trängseln uppleva en annan 
sorts folkliv. Man kommer så att säga indierna nära. Vi har åkt nattåg från Cochin till Goa, 
från Goa till Mumbai och från Mumbai till Intarsi i delstaten Madya Pradesh. 

Plötsligt befinner vi oss i norra delen av Indien och nu ska jag berätta om Lilly Abrahamsson 
(1916-2014) från Marieby i Jämtland. I denna del av Indien är hon något av en legend. På 
kort tid har vi träffat två personer som tackar Lilly för att de lever. Ni kommer att träffa dem 
längre fram i denna berättelse. 

I den lilla byn Shapur arbetade hon som missionär i många år. Hon startade ett hem för barn 
som av olika skäl inte hade en egen familj. Enligt de uppgifter jag har fått fram bodde hon i 
Indien från 1947 fram till millennieskiftet kring år 2000, med undantag för de resor hon 
gjorde till Sverige för att samla in pengar. Själva barnhemsbyggnaden är i dag tom och 
förfallen, men minnet av Lilly lever kvar i dessa trakter. 

  
  I bakgrunden det barnhem som Lilly var med om att bygga upp. Sedan länge bedrivs ingen 

verksamhet där, men några barn från byn dök upp och ville bli fotograferade. 
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På Youtube finns en underbar liten film om henne: Brunkullan under Nimträdet. 
 

 
”Jag har tre hemorter: Sverige, där jag föddes, Indien, där jag arbetade, och himlen dit jag snart ska.” 

Det är många i Indien som hoppas att Lilly har det bra i sin himmel! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7jfQTNm5Rs
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I rakstugan och idyllen i Padhar 

Barberaren i den lilla rakstugan vinkar välkomnande. För hundra rupier (13 kr) erbjuder 
han rakning, ansikts- och hårmassage. Klippt mig har jag gjort tidigare i Trivandrum för 
samma summa. 

 

Utanför den öppna ”salongen” strövar 
kossorna makligt förbi på jakt efter gröda. 
Vägg i vägg ligger tvätteriet. En man 
använder ett jättelikt strykjärn. Storleken 
kommer sig av att han har glödande kol i 
järnet för att hålla det varmt. Små affärer, 
frukt- och grönsakshandlare, en 
fiskförsäljare och några kaféer kantar 
bygatan i denna del av Padhar. 

Det går även att köpa levande eller 
nyslaktade höns. Försäljaren har 
huggkubbe och yxa till hands. Plötsligt 
stannar en knökfull buss och släpper av 

människor under trängsel, rop och stoj. 
Det är sen eftermiddag i den lilla byn i 
delstaten Madya Pradesh, som hyser 
ungefär 80 miljoner människor. 

 

 

Alldeles intill ligger ett modernt och 
välskött sjukhus med ett 
upptagningsområde som omfattar 50 
byar. Det är oklart hur många människor 
det egentligen handlar om. 

En engelsman som hette Clement Moss 
grundade sjukhuset 1958. En dotter till 
honom, Ulla Moss Löfgren, råkar för övrigt 
bo på Frösön i Jämtland. Världen är liten, 
brukar det heta. 
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Vid sex-tiden ringer kyrkklockorna i den lilla lutherska kyrkan alldeles intill sjukhusets guest-
house, en grön och blommig oas vid sidan av allfarvägen. Någon timme dessförinnan hördes 
de vackra böneutropen från moskén längre bort i byn. Antagligen är de flesta i området 
hinduer, men ibland tycks religionerna kunna leva obesvärat sida vid sida. Ungefär som 
Gandhi formulerade det: ”Det var genom hinduismen jag lärde mig respektera kristendomen 
och islam.”  Nyrakad grubblar jag över de övergrepp som sker i religionens namn. 

När detta skrivs någon vecka senare nås vi av nyheten att över 40 människor har dött efter 
en terroristattack i Kashmir, norra Indiens och Pakistans ständiga konfliktområde. Idyllen i 
Padhar känns plötsligt långt borta. 
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Lillys många barn 

Fördelen med att åka med en grupp och arrangör som Åredalens folkhögskola är att vi 
möter människor och platser utanför de traditionella turiststråken. Utan sällskap med 
erfarna Indienresenärer hade vi aldrig kommit till platser som Shapur och Padhar. Inte 
heller skulle jag ha fått träffa Lillys barn i staden Chhindwara. 

 

Men än är det söndag morgon och vi är 
några som delar en riksha till den 
färggranna lutherska kyrkan mitt i staden. 
Ett osedvanligt stort banyanträd ger en 
värdig försmak till den tillika jättestora 
kyrkan. Den gamla blev för liten, så de 
byggde en ny som sväljer över tusen 
personer. Den upplysningen får vi av den 
indiske kantorn och kyrkomannen med det 
osannolika namnet Aron Persson. En 
adoption är förklaring till namnet, men 
han talar bara lite svenska. 

 

. 

 

Jag är ingen van kyrkobesökare men törs 
ändå konstatera att liturgin är väldigt lik 
den svenska. Bland psalmerna känner vi 
igen ”O store Gud” samt ”Blott en dag”. 
Den stora skillnaden är aktiviteten, 
livfullheten och frenesin i den indiska 
församlingen. 

Finns det då så många kristna i Indien? 
Enligt officiell statistik utgör gruppen bara 
två procent. Det betyder faktiskt 26 
miljoner människor, två och en halv 
gånger Sveriges befolkning. Det står alltså 
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inte på förrän kyrkan är fullsatt. Alla 
kommer inte på en gång, tidpunkten för 
högmässan är på indiskt vis flytande, men 
snart är bänkarna fyllda. 

Efter gudstjänsten träffar vi Ester. 

 

”Lilly Abrahamsson var min mamma”, 
berättar hon. 

Ester växte upp i det barnhem som Lilly 
drev i Shapur. Nu är hon själv lika besjälad. 
I ett barnhem invid kyrkan i Chhindwara 
tar hon hand om ett antal föräldralösa 
flickor i åldrarna 6 – 30 år. En liknande 
bakgrund har Basant Kumar. Med rörelse i 
rösten och bergfast övertygelse 
konstaterar han: 

”Lilly räddade mitt liv. Utan henne hade 
jag inte suttit här i dag.” 

Vi befinner oss i hans hem, där han och 
hustrun Alphana just har bjudit på en 
utsökt indisk lunch. Säkert finns det många 
fler indier som likt Ester och Basant kan 
vittna om den betydelse som Lilly från 
Marieby har haft i dessa trakter. 

 

 
Ester tillsammans med några av sina barnhemsbarn. Åsa och Sylvia träffar Basant och 

Alphana Kumar. 
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På marknaden 
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Backwaters 
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Det eviga tutandet och hägringen Taj Mahal 

Ett oupphörligt tutande, våghalsiga omkörningar och ofta skraltiga bilar. Den intensiva och 
ryckiga trafiken är kanske den största dödsfällan i Indien. Det är som att bevittna en 
ständigt pågående prestigekamp; det gäller att komma före i alla lägen. 

 
 

Striden rasar mellan bilar, lastbilar, auto-
rikshor, motorcyklar, mopeder, oxkärror, 
kor och getter, oavsett stad eller land eller 
bra eller dåliga vägar. På blankslitna däck 
och utan säkerhetsbälten upplever vi 
detta krängande fartrally mellan 
Chhindwara och Nagpur. Det gäller att 
hålla i sig i svängarna.  

 

När vi ber chauffören dämpa farten svarar 
han ”Yes, Sir” och fortsätter i samma takt 
som tidigare, kanske till och med 
snabbare. 

 

 

Nåväl, vi använder oskadda till Nagpur, 
som i denna eftermiddags smog-skymning 
inte gör skäl för smeknamnet 
”apelsinstaden”. Luften är tung, tät och 
grå av föroreningar. Desto klarare blir det 
när vi efter ännu en tågnatt vaknar upp i 
Agra och får skåda den vita hägring som 
går under namnet Taj Mahal.
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Efter två nätter och en dag i Delhis myllrande gränder och omgivningar lämnar jag och 
Elisabet vännerna i gruppen för att fortsätta Indienresan på egen hand. Den kunde ha börjat 
med ett missat flyg. Halvvägs på den trefiliga motorvägen ut till flygplatsen stannar taxin 
plötsligt. Motorn är död. Stum. Den stackars chauffören sliter och rycker i sladdar inuti bilen, 
går ut och lägger sig under fordonet samt öppnar huven och ruskar på huvudet. Inget 
hjälper, men turligt för oss har han telefonen med sig och kan anropa en annan bil. Vi hinner, 
men vi undrar fortfarande hur det gick för chauffören med den slocknade bilen. 

I tidningen läser jag om en fruktansvärd brand i Delhis hotellkvarter. Sjutton människor 
omkommer. Och fortfarande är sorgen tung och reaktionerna många efter 
självmordsattentatet i Kashmir för några dagar sedan. Över fyrtio personer omkom. 
Konflikten i området fortsätter att spöka över 70 år efter självständigheten. Här är i alla fall 
politikerna överens över partigränserna: alla fördömer dådet. 
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Till Andimadam via Chennai 

”Behöver ni hjälp?” 

Den unga kvinnan tycker antagligen att vi ser handfallna och hjälplösa ut när vi har stigit av 
tåget i Vridachalam efter tre timmars tågresa från Egmore Station i Chennai. 

”Nej tack, vi väntar på en bil. Vi ska till Andimadam.” 

”Andimadam? Vad ska ni där och göra?”, säger hon förvånat. 

Hon får det att låta som om vi inte är riktigt kloka. Okej då, orten tillhör inte de hetaste 
turiststråken, men det är dit vi ska. Hur ska jag då beskriva platsen? Det är en liten stad i en 
stor jordbruksbygd, vilket sätter sin prägel på stadens centrum, om man kan kalla det så. 

En gris bökar i vägkanten, hönor och kycklingar sprätter omkring lite överallt, korna rör sig 
makligt genom staden och nästan alla hundar ligger loja och utslagna i den trettiogradiga 
stekande hettan. Här bor cirka 7 000 personer, kanske betydligt fler, knappast färre, i 
stadens lilla kärna och i husen och hyddorna runt omkring. 

 

 
 

Här bor vi några dagar, Elisabet och jag, i Sahaya Illam, ett litet anspråkslöst men väl 
fungerande logi med helpension och egen kocka. Henne delar vi med två unga belgiska 
lärarstudenter, som ska praktisera i Andimadan i tre månader. 
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Hit kom vi första gången 2015 och hit kommer vi gärna igen. Sahaya Illam hör till en 
organisation som förkortas READ (Rural Education Action Development). De har skolor, 
specialskolor, verksamhet för arbetshandikappade samt inte minst administration för över 
200 ”sponsor-children” (fadderbarn), det vill säga barn som behöver ekonomiskt stöd för att 
kunna gå i skola. På bilden nedan ser vi några av barnen på en av skolorna. 

 

 
 

Förra gången vi besökte Andimadam bestämde vi oss för att betala den årliga skolavgiften 
för Indhuja, en då femtonårig skolflicka som vi bara hann träffa som hastigast. Hon var 
mycket blyg och förlägen. Under tiden sedan dess har vi haft kontakt brevledes via READ. Nu 
ska hon snart fylla 19 och äntligen har vi träffat henne igen! 
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Indhuja är föräldralös och har vuxit upp tillsammans med sin ”grandmother” och tre syskon. 
Nu går hon på college men bor fortfarande kvar i det lilla huset med stråtak och en yta på 
cirka femton kvadratmeter. Det har varit en mycket stor ynnest och glädje för oss att nu 
träffa Indhuja, hennes familj och släktingar. Under flera dagar har vi umgåtts, skrattat, pratat 
och fått en första lektion i det tamilska språk som talas i delstaten Tamil Nadu. I 
fortsättningen är jag övertygad om att vi kommer att ha mer och tätare kontakter än under 
tidigare år. Bilderna som följer är från Indhujas hem. 
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Inte nog med det. Vi har även hunnit träffa andra bekantskaper från förr: Santhanam, Nivvy, 
Susan och Priya som besökte Andimadam i samband med ett bröllop i familjen. 

 
 

 

Så nu vet jag vad jag borde ha svarat kvinnan på tågstationen i Vridachalam:  

Vi trivs i Indien och Andimadam för att vi möter så mycket glädje, värme och gästfrihet 
från både kända och okända människor. 
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På besök i templet 

Det är söndag morgon i Madurai och redan tryckande hett vid niotiden. Det hindrar inte 
att en strid ström av människor söker sig till Meenakshi-templet i centrala staden.  

Man kan tala om vallfärd och folkfest denna tempeldag – barn, unga och gamla ansluter sig 
till de långa köerna vid det mäktiga södra tornet. Det finns tre till för att de tillsammans ska 
inhägna det väldiga tempelområdet med dess sex meter höga murar. 

 
 

Meenakshi-templet är södra Indiens värdiga motsvarighet till Taj Mahal i norr, om än de två 
sevärdheterna är byggda för olika syften.  

Som icke-hinduer kommer vi inte in i det allra heligaste, men vi hinner vara där tillräckligt 
länge för att se med vilken vördnad hinduerna genomför sina ritualer, böjer sina knän och 
tillber sina gudar.  

Mest frapperas jag av den fantastiska arkitekturen och utsmyckningen med 33 000 
skulpturer ur Indiens myllrande mytologiska värld. Byggnaden har sina rötter i förhistorisk tid 
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och har därefter formats under 14 – 15 – och 1600-talen. Hur var det över huvud taget 
möjligt att åstadkomma så vackra och enorma byggnader med den tidens förutsättningar? 
Det fanns inte bara skickliga hantverkare, konstnärer och arkitekter, tusen sinom tusen 
arbetare torde ha slitit under säkert omänskliga förhållanden. Men vackert är det för oss 
som i dag har förmånen att få besöka så fina byggnader som Meenakshi-templet och Taj 
Mahal. 

När såg man senast en liknande vandring till en svensk kyrka? Visst, här finns ett annat 
befolkningsunderlag, men trots att Indien är en sekulär statsbildning genomsyrar religionen 
samhället på ett sätt som vi inte är vana vid. Hindutemplen står som spön i backen, alltifrån 
små anspråkslösa kvarterstempel till större byggnader för böner och tacksägelser. Sida vid 
sida finns de andra religionerna: kristna kyrkor och muslimska moskéer samt jainister, 
parser, zoroastriker, sikher, judar och alla andra varianter i detta mångfacetterade land. 

Hur var det Mahatma Gandhi sa: Alla religioner bär till samma mål? Det är möjligt, men det 
uppstår mycket bråk på vägen. Själv mördades han av en muslim året efter Indiens 
självständighet. 

I Mumbai blev det aldrig tillfälle att besöka Gandhimuseet – det var stängt på grund av 
pestkontroll. Vi tog igen skadan i Madurai. Museet är inte bara en exposé över Gandhis liv 
och gärning, det är en skakande påminnelse om Indiens hela koloniala historia. 

Nedan två andra tempel: det ena i Andimadam och det andra i Trivandrum. 
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Val i världens största demokrati 
Det är valrörelse och löftena regnar över väljarna som risgryn över ett nygift brudpar.  

Ungefär så uttrycker sig en politisk kommentator i en artikel i Times of India den 3 februari i år. Jag 

är på rundresa i Indien och kan inte undgå att ryckas med av en valtemperatur som tenderar att bli 

hetare än en kryddstark indisk gryta. Det är inte bara löften som yr omkring; i tidningarna haglar 

invektiv, anklagelser och motanklagelser.  

Själva valet ska nu genomföras under fem veckor med början i torsdags. Proceduren är gigantisk när 

över 900 miljoner människor kan rösta i 29 delstater, som sinsemellan har större olikheter än 

Europas alla nationer och där analfabetism fortfarande är en realitet. 

 

Vad angår oss Indiens affärer? Jo, inom några 

årtionden bedöms Indien vara en av världens 

största ekonomier. Det förhållandet kommer 

att ställa krav på andra länder, till exempel 

Sverige, att öka kunskaperna om och 

kontakterna med de asiatiska stater som 

håller på att springa förbi västvärlden när det 

gäller utbildning, forskning och 

kompetensutveckling. 

  

Vilka frågor är aktuella i valet? Man kan få 

många olika svar beroende på var i landet man 

befinner sig. I parlamentet i delstaten Kerala i 

södra Indien talar politikerna just nu om 

återuppbyggnaden efter de omfattande 

översvämningar som drabbade regionen förra 

hösten. Hela byar sveptes bort och betydligt 

över en miljon människor blev hemlösa. 

Denna ”århundradets största katastrof” sätter 

fingret på två brännande politiska frågor som 

hör ihop: fattigdomen och klimathotet. De 

allra fattigaste i undermåliga bostäder är de 

som först drabbas av den klimatpåverkan som 

alla länder bidrar till. 

 

En rad andra frågor ropar på lösningar. 

Arbetslösheten är förhållandevis hög, 

kvinnoförtryck och sexuellt våld är ett svårlöst 

problem, korruptionen är utbredd och bristen 

på jämlikhet är skriande. Det tillhör den 

motsägelsefulla bilden av Indien att lyxhotell 

tornar upp sig vid sidan av slummen och att 

oxkärror fortfarande lunkar fram i den täta 

biltrafiken på nybyggda autostrador. En rik 

överklass och en snabbt växande och 

välbärgad medelklass skapar en stor klyfta till 

de många fattiga och lågutbildade som 

fortfarande lever på existensminimum. Trots 

alla brister och den sociala oron är det 

närmast ett under att den indiska demokratin 

är vital och levande. 

 

Den stora risken är att spänningarna i landet 

ökar till följd av den nuvarande 

högerregeringens hindunationalistiska politik. 

Det är ett problem att den nuvarande 

premiärministern Narendra Modi ser mellan 

fingrarna och till och med uppmuntrar 

religiöst våld gentemot den stora grupp av 

muslimer som utgör 15 procent av Indiens 

befolkning. Rent faktiskt handlar det om cirka 

200 miljoner människor som betraktas som 

mindre önskvärda i den nationalistiska yra 

som regeringspartiet BJP understödjer. 

 

Premiärministern själv har sina rötter i en 

högerextrem organisation med koppling till 

BJP. I Indien finns således paralleller till den 

högervind som drar genom västvärlden. 

De religiösa motsättningarna har sina rötter i 

det beslut som innebar att landet delades i en 

muslimsk (Pakistan) och hinduisk (Indien) stat i 

anslutning till självständigheten 1947. 

Krutdurken är i första hand Kashmir i norra 

Indien, där oroligheter eller terrorattacker 

förekommer med jämna mellanrum, nu senast 

i februari. Även på andra håll i Indien 
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förekommer väpnade konflikter och förtryck 

mot urbefolkningar och andra minoriteter. 

 

Det parti som utmanar BJP nationellt är det 

vänsterinriktade Kongresspartiet, som 

dominerade indisk politik under flera 

årtionden efter självständigheten. Partiet har 

tidvis skakats av korruption, nepotism och 

direkt antidemokratiska metoder, men 

regeringspartiet BJP har anledning att frukta 

den magi som fortfarande omger dynastin 

Nehru/Gandhi. Två av de ledande i partiet är 

nämligen Rahul Gandhi och hans syster 

Priyanka Gandhi Vadra. De båda är barnbarn 

till den tidigare premiärministern Indira 

Gandhi och barnbarnsbarn till Indiens förste 

premiärminister, Jawarahal Nehru.  

Man kan tycka vad man vill om detta ”arvrike” 

i en demokrati, men familjen har fortfarande 

en starkställning inom Kongresspartiet och i 

indisk politik. Först den 23 maj vet vi 

resultatet. Den utdragna och ovissa valprocess 

som inleddes i torsdags pågår fram till dess. 

(Texten publicerades på ledarsidan i 

Länstidningen Östersund den 13 april 2019. 

Bilden nedan om valet är tagen ur LT)
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Bilder och händelser som blev över 
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Tack och farväl till Indien för denna gång! 

 


