
1 
 

 

 
 

Indien, 2015 
 

 

 
 
 
 

Rapport från en resa 26 oktober – 24 november 2015 
 
 

Deltagare: Pelle och Gittan Wallin, Birger och Elisabet Ekerlid 
 

 
 

 



2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



3 
 

 

 

Äntligen blev det av! 
 
 

Sedan många år tillbaka har vi känt till Pelles och Gittans förtjusning i Indien. 
Ett antal gånger har vi därtill njutit av deras indiska kokkonster. 
 – Det skulle vara roligt att följa med er någon gång, har vi sagt ett antal 
gånger. 
Och så gick åren. 
Men nu – i oktober/november 2015 – skred vi äntligen till verket. 
 
Efter diverse förberedelser satte vi oss på planet den 27 oktober. Den kändes inte fel att resa 
bort under november månad. 
Vi landade mitt i natten i Mumbai, stannade där i tre nätter, fortsatte sedan med 
inrikesflyget till Chennai, där vi även bodde i tre nätter och träffade Pelles ”barnbarn” Nevvi 
och Priya.  
Efter att ha upplevt det första monsunregnet – som sedan för tiotusentals människor skulle 
utveckla sig till en katastrof – tog vi tåget till Vridachalam. Två timmar försenade plockades 
vi upp av Raj, READ:s och Selvam Durais chaufför, och anlände till Andimadam sent på 
kvällen. Därefter följde händelserna slag i slag. Något av det vi upplevde återges i denna 
reserapport. Förutom tidigare nämna orter besökte vi bland annat Thanjavur, Papanasam, 
Tiruchirappalli, Kadavur, Karur och Benaulim. 
 
 
 
 
 
 
Lite fakta: 
 
Indiens befolkning beräknas uppgå till 1,25 miljarder invånare. Den dominerande religionen 

är hinduism (80 %). I övrigt finns muslimer (15%), sikher (2%), kristna (2%) samt en rad 
andra religioner. Landet har 29 delstater, 300 språk och omkring 500 urbefolkningar. 
  
I delstaten Tamil Nadu i södra Indien bor 72 miljoner människor på en yta motsvarande 
Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. 
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De har ett kärleksfullt förhållande till Indien 
 

 
 Gittan och Pelle Wallin i muntert samspråk med Thomas Ebenezer på Opportunity      Farm, 
möjligheternas farm, med verksamhet för vuxna förståndshandikappade. 
 

I över 25 år har de haft nära kontakt med ett antal människor i delstaten 
Tamil Nadu i södra Indien. 
Nu har de varit på ett av sina många återbesök.  
Människorna log glatt, välkomnande och omfamnande när de på nytt mötte 
Pelle och Gittan Wallin från Östersund. 
 
Själv har jag haft nöjet att under en månad ”gå i deras fotspår”.  
Det har varit en upplevelse utöver det vanliga. Vi har vandrat på dammiga byvägar, vi har 
pratat med människor i enkla hyddor och små stenhus, vi har omfamnats av hundratals 
nyfikna och förväntansfulla barn, vi har träffat engagerade socialarbetare, vi har studerat det 
brokiga folklivet under långa tågresor, vi har njutit av det kryddiga indiska köket, vi har 
fängslats av färgrikedomen, vi har bott i indiska hem, vi har tassat barfota i heliga tempel och 
till och med träffat en 86-årig sonson till en äkta maharadja. 
 
Vi har också sett den eländiga fattigdomen, de trasiga tiggarna, de torftiga rucklen till 
bostäder, storstädernas öronbedövande trafikkaos och de fruktanvärda följderna av 
ihållande monsunregn. 
Och överallt har vi mötts av översvallande vänlighet, gästfrihet och generositet.  
– För mig är den här delen av landet det riktiga Indien. Jag blev förälskad i samma ögonblick 
som jag klev av planet, säger Pelle Wallin. 
 
Året var 1989. För Gittan tog det något längre tid att vänja sig, kanske en hel vecka, men 
även hon föll för landet.  
– Pelle och Gittan are my very best friends, säger Guna Sekaran, som insisterar på att vi ska 
bo hemma hos hans familj i Karur under några dagar. Och det gör vi så gärna. 
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Resan måste ändå börja 1989. Pelle, som då bodde i Kälarne, läste u-landskunskap 
tillsammans med 29 andra lärare, däribland östersundsbon och författaren Daga Nyberg, 
som har gett ut flera böcker om sagor och sägner i Sameland och Jämtland. Pelle, Daga och 
ytterligare en person, Bo Pehrsson, avslutade kursen med en bystudie på den indiska 
landsbygden. De indiska traditioner de skulle titta närmare på var religion (Bo), berättelser 
(Daga) och musik (Pelle).  
– Vi ville ha en by som inte låg så nära större orter, berättar Pelle. 
 

 
En av de personer som Pelle träffade 1989 var Guna. Allt sedan dess har de  hållit kontaktet och 
träffats med jämna mellanrum, nu senast i november 2015 hemma hos Guna, 
 
Han blev bönhörd. De hamnade i en avsides belägen by som omfattade kanske tusen personer inom 
ett mycket stort geografiskt område.  
– De flesta hade aldrig sett en vit person tidigare. Det fanns ingen skola och inga toaletter. Alla bodde 
i lerhyddor. För att ta oss dit måste vi bland annat vada över en flod. 
 
Under den tre veckor långa studien bodde de på en skola i närmast större ort, som heter 
Andimadam. Resan till och från byn tog 4-5 timmar varje dag. 
– I början var byborna väldigt avvaktande, men barnen var nyfikna och kontaktsökande. Som vanligt 
blev musiken en viktig dörröppnare, konstaterar Pelle. 
Han har undervisat i musik i Kälarne i 35 år, har spelat i orkestern TreoKomp och är aktiv i flera körer 
i Östersund med omnejd. 
– Först fick vi bäst kontakt med barnen, sedan med kvinnorna. Till sist började även männen ge sig till 
känna. 
Det var vid det här besöket som han lärde känna bröderna Guna och Santhanam, som hjälpte till med 
tolkning och annat när de cyklade mellan hyddorna. Santhanam dök för övrigt upp i Kälarne året 
efter, men det är en särskild historia som jag återkommer till i ett kommande artikel.  
 

Väl tillbaka i Kälarne började Pelle använda kunskaperna och erfarenheterna i skolan. En av 
hans klasser fick en vänklass i Andimadam. I samband med påsklovet 1994 reste 20 elever dit 
för att träffa de nya indiska vännerna. 
– Eleverna växte fantastiskt under den resan. De fick använda sina kunskaper, de blev 
motiverade att utbilda sig och de lärde sig ta hand om varandra, säger han. 
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En av eleverna i klass 9 vid Kälarne centralskola var Ingrid Göransson, som här bekantar sig med sin 
indiska ”klasskamrat” och hennes föräldrar. Foto: Olof Hallenborg. 
 

I samband med skolutbytet lärde de känna ännu fler indier, däribland Selvam, som samma år 
bildade en organisation för att stärka befolkningen i området och för att hjälpa utsatta, i 
synnerhet kvinnor, barn och personer med olika former av handikapp. Organisationen heter 
READ (Rural Educational Activity Development). I dag omfattar verksamheten vanlig 
skolundervisning, arbetsträning (skrädderi, bokbinderi, tillverkning av presentkort för 
försäljning m m), hjälp till självhjälp för kvinnor, mikrolån, bekämpning av hiv/aids samt 
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dagverksamhet för barn som är sena eller skadade i utvecklingen (mentally retarded). 
Selvam är numera även aktiv som politiker. Nästa år är det deltstatsval i Tamil Nadu. 
– Fattigdom och korruption är de allra viktigaste frågorna, understryker han. 
Det är lätt att hålla med efter tio dagars resa i Indien. 
 

 
Selvam Durai är en av många bekantskaper från 1994.  
 
 

En annan av Pelles och Gittans gamla vänner är Thomas Ebenezer som tillsammans med hustrun 
Karuna driver en specialskola (Intact Special School) i Trichy för fattiga och utsatta barn ur de lägre 
kasterna och några av Indiens många marginaliserade urbefolkningar. 
– Vi vill gärna försöka tillämpa de svenska läroplanerna, säger Thomas, som har nära samarbete med 
Adelsbergsskolan i Örebro och den svenska stödföreningen Intacts vänner. 
 
Alla barn har någon form av funktionsnedsättning. Bland många barn träffar vi den lilla pojken 
Packiaraj, som föddes med svåra fysiska problem och inte kunde ta sig ut ur hyddan. Nu har han gjort 
stora framsteg, bland annat med hjälp av hästterapi. Metoden fungerar bra när det gäller att träna 
rörelser, koordinationsförmåga och balans, men just nu är hästterapiverksamheten hotad eftersom 
den nuvarande sponsorn vill dra sig ur.   
 
Under det dygn vi bor på skolan blir det många tillfällen att träffa barnen. Särskilt uppskattat blir det 
när Pelle tar fram gitarren och leder en musikstund som vi, barnen och lärarna sent ska glömma. På 
skolan träffar vi också de svenska volontärerna Wilu och Madeleine, som deltar i arbetet under några 
månader. 
  
Det är dags att säga ett litet farväl efter en månadslång resa i Indien. Det som för Pelle och Gittan 
började med en bystudie 1989 har utvecklats till ett långt och kärleksfullt förhållande med i 
synnerhet Tamil Nadu i södra Indien. Detta var Pelles tolfte och Gittans elfte besök. Däremellan 
håller de kontakten via brev, mejl, Skype och på andra sätt.  
Det skulle inte förvåna om de redan nu planerar för nästa resa. 
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Pelle och Gittan Wallin besöker ett av sina fadderbarn, Sri Lakshmi och hennes mamma. De bor 
tillsammans med morföräldrarna i ett litet stenhus i en by utanför Andimadam i delstaten Tamil Nadu 
i södra Indien.  
 
 

 

 
 

            I en grannhydda träffar vi denna familj, som satsar på odling och försäljning av lök. 
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Selvam är föreståndare för bland annat en skola där barnen just nu lär sig det engelska alfabetet. 
 
 

 

 
 

En annan gren av verksamheten vid READ är dagverksamhet för förståndshandikappade barn. Gittan 
bekantar sig med personalen och barnen. 
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Barnen vid Intact School söker gärna kontakt.  Just den här flickan kan inte tala. 
 
 

 
 

 
 

Pelle stämmer upp och snart blir det full fart bland barnen och deras lärare. 
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  Hästterapi är en framgångsrik metod för att hjälpa fysiskt handikappade barn. I sadeln sitter       
Packiaraj.  Framför honom går dövstumme Rajaling, fysioterapeuten Elvarasan samt Stelin. 

 

 

 
En sari måste man ha när man är i Indien. Jackuline, till höger, och hennes  
medhjälpare, tar måtten på Gittan… 
 

 
  …och så här fint blev resultatet! 
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Dagboksanteckningar 
 

HAR INDIEN OCH ÖFK EN CHANS? 
Har Indien en chans? Så löd titeln på en reportagebok av Folke Isaksson år 1970. Bokens klangbotten 
var pessimistisk. 
Vad ska vi då säga om chanserna år 2015? På ett litet indiskt hotell i en av mångmiljonstaden 
Mumbais förorter funderar jag på frågan samtidigt som jag försöker följa slutminuterna i matchen 
som ska föra Östersund till allsvenskan i fotboll. 
På den smala och livliga gatan utanför pågår den ständiga kampen för brödföda och överlevnad. De 
gulsvarta trehjuliga rikshorna kryssar likt ettriga bålgetingar mellan människor, marknadsstånd och 
hålen i vägbanan.  
 

 
           Storstadstrafiken påminner mest om ett oordnat slagfält.  
 
Borden dignar av grönsaker, frukt, kryddor, ris och allt annat som saluförs. Fisklukten är 
genomträngande på det lilla torg där ett antal kvinnor försöker sälja dagens fångst. Det ser ut att gå 
trögt och ett gäng magra katter kretsar lystet runt kvinnornas välfyllda fiskdiskar. 
 

 
                     Fisk till middag i dag? Gittan och Pelle Wallin skannar av fiskmarknaden  i en av Mumbais 
                    förorter. 
  
Det är väl ungefär nu som ÖFK kvitterar och säkrar sin plats i allsvenskan. 
På Mumbais gator bor fattigdomen vägg i vägg med den rikedom och välfärd som stavas Indiens 
framtid.  De rika har blivit rikare, medelklassen växer snabbt, men dessa de mycket fattiga, som Ferlin 
skrev, följer de med på resan i ett land som just nu har stora ekonomiska framgångar? I tidningen 
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Mumbai Mirror ser jag en skämtteckning som föreställer en konstnär som målar en tavla i enbart 
svart som symbol för just Indiens framtid. 
Som motvikt till dystopin tittar jag på ett teveklipp med inneprofessorn Hans Rosling. Han tvivlar inte 
på Indiens framtid. År 2048 kommer landet att passera västvärlden i ekonomisk utveckling, räknat i 
form av stigande medelinkomster.  
Men hur ska ÖFK klara sig i allsvenskan och när tar vi rentav guld? 
Det skulle inte förvåna mig om den självsäkre Hans Rosling har svaret även på den frågan. 
 

STADEN VAKNAR 
Klockan är sju och jag går in på en ojämn tvärgata som leder till ett slitet bostadsområde. Leende 
välklädda skolbarn passerar en avskrädeshög där fåglar och hundar rotar tillsammans med två äldre 
kvinnor. En bit därifrån putsar en medelålders man på sin vita bil. Hukande vid trottoarkanten 
förbereder gatuförsäljarna dagens kommers.  
 

 
  Gatuförsäljning är ett levebröd får många. 
 
En svartklädd muslimsk kvinna kommer körande på sin vespa. Männen som håller på att göra i 
ordning en gudstjänstlokal, ett litet oansenligt hinduiskt (?) tempel, är däremot klädda i vitt. 
Detta är kontrasternas Indien; svart och vitt, välklätt och trasigt, fattigt och rikt, rent och smutsigt, 
hinduiskt och muslimskt, gammalt och nytt. Den spruckna skylten med texten ”Dr Mhegas dental 
clinic” hänger på sned på en mur och vittnar om att det har funnits en tandläkarmottagning i ett hus 
som har rasat ihop. 
Det är inget turiststråk precis. Just här och nu är det ingen som vare sig tigger eller höjer på 
ögonbrynen när en vit man är ute på sin morgonpromenad. Men om jag skulle fråga om något eller 
se vilsen ut, då skulle han snart omges av vänliga, hjälpsamma och omtänksamma människor. 
En gata i Mumbai håller på att vakna, men ännu kan ljuden från biltrafiken inte överrösta 
böneutroparen. 
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 Gatan är en naturlig arbets- och mötesplats. Mannen pressar sockerrör. 

 
ALLTID DESSA KOR 

Nordöstmonsunen vräker in över Chennai med skyfall så att gatorna svämmar över och det blir svåra 
trafikproblem. Värst är det förstås för de otaliga gatuförsäljarna, uteliggarna och alla med dåliga 
bostäder. Det ska visa sig att det kommer att bli mycket värre, men det är i alla fall inte kallt. 
Vad skriver tidningarna om? En stor fråga just nu är det komplicerade delstatsvalet i Bihar i nordöstra 
Indien, med 105 miljoner invånare. Förenklat uttryckt spelar korna en stor roll i valrörelsen. 
Bakgrunden är att en person i södra Indien har lynchats, anklagad för att ha ätit nötkött. Extrema 
företrädare för det hindunationalistiska regeringspartiet BJP kräver nu totalförbud. Den heliga kon 
har därför blivit en principiellt viktig symbol i en debatt som handlar om tolerans och spänningar 
mellan det sekulära och religiösa Indien. Kritikerna fruktar en hårdare atmosfär och ett hot mot det 
öppna och toleranta samhället. 
 

 
                 En vanlig syn i gatubilden, både i staden och på landet. 
 
Valet tycks vara tillräckligt komplicerat ändå, med en riksfråga som överskuggar ett delstatsval. Därtill 
har Bihar 30 procent muslimer och ett stort antal maoistinfluerade områden. Det är bäddat för 
konflikter i ett val som övervakas av 11 000 poliser och militärer. 
Där ser man vad en ko kan ställa till med. 
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SLÄKTEN OCH MAKTEN 
Det var den 21 maj 1991. 
Här i delstaten Tamil Nadu, inte så långt från Chennai, mördades den indiske politikern och tidigare 
premiärministern Rajiv Gandhi. Han var ett hett namn i Sverige till följd av mutorna i Bofors-
skandalen. Affären skadade hans namn. 
Hans mor var Indira Gandhi, premiärminister under många år och även hon mördad 1984. Hon var i 
sin tur dotter till Nehru, Indiens förste premiärminister och landsfader. 
Alla i dynastin Nehru-Gandhi tillhör det vänsterinriktade Kongresspartiet, som har spelat en ledande 
roll i indisk politik sedan självständigheten 1947. Och i dag leds samma parti av Sonia Gandhi, änka 
efter den mördade Ravij. Hon lär dock aldrig bli premiärminister, eftersom hon är italienska och 
katolik. Kongresspartiet förlorade stort i förra årets val till det konservativa BJP. Aktuell påläggskalv 
är sonen Rahul, som är vice ordförande i partiet. Nu vill en av hans motståndare diskvalificera honom 
med påståendet att han är brittisk medborgare (!) och inte kan väljas till det indiska parlamentet. 
Hur det än är med den saken kommer familjen, släkten och klanen att ha stor betydelse i indisk 
politik även i fortsättningen. 
 

RALLY MED SKOLBUSSEN 
Tillsammans med en femåring väntar vi på skolbussen. Han är tryggt placerad i mitt knä, men 
påtagligt orolig eftersom hans fröken har försvunnit in i den jättelika basar som saluför glittrande 
klänningar och saris i Indiens allra vackraste färger. Det är snart Diwali, en av landets största 
högtider. 

 
 Femåringen är måttligt förtjust över hans tillfälliga sällskap.  
 
Den sena eftermiddagen är ännu loj och maklig i utkanten av den lilla staden Andimadam. En ko 
tuggar i sig plastpåsar från skräpberget vid gatukanten, kvinnor med stora huvudbördor rör sig 
långsamt i värmen och en halvnaken man sitter till synes orörlig i en sorts yogaställning, obekymrad 
om svetsaren som för oväsen alldeles intill. Även svetslopporna ser ut att röra sig i slow motion. 
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Eftermiddagsvila i Andimadam.  Allt bakom oxar tio… 
 
Femåringen håller krampaktigt i väskan. En rad oxkärror segar sig förbi och några getter söker skugga 
vid muren. Längre bort i soldiset spelar skolbarn fotboll i sina rödbruna skoluniformer. 
Nu kommer bussen och femåringen springer lycklig i väg. Barnen inne i bussen vinkar och fnittrar 
förtjusta när de ser oss och inser att vi ska åka med. Bussen är smockfull. Det sitter minst tre barn på 
varje säte, men de bereder snabbt plats åt oss och vill ha uppmärksamhet och kontakt. 
Nu går det undan. Nästan oupphörligt tutande banar bussen väg genom folkmassorna och 
gatustånden i stadens centrala delar. En reflektion: bilar och bussar har, eller tar sig, ilsket företräde 
både i storstad och landsbygd. För människor och djur gäller det att passa sig. 
När vi kommer ut ur stan går det ännu fortare. Vi tar oss in på smala och slingriga vägar, några 
belagda, andra inte. De för oss till byarna runt staden, vidsträckta områden med stråhyddor, 
lerhyddor med stråtak och små hus av tegel. 
 

 
Eftermiddagsrusning i den lilla staden. 
 
Då och då stannar vi och släpper av barnen till unga mödrar i vackra saris. Ofta bär de ett yngre 
syskon i sin famn. Ibland är det stora syskon som tar emot förskolebarnen, som ett efter ett 
försvinner in i de enkla boningarna. Snart väntar kvällsmat i form av ris och någon kryddstark sås. 
Samt hemläxor för de större barnen. Det är dryga dagar för småttingarna. 
Ut på vägen igen i rasande fart, ständigt tutande på gamla och unga, kor, grisar, getter, tuppar eller 
andra varelser som finns i dessa tätbefolkade områden. En reflektion: det är klart att det finns folk 
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överallt, både i staden och på landet, när det bor 72 miljoner människor på en yta som motsvaras av 
Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Hemma i Mellannorrland är motsvarande siffra 
långt ifrån en miljon. 
Tidigare på dagen, vid skolstarten klockan halv nio, träffade vi de nära 200 förskolebarnen och 
skoleleverna i deras respektive klass. De är i åldrarna tre till tio år. I de lägsta klasserna sitter flera på 
golvet; det finns inte bänkar till alla. Trots alla materiella brister går det inte att ta miste på deras 
kunskapsglädje och nyfikenhet. 
Vi besöker flera skolor och institutioner för barn med fysiska och psykiska handikapp, både i 
Andimadam, Perambulur och Trichy. 
 

 
  Lektion i skolan i Andimadam. 
 

 
 Barnen söker gärna kontakt, som här på Intact Special School i Trichy. 
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Vi hinner även med ett och annat tempelbesök. Tempelberget i Trichy bjuder på fin utsikt efter flera 
hundra ansträngade trappsteg på vägen upp. 
 

ATT KUNNA VÄLJA 
Folk är fångna i fattigdom, men vi har möjligheten att åka både dit och därifrån. Vi har ett val. 
Så ser världens verklighet ut. Går den att ändra? 
Just nu har valrörelsen börjat i den stora indiska delstaten Tamil Nadu. På hemvägen fastnar 
skolbussen i ett trafikkaos på grund av ett politiskt möte. En lastbil med högtalare har parkerat mitt i 
korsningen mellan stadens två huvudgator. Trafiken står fullständigt stilla när politikerna på flaket 
ropar ut sina budskap. 
 

 
Skolbussen får svårt att ta sig fram i marknads- och mötesvimlet. 
 
Det är som om sossarna skulle spärra av trafiken på Rådhusgatan mitt i rusningstid. Stämningen i 
Östersund skulle gissningsvis bli något irriterad. 
Här i Andimadam påminner kalabaliken mer om en folkfest. Bilarna tutar visserligen ilsket, men det 
gör de oavsett om trafiken flyter eller inte. 
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Överallt finns stora valaffischer, främst på The Chief Minister, J Jayalalithaa, en 67-årig kvinna som 
har suttit på posten i olika omgångar sedan 1991. Hon är en före detta skådespelerska med 140 
filmer på meritlistan. Vad kan Jaya, som hon kallas, göra för Andimadam med omnejd? Just den här 
staden – och många med den – ingår inte i det medelklass- och tillväxt-Indien som vi så ofta hör talas 
om hemma i Sverige. 
 

 
         Det visar sig att ett politiskt gatumöte orsakade trafikkaoset. 
 
Det är fattigt. Många har det eländigt. Språkförbistringen gör det svårt att tyda valbudskapen, men 
jag gissar att de som så många gånger förr handlar om rättvisa och utbildning, sjuk- och hälsovård, 
jobb och trygghet. I så fall finns det mycket kvar att göra i ett land som är så rikt på kultur, traditioner 
och konsten att överleva. 
Jag och Elisabet följer med östersundarna Gittan och Pelle Wallin när de hälsar på familjens två 
fadderbarn i några mindre byar utanför staden. Sri Lakshmi är en flicka på tolv år som bor 
tillsammans med sin ensamstående mamma och hennes föräldrar. De har kunnat flytta från den 
gamla hyddan in i ett större stenhus som de är stolta över och nöjda med, trots att även det är 
mycket enkelt. I rummet där vi bjuds på kakor och läsk finns flera porträtt av just Chief Minister 
”Jaya”. Det blir en stunds hjärtlig och rörande samvaro där teckenspråk och gester får överbrygga 
språkklyftan mellan engelska och tamil, det lokala språket. Men många skratt och glädjetårar blir det 
när Pelle och Gittan återser Sri Lakshmi. 
 
Lika muntert är det inte i nästa hydda. Där bor Selvarani med sin farmor. Flickan är föräldralös efter 
tragiska händelser i familjen. I hyddan bredvid bor en farbroder och hans familj. Vi förstår genast att 
de lever under mycket knappa omständigheter och svåra villkor. 
Sri Lakshmi och Selvarani är två av 235 barn som är så kallade sponsor-children i organisationen 
READ. 
– För oss var det viktigt att det var READ som valde ut barnen och inte vi, säger Pelle och Gittan. 
De har på nära håll följt utvecklingen i Andimadam ända sedan 1989 och ville göra en insats bland 
annat genom att stödja fadderbarn. Förhoppningen är att de mest utsatta barnen ska få bättre 
möjligheter och större frihet att välja framtid och liv. 
 
 



20 
 

 

 
Selvaranis gård. Hon bor i hyddan till höger tillsammans med sin farmor. 

 

 
                    En enkel men nyckfull elinstallation lyser upp i hyddan. 
Efter besöket läser jag i tidningen att minister Jaya får kritik för att hon under några veckor har flyttat 
sitt kontor till ett fritidsresidens någonstans. Det är också ett val, men folk är förbannade för att hon 
inte finns tillgänglig och för att flytten medför extra kostnader. 
För några är det lätt att välja, för andra betydligt svårare. 
 

FÖRKASTLIGT SYSTEM 
Det indiska kastsystemet är förbjudet, men det lever i hög grad kvar i människors medvetande och 
beteende. 
– Jag vill bryta upp det, säger Santhanam bestämt. 
Han berättar för sexton svenska studenter från Umeå universitet om sina utbrytningsförsök. 
Studenterna ska bli socionomer och har just anlänt till staden Trichy för fem veckors fältstudier. 
Sedan många år tillbaka tar han emot elever från Umeå och Uppsala. 

 
  Santhanam undervisar svenska studenter. 
 



21 
 

 

 
– Nu ska jag berätta om Lill-Babs, säger han plötsligt. 
Det var nämligen hon och Merit Hemmingsson som hjälpte honom att på allvar protestera mot 
kastväsendet. Fast det vet knappast Lill-Babs och Merit om. Så här var det: 
År 1990 besökte han Kälarne i Jämtland. Vid en hembygdsdag i Hällesjö tog Pelle Wallin ett foto av 
Santhanam, Lill-Babs och Merit. När han återvände till Indien möttes han av beskedet att familjen 
hade utsett en hustru till honom inom sin egen kast. 
– Aldrig i livet, sa Santhanam, som ville bryta mot alla sedvänjor genom att bestämma själv. 
Han skulle inte ens få prata med bruden före bröllopet, som trots hans protester planerades in i 
minsta detalj. 
Under själva ceremonin kastade han fram två trumfkort: fotot där han poserar i Hällesjö tillsammans 
med Lill-Babs och Merit samt en annan bild med kvinnor som badar topless i Mellbystrand. 

 
  Merit, Santhanam och Lill-Babs i Hällesjö 1990. 
 
Bröllopsgästerna blev bestörta. Skandalen var ett faktum. Det gick ju inte an att gifta sig med en 
sådan karl. Santhanams oväntade utspel ledde förstås till ansträngda relationer och negativa 
reaktioner. 
– Jag var envis och härdade ut, säger han. 
Detta hände för 25 år sedan. På min fråga om han lyckades förändra systemet svarar han: 
– Nej, men en droppe i havet blir till sist en ocean som sköljer bort skiten. 
Han är en skicklig retoriker och använder gärna slagkraftiga liknelser och sedelärande berättelser. Till 
saken hör att han var den ende i syskonskaran som senare gifte sig inom sin egen kast.  
Denna och andra historier drar han gärna när han tar emot svenska studenter eller föreläser i Sverige 
om kulturkrockar och jämförelser mellan Sverige och Indien. Han talar god svenska och berättar om 
sina besök i bland annat Tärnaby, Kiruna, Sigtuna och andra orter. 
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Invid sitt hem i Trichy har Santhanam anlagt en fantastiskt fin ekologisk trädgård. 
 
I morgon är det Diwali – hinduernas stora nyårshögtid – och en skribent i dagstidningen The Times of 
India ber oss ägna det förhatliga kastsystemet en särskild tanke. Hon berättar om 34-årig 
sjubarnsmamma som har fått jobb som kokerska på en skola med den ynkliga lönen 1700 rupies (250 
kr) i månaden. Den lönen går inte att leva på. Men det ännu större problemet är att många föräldrar 
tog sina barn ur skolan när hon fick tjänsten. Och de 18 som är kvar vägrar att äta mat som är lagad 
av henne. Orsak: hon tillhör de lågkastiga daliterna. 
Santhanam kan fylla på med åtskilliga liknande hårresande historier. Så ännu fattas ett antal droppar 
i Indiska oceanen. 
 

HAPPY DIWALI! 
Iklädd den indiska högtidsdräkten dhoti firar jag Diwali hos Guna och Geetha – Pelles och Gittans 
gamla vänner i Karur. 
När vi åkte från Trichy var det förvånansvärt glest i bussen, trots att det är en av Indiens största 
helger. Guden Rama har nämligen återkommit från sin exil vid den fullmåne som visar sig vid den här 
tiden på året. 
 

 
 Gittan, Pelle, Birger och Elisabet hälsas välkommen att fira Diwali. 
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Nordöstmonsunen fortsätter att dra in skurar, men här i inlandet är det mer som ett stilla 
sommarregn. Utåt kusten är det värre. Flera har omkommit i flodvågorna. Tidningarna talar om 
slöseri när det inte finns tillräcklig kapacitet att ta hand om det välsignade vattnet. 
I Karur är det trafikkaos. I gatuköket mitt i myllret eldar de med kokosnötskal som ligger i drivor vid 
spisen. Antagligen serverar de dosai och parotta på ett bananskal. Det är bara att välja. 
Nu väntar två dagars firande, matglädje och gästfrihet i Gunas och Geethas hus. Dottern Susan har 
kommit hem från college i Chennai. 
Dagar och kvällar fylls av ljuden från smällare, än svagt av enstaka skott, ibland som smattret av 
kulsprutor eller högt och dovt som en explosion. När det blir mörkt vid sextiden lyser det av 
tomtebloss och enstaka fyrverkerier. Liksom hemma på sista april och nyårsafton blir hundarna 
skrämda av skotten. Simba gnyr ängsligt när det smäller. 
Hela tiden kommer grannar, vänner och släktingar för att lyckönska varandra, prata bort en stund 
och utbyta små gåvor. Det är som på julafton, men i själva verket infaller nu det hinduiska nyåret. Vi 
går in i det lilla bönerummet för en stunds kontemplation och får den rituella smörjelsen i pannan i 
form av gula och röda färgklickar. 

 
Gittan och Pelle får Diwali-presenter av värdfamiljen Geetha, Guna och Susan. 
 
Men det är även en kristen högtid, i varje fall i detta hus. Därom vittnar inte minst de otaliga bilderna 
av Jesus och Moder Teresa. Vår värdinna är nämligen troende kristen (romersk katolik) och han är 
hindu. Jag kan inte tycka annat än att det är fint att två religioner kan samexistera på detta sätt. 
På väggen i vardagsrummet finns för övrigt en tavla med två jultomtar. Jag tolkar det som ytterligare 
ett tecken på den mångfald och tolerans som möter oss i ett hus av gästfrihet och vänlighet. 

 
                 Kristendom och hinduism samsas i samma bönerum. 
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Vår värd Guna visa oss runt i Karur med omnejd, Tamil Nadus svar på Borås. Han tillhör själv 
vävarkasten och förmedlar bomull mellan odlarna och de många fabrikerna. Med stolthet visar han 
upp den sysselsättningsintensiva textilindustri som är basnäringen i området.  
 

 
  Gunas bror jobbar också i textilindustrin. 
 

 
  Kuddar färdigställs för export till Europa och Usa. 
 

 
   Lunchrast i textilfabriken. 
 
Det blir också en träff med en sonson till en äkta maharadja, som en gång styrde och ställde i staden 
Kadavur med omnejd. Det en gång så mäktiga palatset står kvar och ser slitet och nedgånget ut. Vi 
kommer objudna, men vår värdinna och värd tar stolt och glatt emot oss och visar oss runt. Det visar 
sig att han har suttit i delstatens demokratiskt valda parlament i 25 år. Så kan en nutida maharadja 
fortsätta att utöva sin makt! 
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En sonson till en maharadja och hans hustru tar emot i sitt vackra men något bedagade palats. 
 

MISTER BIRYANI 
Många har svårt att uttala mitt förnamn. Det underlättar betydligt när jag säger att det låter som 
”biriyani”. Det utlöser genast skratt och leenden. Biriyani är nämligen en mycket vanlig, god och 
uppskattad maträtt. Basen är ris blandat med grönsaker, kryddor och diverse såser. 
Maten är för övrigt mycket billig. För oss vill säga. I går åt jag en biriyani som gick på 12, 50 kr 
inklusive nanbröd och Indian Coffe. Och i dag ska vi åka buss i sju mil, vilket kommer att kosta fem 
kronor. 

 
ON THE ROAD TO MANGALORE 

Tågsättet är till synes ändlöst. De blå vagnarnas fönstergaller för tankarna till fångtransporter, men 
inne i kupe’n är stämningen vänlig, för att inte säga familjär. I början lite avvaktande, så småningom 
allt mer hjärtlig. Vi trycker ner oss intill en familj som ska till Palakkad i Kerala, grannstat till Tamil 
Nadu. 

 
  Många människor och mycket gods ska med tåget. 
 
Det var osäkert om tåget över huvud taget skulle kunna starta från det översvämningsdrabbade 
Chennai. Bilder av vattenmassor, räddningsmanskap och förtvivlade människor hade flimrat förbi i 
teverutan. Madame Jaya, Chief minister i delstaten, passerade i ett räddningsfordon. Hon kunde 
knappast regera över flodvågorna, men för politiker är det viktigt att visa medkänsla och deltagande i 
katastrofens centrum. 
79 döda och över 50 000 hemlösa. Ditintills. Det ska senare visa sig att dödstalen stiger till betydligt 
över 300 och att förstörelsen är mycket omfattande. Chefsministern madam Jaya får mer och mer 
kritik. I svenska media är rapporteringen till en början minimal om denna katastrof i klimatkrisens 
tidevarv. 
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Och vi som inte har haft större problem än oron för att tåget inte ska komma i tid. Listan i teverutan 
över inställda eller omdirigerade tåg är lång som ett indiskt tågsätt och det vill inte säga lite. Vår vän 
Susan, som hade åkt från Karur till Chennai någon dag tidigare, höll oss också informerad om läget. 
Undervisningen på hennes college är inställd tills vidare. Både barn och vuxna har fått ofrivilliga ”rain 
holidays” på grund av monsunen som nu i december lamslår både flyg, tåg, trafik, skolor och 
arbetsplatser.. 
Men denna tidiga och vackra morgon i Karur är tåget till Mangalore bara en timme försenat. 
Keralafamiljen, mamma, pappa, två barn och farmor, dukar upp sin måltid på sätet: idly, dosai och 
sambar på ett bananblad som tallrik. När lillan ska sova gör mamman en vagga av ett tunt och långt 
tygstycke som hon fäster i överslafen. Enkelt och praktiskt. 
 

 
  
Den något äldre systern bläddrar förtjust i en bok på svenska. Hon lyckas med stor framgång tyda 
både siffror och bokstäver. En annan av våra medpassagerare, en ung kvinna, fördjupar sig i en Harry 
Potter-bok med de för oss svårbegripliga indiska skrivtecknen. Hon nickar igenkännande när jag visar 
henne den bok jag själv läser just nu, The God of small things, som utspelar sig i just Kerala. En 
fantastiskt fint skriven familjetragedi i kastsystemets skugga. 
Med jämna mellanrum kommer försäljare av kaffe, te, samosa, biriyani, leksaker, läsk, ABC-böcker, 
handarbeten och allt annat som anstår en riktig indisk marknad. Däremellan tiggarna: enbenta, 
blinda, gamla och kvinnor bärande på små barn. En man utan ben hasar sig sittande genom vagn 
efter vagn. 
Alla fönster och dörrar är öppna och fyller tåget med den trettiogradiga hettan. Det är långt till 
katastrofcyklonen i Chennai vid Bengaliska viken och novemberkylan i Jämtland. Barfota står jag i 
dörröppningen och ser Indien susa förbi: palmerna, rucklen, palatsen, hyddorna, templen, 
skräphögarna, grönskan, risfälten, kvinnorna som i sina praktfulla saris står böjda över risfälten, 
ibland med vatten upp till knäna, männen med lunghis fladdrande runt benen och barnen som 
storögda och nyfikna upptäcker världen. 
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ETT ANNAT INDIEN 
Efter 15 timmar når vi Mangalore. På exakt tid. 
En kort natts sömn och sedan vidare med nästa tåg till Margao i Goa. Ett gäng college-studenter 
håller stämningen uppe med sång, dans och tjoanden fast morgonen är tidig. De ska till Goa på 
filmfestival. Pelle är inte sen att anta utmaningen att delta i sången och dansen. 

 
Studenterna vill att Pelle ska delta i sången och dansen och det gör han gärna. 
 
Senare läser jag i tidningen Goa Herald att det är en jättefestival med 187 filmer från 89 länder. En av 
de indiska öppningsfilmerna är till och med på sanskrit, ett språk som jag trodde hade dött ut. 
I samma tidning står det till och med att Sverige har skärpt beredskapen till följd av terrorangreppen i 
Paris. Och naturligtvis finns en bild på – Zlatan – från matchen mellan Sverige och Danmark. 
Dagstidningen kostar för övrigt motsvarande 65 öre. 
Goa är delvis som ett annat land med en annan kultur. Den gamla portugisiska kolonin har blivit ett 
turistparadis, med gudomliga stränder och en annan prisnivå än övriga Indien. 
 

 
 Goa på Indiens västra kust har fantastiska sandstränder. 
 
Som ett Indien Light – åtminstone för turisterna. Västifierat, skulle kanske Mahatma Gandhi ha sagt. 
En gång frågade en engelsk journalist Gandhi om vad han tyckte om västerländsk civilisation. 
– Det verkar vara en god tanke, svarade Gandhi torrt och kort. 
Historien förtäljer inte om det blev någon följdfråga, men svaret från ikonen är värt att begrunda. 
 

SLUTET PÅ EN RESA 
Indien har många ansikten. Efter en månads rundresa har jag bara försiktigt gläntat på dörren till en 
jättelik och fantastisk nation med 1,25 miljarder människor, 29 delstater och 300 språk. Lägg därtill 
500 urbefolkningar omfattande 70 miljoner. 
Landet innehåller ytterligheter från den asketiske Gandhis orubbliga icke vålds-filosofi till en 
överklass som lever i frosseri, från slummen i Mumbai till framtidsexplosionen i Bangalore, från 
samarbete över religions- och kulturgränser till oförsonliga stridigheter i norr, från det uråldriga 
kastsystemet till dagens klasskillnader och från det koloniala förtrycket till världens största 
demokrati. 
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Apropå kolonialism – Sverige gjorde ett försök att bilda en koloni i Pangipattai på ostkusten 1733. 
Försöket misslyckades och det var kanske lika bra. 
Nu är det slutet av november 2015 och jag försöker formulera några sammanfattande slutord efter 
alla upplevelser och kulturkrockar.  Det övergripande och bestående intrycket är mycket enkelt: det 
handlar om all den vänlighet, gästfrihet och generositet som har strömmat mot oss. 
Vi är trots allt bara människor, oavsett om vi bor i Indien eller Sverige.  
 
Och här kommer en liten sammanfattande bildrapsodi! 
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På återseende! 
 
 
 

 

 


