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Den enda utvägen för er, herr domare, är 
att antingen säga upp er från ert jobb eller,
om ni tror att det system och den lag ni 
hjälper till att upprätthålla är bra för folket,
att döma mig till strängaste möjliga straff.

MAHATMA GANDHI, 18 MARS 1922
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HUR BÖRJAR NÅGONTING? Hur blev en fåfäng ung jurist vid namn
Mohandas Gandhi en ledargestalt som fascinerade hela världen? Varför
är vi fortfarande så intresserade av honom?
De första två frågorna rymmer antagligen svaret på den sista, men

personligen måste jag erkänna att Mahatma Gandhi lyckades förbli i pe-
riferin av mitt medvetande ända tills jag en dag som 24-åring under min
första Indienresa, i någon inte alltför välsorterad boklåda, stod i valet
och kvalet mellan deras två engelska titlar. Mahatma Gandhis
självbiografi hade, i jämförelse med One hundred and one funny jokes,
en lockande titel – My experiments with truth. Vilken politiker skulle
idag våga ge sina memoarer en sådan överskrift? Under läsningen vak-
nade intresset, men det tog ytterligare femton år innan jag kände mig
redo att kommentera hans liv.
Gandhi levde i åtta decennier av turbulent världshistoria. I början

tänkte jag på honom som en historisk person från en fjärran era:
kolonial tiden. Att han var född på 1800-talet och studerade i det vikto-
rianska London förstärkte känslan av avstånd.
Längs vägen upptäckte jag inte desto mindre – dels under samtal med

folk där vi ofta började tala om Gandhi i presens som om han bara gått
ut för att ta en promenad, men också genom ett märkligt faktum som
att han är den kulturella ikonen som censurerades från Beatlesalbumet

Förord
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10 MAHATMA!

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Bands omslag – hur överraskande nära
han är i vår vardag.1 Faktorer som tid försvann när jag reste i hans fotspår
och hittade hans barnkammare i Porbandar, hans läroverk i Rajkot, hans
ashram där jag fick bo i gästrummet och hans tänder som fortfarande
ligger i en vitrin i Delhi, eller när jag satt en kväll och samtalade med hans
sonson som är guvernör i Västbengalen. När guvernören log var han sin
farfar upp i dagen.
Plötsligt kändes Mahatma Gandhi häpnadsväckande påtaglig. Jag

insåg att hans biografi inte var enbart en levnadsskildring, utan det är
berättelsen om världen vi lever i och hur man tar itu med dess predika-
ment. För att förstå hur Mahatmabilden – den ofta problematiska my-
ten om Mahatma Gandhi, helgonpolitikern, en myt som störde inte
minst honom själv – grep gemene mans fantasi måste han lokaliseras i
geografiska miljöer och historiska faser, hans yttranden och skriverier
sättas i sammanhang. Det betyder att det gäller att mana fram de dra-
matiska kvaliteterna i hans liv för att tydliggöra honom som människan
bakom myterna, i frasens samtliga bemärkelser.
Den här boken strävar efter att betrakta människan Gandhi mot in-

diska traditioner, historia, samtid, såväl som mot det västerland vars kul-
tur ofta påverkade honom. Till exempel har boken delats upp i fyra delar
eftersom det i hinduisk filosofi finns en tradition om fyra faser i livet,
som börjar med lärlingsåren, brahmacharya, och därefter förbättrar eller
försämrar man sin karma beroende på livsföring, genom kama (sinnlig
njutning), artha (materiellt välstånd) och dharma (andlig dygd), och i
bästa fall förtjänar man en bättre återfödelse i nästa liv.2Gandhis liv både
följer och går stick i stäv mot sådana filosofiska traditioner och man kan
säga att han levde i ett spänningsförhållande till dessa; han var intresse-
rad av andlighet men på grund av sin europeiskt influerade rationalism
samtidigt ständigt benägen att göra uppror mot stötande idéer.
Den här bokens titel har också en specifik betydelse. Mahatma är ett

sanskrituttryck som används för framstående helgon, man träffar på gott
om mahatmor om man besöker en religiös festlighet i Indien, men det kan
också användas mer löst för att hedra en vis och andlig person. Gandhi var
aldrig särskilt förtjust i etiketten, vilket han exempelvis påpekade 1920:
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FÖRORD  11

– Jag är inte en mahatma. Jag är en vanlig människa.
I förordet till sin självbiografi sa han sig inte kunna minnas ett enda

tillfälle då hederstiteln skulle ha kittlat hans ego. Detta kan låta närmast
kokett med tanke på att hans utstyrsel gjorde honom så helgonlik. Hans
medarbetare fick göra rent sår på hans fötter efter att folk varit så ivriga
att betyga sin vördnad (vilket man gör genom att vidröra en gurus föt-
ter) att de som inte nått fram dunkade honom på tårna med bambukäp-
par. Han klagade på innehållslösa hyllningar och sa att »mitt mahatma -
skap är värdelöst« för han visste att folk med lätthet kunde lovprisa ho-
nom en dag, för att nästa dag ägna sig åt upplopp.
Ändå gillar jag ordet Mahatma, delvis för den klang det har, men ock-

så för att man kan dela upp det i två ord, maha som betyder stor och
atma vilket är ande. Det första ser jag som en överbyggnad som marke-
rar Gandhis storhet i vår historia och den vikt som antagligen kommer
att tillmätas honom ju mer vi lär oss om honom – för jag tvivlar inte på
att vi i framtiden kommer att återupptäcka sidor av honom som uppfyl-
ler nya funktioner.
I enlighet med indisk filosofi skulle man kunna beskriva atman som

det ogripbara inuti var och en, det som kopplar oss alla samman i ett
större kosmiskt sammanhang: det var antagligen detta som gjorde att
Gandhi såg det som sin plikt att vara en brobyggare mellan klasser, kas-
ter och raser. För många européer var han redan på den tiden en guru
vars ashram man vallfärdade till, en föregångare till dagens internatio-
nella superguruer.
Mahatma var något som Gandhi för första gången troligen kallades av

Rabindranath Tagore, den indiske Nobelpristagaren, och namnet fastna-
de. Gandhi var för övrigt väldigt förtjust i Tagores poesi och sånger, och en
av sångerna som kom att spela en viktig roll i hans liv var Vandra ensam:

Om ingen lystrar när du kallar, vandra ensam.
Vandra ensam, du min vän, vandra ensam.
Om alla hukar rädda, om ingen vågar tala,
tappa inte modet fast deras blickar viker undan –
säg öppet och med ensam röst vadhelst du tänker.
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12 MAHATMA!

Om alla vänder sig ifrån dig och flyr,
och inte kastar ens en blick tillbaka,
och inte ser hur dina bara fötter sargas 
av törnen där du banar dig en väg igenom djungeln,
låt ändå inget rubba ditt beslut, min vän.

Om ingen tänder några lyktor för dig
där du vandrar på din väg i stormig natt,
om alla dörrar stängs igen framför dig
låt hellre åskan slå ner och antända ditt bröst 
och brinn i mörkret, du min vän, brinn ensam.3

� � �

DEN HÄR BOKEN föddes egentligen som ett halvt kapitel i en tidigare
bok jag skrev – Guru! – i vilken jag ville förstå Gandhi utifrån den indis-
ka gurutraditionen. Läsare av bägge kommer att känna igen vissa reso-
nemang, men här har jag utvidgat undersökningen på alla fronter. Na-
turligtvis ligger det i en boks natur att mycket faller utanför dess ramar,
sådant som torde ha varit intressant men i slutändan inte fick plats. Jag
har försökt att sätta fotnötter på rätt ställen där det kan behövas hänvis-
ningar till andra böcker eller förtydliganden, vilket jag hoppas inte ska
bli alltför störande vid läsningen.
Eftersom jag sedan några år tillbaka är indisk invånare vill jag spegla

tankar, teorier, åsikter och debatter som existerar i Indien om Gandhi,
för att öppna ett förhoppningsvis nytt och ibland överraskande per-
spektiv för en västerländsk läsare. Vi träffar därför ett urval framstående
tänkare som hjälper till med utvärderingen av personen, legenden, stra-
tegen, politikern och helgonet – en av vår tids svårbegripligaste person-
ligheter.
Ett par ord om stavning: eftersom boken utspelar sig i det kolonial -

tida Indien, följer jag i huvudsak de stavningar som Gandhi använde eller
läste på kartor. I vissa fall där det känns lämpligt, har jag gjort kopplingar
till moderna stavningar som skiljer sig från de kolonialtida; dessa inför-
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des efter Indiens självständighet – Bombay är idag Mumbai, Madras är
Chennai och Calcutta är Kolkata. Valet av den ena stavningen framför
den andra har bottnat i ett försök att göra texten så begriplig som möj-
ligt. Detsamma gäller för terminologi: därför har jag till exempel valt att
använda det något brutala men tydliga uttrycket »oberörbara« snarare
än för lekmannen obekanta begrepp som Scheduled Castes, daliter eller
harijan.
Det bör poängteras att alla eventuella feltolkningar och missförstånd

i första hand är mina bidrag.

zac o’yeah
Gandhinagar, 1 november 2007

gandhi_inlaga_layout 1  14.08.2009  10:13  side 13

www.gandhimedia.org
www.gandhimedia.org



14 MAHATMA!

Furstendömet Porbandars premiär-
ministers yngste son döptes till 
Mohandas Karamchand Gandhi,
men hans smeknamn var Moniya.
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BrahMacharya
FÖRSTA BOKEN

Av livets fyra faser som varar omkring 20 till 25 år per styck, är brahmacha-
rya den första – det är då man är student (man studerar vedaskrifterna 
och förmodas leva i celibat i en gurus ashram). Ordet brahmacharya kan
också syfta på det kyskhetslöfte som en person kan avge senare i livet då
man kanske lämnar det köttsliga livet bakom sig.
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16 MAHATMA!

DET ÄR MARS och 37 °C i skuggan. En frasande hetta får träden att darra
och löven gnids mot varandra i torr protest. Några veckor tidigare hade
jag läst att Mahatma Gandhis sonsons son planerar att göra en ny uppla-
ga av 1930 års saltmarsch. Jag rev ut artikeln och hoppade på bussen till
järnvägsstationen, för att något senare befinna mig i Ahmedabad.
Framför Gandhis lilla hus med vitmenade lerväggar på Sabarmatis

flodbank har sjuttioåtta utvalda unga kongresspartimedlemmar sam-
lats för att lyssna på ett tal av seniorpolitikern och ex-filmstjärnan Sunil
Dutt. Efter att ha valts in i parlamentet 1984 gjorde Dutt, med risk för
 livet, en uppmärksammad fredsmarsch från Mumbai till Gyllene temp-
let i Amritsar. Det var på den tiden när sikhisk separatism och inbördes-
krig hotade.
– I morgon är en stor dag för vårt land, säger Dutt entusiastiskt.
Han uppmuntrar de unga att gå långt, äta vegetariskt, leva enkelt.
– Ni är unika, ni är hederspersoner, ni är vegetariska ickevåldssoldater,

fortsätter Dutt och förklarar att ickevåld är ett vapen större än en atom -
bomb.
Tungt beväpnade svartuniformerade kommandosoldater står på alla

skuggiga platser och vakar över VIP:arna. Bombhundar sniffar i busk -

stapplande steg 
i gujarat

gandhi_inlaga_layout 1  14.08.2009  10:13  side 16

www.gandhimedia.org
www.gandhimedia.org



STAPPLANDE STEG I GUJARAT 17

agen. Det råder en känsla av orolig väntan. Jag letar efter Tushar Gandhi
och hittar slutligen en man som ser exakt ut som Mahatma Gandhi, ma-
ger och skallig med grå mustasch, klädd i höftkläde och stödd på sin
vandringsstav. Jösses, tänker jag – han är sin farfars far upp i dagen! Han
plirar mot mig genom runda glasögon, kinderna är insjunkna och det är
för ett ögonblick som om mahatman trätt fram ur historieböckernas
svartvita fotografier och fått färg.
Han ser undrande på mig, någon erbjuder sig att tolka. Det visar sig

att mannen inte heter Gandhi utan Bokka Appa Rao, är 83 år gammal
och har rest väldigt långt från en by i Godawariflodens delta. Han är en
trogen gandhian sedan han i december 1933 träffade mahatman som då
var på turné för att reformera kastväsendet. Rao blev välsignad under en
kollektiv måltid och satt ett år i fängelse 1942 för sin frihetskamp. Nu
har han kommit för att sprida budskapet om ickevåld, berättar han för
var och en som vill lyssna, och trots att han är en gammal man ska han
gå ända till kusten och vaska salt.
Han har en vän som har klätt ut sig till Jawaharlal Nehru och de för-

klarar att de ser ut så här till vardags, det är ingen maskerad. Och jag
undrar plötsligt: hur många mahatmor finns det där ute i landet?

PERSONLIGEN ÄR JAG nervös inför mötet med mahatmans arvinge
under vad som för mig är en betydelsefull närkontakt med världshisto-
rien. Jag har varit extremt blyg ända sedan barndomen och bearbetade
ångesten genom att bli elevrådsordförande och senare någon sorts artist,
vilket inte hjälpt nämnvärt. Eremitlivet som författare är inte den bästa
kuren mot rampfeber. Men Tushar Gandhi, en storvuxen man i 45-års-
åldern som till det yttre inte alls liknar sin farfars far, beter sig helt nor-
malt. Istället för vandringsstav har han en mobiltelefon i handen. Han
är en av Gandhis drygt femtio levande ättlingar och står bakom
webbprojektet The Official Mahatma Gandhi eArchive.
Vi sätter oss i skuggan. Runtom sitter hans följe av medhjälpare. De

ser på oss med förväntan. Jag harklar mig.
Jo, det var en sak jag ville fråga…hur känns det att vara sonsons son till

Mahatma Gandhi?
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18 MAHATMA!

– Jag är väldigt stolt över det, stolt och privilegierad, säger han varpå
mobilen ringer.
Medan jag försöker komma på en bättre fråga tar Tushar Gandhi

emot en SMS:ad gratulation. Jag blir inte mindre nervös av att alla dessa
människor stirrar på oss.
Ni har tagit på er att hålla hans budskap vid liv?
– Överallt i världen finns det ett djupt intresse för hans filosofi. Men

det är väldigt tidsödande att läsa hans samlade verk. Internet är världens
mest kraftfulla distributionsmedium för kunskap, så med hjälp av nätet
erbjuder vi ett verktyg som kan ta fram utdrag. Vi lägger ut alla texter
med en sökfunktion. Anta att någon är intresserad av vad han tyckte om
djur, då kan de knappa in det och få utdrag som matchar.
Det låter som ett enormt projekt.
– Vi har hållit på i fem år nu och jag tror att det tar åtminstone tio till,

säger han och börjar prata i telefon.
Hans poäng är att Mahatma Gandhi på sin tid bemästrade medierna

och visste hur man fick ut sitt budskap, vilket den ursprungliga saltmar-
schens internationella genomslagskraft bevisade. I dagens mediesurr är
det svårare, men ett telebolag har lånat ut en skåpbil med tio Internet-
uppkopplade datorer som följer med på den månadslånga marschen.
Jag svettas så att bandspelaren glider ur händerna. När han hinner tit-

ta på mig igen säger jag:
Det verkar som om Gandhi var väldigt blyg och timid som ung man…

men sedan…
– Jag tror att han kom över sina rädslor och begränsningar, och det är

den punkt då han verkligen blev stark och formidabel som människa.
Och när hände detta?
– Jag tror att det började i samband med förnedringen han upplevde i

och med att hans advokatbyrå gick dåligt och sedan den förödmjukelse
han drabbades av i Sydafrika.
Har ni någon teori om varför alla valde att följa honom?
– De såg att han levde som han lärde.
Återigen ringer hans mobil. Efter ett par minuter vänder han sig till

mig:
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STAPPLANDE STEG I GUJARAT 19

– Om han bara suttit på sitt ashram och sagt åt folk att gå till havet,
tror jag inte att särskilt många skulle ha följt hans vilja. Men istället sa
han: »Jag ska gå dit, om ni vill kan ni gå tillsammans med mig.« Det var
då folk tänkte »vi måste också gå«.

PÅ MORGONEN följande dag, den 12 mars 2005, är gryningsluften frisk.
Kongresspartiets nuvarande ledare, Sonia Gandhi, född i Italien och
änka till Rajiv Gandhi, har vinkat av marschen till tonerna av den pat-
riotiska sången Vande Mataram.
Det är en sällsam känsla att flanera genom Ahmedabad eskorterad av

trafikpoliser, kravallpiketer och ambulanser i en fredsmarsch. En lastbil
med skrikande huliganer kör förbi. Skolbarn står längs Ashram Road
och ropar slagord. En okänd man kastar sig över mig, kramar om mig
och gormar: »GUJARAT IS PROUD OF YOU!« Jag tackar och skyndar
vidare för att inte tappa bort de andra i villervallan. Jag blir tillfälligt
lomhörd på ena örat, men ler soligt åt alla skolbarn som viftar med flag-
gor. Folk är uppdelade i distinkta grupper: där är de vitklädda kongress-
arbetarna med Gandhimössor, där politikerna med sina livvakter och
Bollywoodstjärnorna omringade av fans och utlänningar från varje
konti nent. Informativa plakat på hjul dras av kameler eller körs på kar-
nevalsvagnar.
Alla går inte till fots: amerikanske regissören Mike Wadleigh – mest

känd för rockfilmen Woodstock (1970) – kör motorcykel och säger att
västmodellen inte är rätt väg, för »om alla levde som amerikanerna,
skulle det behövas åtta planeter«.
Dagen gryr och trafiken tätnar, metropolen omsluter oss från alla

håll: tutande rikshor, rasslande bussar, traskande oxar. Det blir en hård
kamp mellan folket och bilismen. När jag fastnar i flaskhalsar passar jag
på att tala med åskådare: alla vill veta var jag kommer ifrån och vad jag
tycker om Indien. »Greatest country in the world, no?«, säger de i frågor
vars patriotism inte går att ta miste på.
Men när jag vänder mig om efter att ha druckit en läsk och pratat

med alla kring kiosken, kan jag inte se fanorna. Överallt trängs trötta
bufflar med rostiga mopeder i en malström av urbanisering. En polis
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20 MAHATMA!

pekar österut och jag springer till slutet av gatan. Jag har marscherat vil-
se. Dammet är kvävande och solen steker från himlavalvet. I utkanterna
av de gamla basarkvarteren ger jag upp, men inte förrän jag gjort ett has-
tigt överslag och kommit fram till att jag gått två procent av den sam-
manlagda sträckan för saltmarschen.
Även det är något. Efteråt läser jag att det tog marschdeltagarna ett

par dagar innan de nådde ut på landsbygden och lämnade storstaden
bakom sig.

DÄREFTER UTSPELAS ett annat slags drama i massmedierna. På natten
ser jag ett inslag från nyhetskanalen NDTV där en gammal gandhian sä-
ger att politiker stjäl Gandhis namn och använder det för att främja sina
karriärer. En ung kvinna säger upprört att Gandhi inte har någon funk-
tion idag, med det våld och den otrygghet som genomsyrar samhället.
Det slår mig när jag ligger och zappar på hotellsängen att vissa av

journalisterna som ställer dessa frågor verkar veta mindre om Gandhi

Gujarat 2005. En ny saltmarsch, för ett nytt millennium.
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än vad jag, en nyfiken turist, gör. Till exempel är det någon som frågar
sig varför saltmarschen kallas för »saltmarsch«, vad var det som var så
viktigt med salt? Det är ironiskt nog brittiska BBC som inser att det
krävs en grundkurs i gandhiansk historik, så man rabblar upp basfakta
om saltmarschen innan korrespondenten avfärdar jippot där politiker-
na bara gick de första kilometerna och återvände till sina hotellrum.
Runtom i världen hålls saltmarscher, inklusive på Hawaii där det inte

kan ha varit särskilt långt att gå ner till havet. I Sydafrika äger en dags-
lång marsch rum från Phœnix, där Gandhi brukade bo, till hamnstaden
Durban.
Den indiska saltmarschen slutar i Dandi, där salt inte tillverkas

längre, där det bor 1 226 människor, där det finns femtio telefoner och
varifrån en tredjedel av invånarna emigrerat på flykt undan arbetslöshet
för att driva jourbutiker i europeiska småstäder. Men för en stund, sjut-
tiofem år efter Gandhis besök, hamnar Dandi återigen i blickfånget. När
premiärministern tog emot marschdeltagarna med kungörelsen att de
386 kilometerna man just gått ska bli en »heritage path« var folkmassan
över en kvartsmiljon stark.
Det fanns inte ens ståplats kvar på stranden. Kanske är detta trots allt

beviset för att Gandhi fortfarande betyder något, tänker jag.

� � �

TÅGRESAN TILL PORBANDAR, kuststaden där Gandhi föddes, tar en hel
natt.
Tåget är överraskande tomt och det känns som att sitta på rälsbussen

till Dalarnas avfolkningsbygder. Trots att jag inte förstår språket, hänger
jag med tillräckligt för att begripa att de två männen som dricker chai i
kupén arbetar i Ahmedabad och reser hem till någon by för att hälsa på
vänner som blev kvar när lämmeltåget gick mot fabrikerna och storsta-
den. De är i min ålder, trettioårsåldern. Utanför rullar ris-, hirs- och
majsfält förbi omgärdade av stenmurar, en enslig vildåsna står på en
klippa och glor melankoliskt efter tåget som rusar förbi likt 1900-talets
framtidstro. En av herrarna suckar och fäller sedan ett yttrande om sin
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pappa som lever i det förflutna. Den andre spekulerar över vad jag är för
en typ. Jag hör dem säga saker som att »han är nog en turist« och när jag
sluter ögonen en stund säger de: »Titta, han gör yoga.« Jag slår upp en
Gandhibiografi, för att omedelbart bli avbruten.
– Ska du till Porbandar?
En av dem visar sig kunna hyfsad engelska. Jag nickar.
– Där finns inget att se, säger den pratsamme. Hur lyckades du räkna

ut hur man tar sig dit ens en gång?
Jag bokade en tågbiljett, svarar jag. Och ni?
– Vi har viktiga saker för oss … affärer, säger han efter en pregnant

paus och berättar att de handlar i importerade målarfärger.
Inhemsk målarfärg flagnar berättar han och lovordar de senaste årens

liberalisering som lett till ökad import av utländska märkesvaror.

EN TIMME SENARE börjar det lukta fisk och tång. När tåget kommer till
Porbandar, slutstationen, hittar jag genast spåret – i den ödsliga sta-
tionshallen är ett av hans citat upphängt i taket: »Det är av yttersta nöd-
vändighet att hygienföreskrifterna efterlevs i tågkupéer. Jag hoppas att
ni förstår att det är olämpligt att spotta i kupén eller att dra i nödbrom-
sen utan orsak.«
Efter att ha forskat i saken upptäcker jag att Gandhi år 1916, kort efter

att han flyttat tillbaka till Indien, publicerade en handbok för tågresenä-
rer på gujarati. Många av hans budord för lyckligare resor är förmaning-
ar som myndigheterna än idag försöker inpränta i folk, som att hålla
tågtoaletten ren, att inte resa med för mycket bagage och Gandhis tion-
de – och kanske viktigaste – bud:
»Istället för att hävda våra skillnader medan vi reser, som att en är

brahmin och en annan vaishya eller shudra och att någon annan tillhör
en annan klass, eller att en är hindu och den andre muslim, eller att en är
från Bombay och en annan från Madras, och skapa osämja, skulle ni
uppleva omedelbar lycka och göra Indien stolt om ni tänkte på alla som
Indiens barn som möts under ett gemensamt tak och utsträckte broder-
skap till alla.«4

Det moderna Porbandar utanför stationen har hundrasextiotusen
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invånare, en liten stad med indiska mått mätt. Dess gamla furstliga
byggnader har omvandlats till skolor. Nya tider gör sig påminda genom
ett bälte av cementfabriker och kemiska industrier kring centrum. Sta-
den har också ett planetarium och en flygplats. Det går ett plan om da-
gen, utom på lördagar då ingen flyger hit eller härifrån.
På turisthotellet ser jag, efter att ha bläddrat i liggaren, att jag är må-

nadens ende turist och får välja fritt bland deras tjugofyra rum. Jag tar
ett stort men oväntat billigt rum på övervåningen, med havsutsikt mot
stranden Chowpatty där stadsbor uträttar morgontoalett, ett faktum
som resehandböcker påpekar med viss skadeglädje.
I en lätt attack av epilepsi i temporalloberna – även känt som déjà  vu –

känner jag igen stadsprofilen i bakgrunden och inser att på muren utan-
för hotellet satt Hollywoodstjärnorna Ben Kingsley och Martin Sheen i
solnedgången i Richard Attenboroughs film Gandhi.
På kvällen säljs bhelpuri från kärror på strandpromenaden till små-

barnsfamiljer. När jag njuter av brisen kan jag från min balkong se re-

I slutet på Mahatma Gandhi Road, Porbandars huvudgata, står Gandhi staty. Barndomshem-
met ligger bakom portalen till höger i bilden.
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staurangen Marine Pepsi, en gigantisk betongelefant som hör till en lek-
park på tomten intill, därnäst en koloni slumhyddor, och så en hamn-
bassäng där det en morgon dyker upp ett lyxigt europeiskt kryssnings-
fartyg.
Jag är inte den ende turisten i Porbandar när allt kommer omkring.

� � � �

UNDER SIN LÅNGA existens har Porbandar alltid varit en viktig hamn.
Om man gräver riktigt långt bakåt i historien på Kathiawarhalvön
hittar man lämningar efter fyratusen år gamla hamnstäder med avan-
cerade dockor och kanalsystem, varifrån skepp seglade ända till Afri-
ka. I Zanzibar och Aden var skirat smör från Porbandar en eftertrak-
tad handelsvara. Faktum är att Gandhi hamnade i Sydafrika just på
grund av att hans förste klient, en muslim från Porbandar, bedrev
handel i Durban.
Men vid tiden för hans födelse befann sig Indien i en brytningstid.

Gandhi föddes nämligen tolv år efter det som i kolonial historieskriv-
ning kallas för »sepoyupproret«, en dramatisk händelse som kastade sin
skugga över hans barndom. Brittiska East India Companys soldater, se-
poyer, var fattiga bondpojkar – både hinduer och muslimer. Deras nya
gevär, av ett importerat fabrikat, laddades med krut ur patroner som
man bet toppen av. I en ogenomtänkt besparingsåtgärd tillverkades pa-
tronerna av papp insmort i slakteriavfall: ko- eller grisfett. Eftersom gri-
sen var oren för muslimer och kon helig för hinduer, var fettpatronerna
inget som man stoppade i munnen.5

Myteriet förebådades av att Mangal Pandey, en hindu som varit i
kompaniarméns tjänst i tio år, i mars 1857 försökte skjuta sina överord-
nade. Pandey skrek, medan han sköt:
– Det här är för vår religion! För genom att bita i dessa patroner blir

vi otrogna!
Eftersom han konsumerat för mycket opium och bhang träffade han

bara hästen under löjtnanten. Pandey hängdes. Att skotten i garnisons-
staden gav eko i världen märks på att New York Tribune lät sin Europa-

gandhi_inlaga_layout 1  14.08.2009  10:13  side 24

www.gandhimedia.org
www.gandhimedia.org



STAPPLANDE STEG I GUJARAT 25

korrespondent Karl Marx skriva en serie analyser där han talar om den
indiske meniges skott mot sina överordnade som »prologen till en högst
fruktansvärd tragedi som måste få utspela sig«.6

Två månader senare fortsatte dramat i garnisonsstaden Meerut, sex
mil från mogulens tron i Delhi, då sepoyer sköt ner sina officerare och
utropade den 81-årige stormogulen Bahadur Shah II till kejsare. Den
lätt senile poetkungen insåg att han till skillnad från sina förfäder Djing-
is Khan och Timur Lenk knappast var den som kunde ändra historiens
lopp. Fram till 1857 hade engelsmännen på papperet varit hans gäster,
inbjudna för att bedriva handel, men i praktiken bestämde East India
Company över mogulväldet och lade också beslag på de skatteintäkter
som tidigare tillfallit mogulen. Stormogulen var i princip britternas
fånge i sitt Delhipalats. Att hävda sin makt i elfte timmen var en gest till
en svunnen tid.
»Det var på det hela taget ett väldigt udda religiöst krig, där en mus-

limsk kejsare tvingades att göra uppror mot sina kristna förtryckare av
myterister från en armé som till överväldigande delen bestod av hindu-
iska sepoyer, som kom till honom av fri vilja (och inledningsvis mot
hans vilja) för att be om den muslimska välsignelsen barakat och stor-
mogulens ledarskap«, skriver William Dalrymple i sin bok om mogul-
väldets fall.7

Myteriet spred sig över ett stort geografiskt område, över religiösa
gränser, berörde fattiga jordbrukare och hantverkarfamiljer såväl
som jordägare och aristokratin. Till och med brahminer deltog, då de
i egenskap av ett prästerskap kände oro över kristen missionsverk-
samhet.
Britterna gav igen med råge. Delhi belägrades, bombarderades och

stormades. Stormogulen spärrades in i en cell och enligt Londontid-
ningen The Times krigskorrespondent stirrade han tomt framför sig
medan han kretade dikter på väggen med en svedd pinne. Han åtalades
för att ha planlagt myteriet och trots att det inte fanns några bevis döm-
des han till landsförvisning. Av tronföljarna arkebuserades ett tjugotal
prinsar, palatset blev en brittisk garnison, Delhis vuxna manliga befolk-
ning utsattes för massakrer och de överlevande jagades ut i djungeln
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medan deras hus plundrades av kompanisoldater. De britter som dog
gjorde det mestadels av värmeslag och kolera.

IMPERIET SKAKADES av denna oväntade resning. De omedelbara följ-
derna var omfattande förstärkningar av kolonialsystemet. Regionen
som Porbandar ingick i, halvön Kathiawar, var uppdelad mellan flera
hundra feodalriken, så små att de inte utgjorde något hot, men de över-
vakades hädanefter ändå av en brittisk tjänsteman med ansvar för Kat-
hiawar Political Agency. Tidigare hade East India Company, ett i alla av-
seenden privat företag (trots att det reglerades av parlamentet och fick
sina privilegier från kungen), exploaterat och koloniserat landet. Nu tog
kronan över. För att markera vem som höll i tyglarna utnämndes drott-
ning Victoria 1876 till Indiens kejsarinna och ett par decennier därefter
drogs det upp planer på att bygga det nya Delhi som skulle ligga några
kilometer från stormogulernas gamla Delhi.8

Mohandas Karamchand Gandhi föddes 1869, samma år som den sjut-
ton mil långa Suezkanalen öppnades av företagsamma fransmän och fyra
år före Jules Vernes klassiska kommentar till det moderna resandets
framsteg, Jorden runt på 80 dagar.Att koppla ihop Medelhavet med Röda
havet förkortade drastiskt restiden mellan Indien och Europa. När Stor -
britannien skickade förstärkningar 1857 tog det fem månader för trup-
perna att nå fram, men när Mohandas ångade från Bombay till London
1888 tog det bara tre veckor. Samtidigt som det blev attraktivt för europé-
er att turista i Indien, blev det alltså möjligt för en indier att studera i Lon-
don. Parallellt tycks nyinvesteringar inom sjöfartsnäringen ha lett till att
småhamnar som Porbandar förlorade sin betydelse när gigantiska
hamn anläggningar konstruerades i storstäder, så när Gandhi for utom-
lands bör jade resan från Bombay, en metropol som moderniserades i
rask takt.
I Gandhis ungdom vilade det något ödesbestämt över den brittiska

närvaron i Indien. Trots att det väldiga landet administrerades av bara
ett tusental byråkrater som skeppats ut från England, förstärkta av sex-
tiofemtusen soldater, såg det inte ut att finnas någon ände på kolonialis-
men. Vicekungen Lord Curzon, som styrde Indien från 1898, trodde att
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indiskt självstyre vore möjligt tidigast 2400 e Kr. Dadabhai Naoroji, som
1892 blev den förste indiske parlamentsledamoten i London och en av
Gandhis ungdomshjältar, påpekade, för att sätta frihetsdrömmarna
inom rimliga tidsramar, att irländarna kämpat i 800 år.

PORBANDAR HADE då Gandhi föddes sjuttiotvåtusen invånare, av vilka
en femtedel bodde i staden medan resten levde i ett femtiotal byar som
betalade tribut. Stadens furstehus av rajasthanska hinduädlingar kunde
spåra sina rötter till 1500-talet, men troddes ytterst härstamma från ap -
guden Hanuman. Grannstaten Junagadh där klanen Gandhi hade sitt ur-
sprung i byn Kutiyana (42 kilometer från Porbandar), hade tidigare legat
under mogulväldet men blivit självständigt 1753 under en lokal nabob.
År 1777 köpte Gandhis farfars far Harjivan (1748–1805) ett hus i

Porbandar, vilket verkar vara den tidpunkt då klanen gör sitt inträde i
traktens lokalhistoria. Familjen var traditionellt köpmän, men att Harji-
van lämnade ett muslimskt rike och kom till ett hinduiskt i en tid när de
små furstendömena upplevde en tillfällig blomstring, är värt att notera
eftersom hans begåvade son Uttamchand eller Ota Baba (1786–1852)
blev utnämnd till divan åt Porbandars furste. Detta var ett steg uppåt,
för divanen var förstesekreterare eller minister och hade hand om inri-
kesfrågor såväl som yttre relationer, till exempel förhandlingar med East
India Company som tog över den högre administrationen av Gujarat
1818. Det krävdes politisk underhandlingskonst, kulturell
anpassningsförmåga och ett sinne för finanser för att vara en fram-
gångsrik divan.
Familjen gjorde vad vi idag skulle kalla en fenomenal klassresa – vil-

ket också kan tolkas som en tilltagande erosion av kastväsendet, för i
 tidig indisk historia var det nästan alltid brahminer (prästerskapet) som
var maharadjornas rådgivare. Det samhälleliga toppskiktet bestod av
brahminerna och kshatriya (adel). Ota var däremot bania (vilka normalt
var köpmän eller penningutlånare), hierarkiskt ingick han i  vai shya -
kasten eller det som kan kallas för en borgarklass.
Ota var en man med järnvilja och livvakter importerade från Arabi-

en. Det berättas än idag hur han efter furstens död hamnade i en tvist
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med drottningmodern Rupali som lät bombardera det gandhianska
 familjehemmet. Ota tillbringade ett par år i exil i klanens hemby Kutiya-
na, där han omedelbart ställde till en skandal genom att hälsa naboben
av Junagadh med vänsterhanden – den orena handen – men försvarade
sig diplomatiskt med att högerhanden fortfarande lydde under Porban-
dars rättmätige tronarvinge, den åttaårige Vikmat. Gandhis
självbiografi börjar med just den anekdoten om ministern som använ-
der båda sina händer för att balansera lojaliteter till olika härskare.
Drottningmodern dog 1841. Några år senare bad prins Vikmat pre-

miärministern att återvända, men eftersom Ota närmade sig sextioårs-
åldern rekommenderade han sonen Kaba, eller Karamchand
(1822–85), till divanposten. Trots att denne bara gått fem år i skola och
var en yngling på tjugofem år blev han minister 1847. Han tjänade Por-
bandars prins i ett kvartssekel tills deras vägar skildes efter en mindre
konflikt. Enligt Gandhi hade hans pappa, liksom farfar, ovanligt kort
stubin, vilket förklarar den slutliga flytten från Porbandar.
»Till viss del kan han möjligtvis ha haft en läggning för köttsliga för-

lustelser«, skriver Gandhi om sin far som i fyrtioårsåldern gifte sig för
fjärde gången, med tonåriga Putlibai (1843–91) som också kom från Ju-
nagadh. Efter sin far tycks Gandhi ha ärvt en instinktiv nyfikenhet – som

Gandhis mamma och pappa, Putlibai och Karamchand Gandhi. I mitten: barndomshemmet.
Porträtten av de stolta föräldrarna hänger i rummet där Gandhi föddes.
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i faderns fall speglades i många och långa samtal med gäster tillhörande
olika religioner: muslimer, jainister, zoroastrier – samt ett fundamentalt
ointresse för att bygga upp en världslig förmögenhet, ett drag som inte
direkt hörde en bania till. Från Putlibai ärvde han sin andlighet och
ståndaktighet. Hon var analfabet, men besökte templet varje dag och
fastade ofta. »Det djupaste intrycket som min mor präglat på mitt min-
ne är helgonlikhet«, skrev Gandhi.
Det verkar ha varit Kaba som tog sig namnet Gandhi (»handlare«).

Tidigare var det få indier som hade efternamn, men när den brittiska
administrationens tentakler spred sig sågs det som ett ofog att ha hund-
ratals miljoner indier som sprang omkring utan efternamn, och många
av dem dessutom utan skor och andra ordentliga kläder. Kaba Gandhi
tvingades också dra på sig stövlar som skavde och klämde, vilket var en
av sakerna han ogillade mest med sitt jobb.

I EN MORGONTIDNING hittar jag, medan jag dricker pulverkaffe på ho-
tellbalkongen, en annons med ett budskap inför jainismens grundares
födelsedag: »Don’t kill Animals, Birds & Creatures for Fun, Fear, Food
or Fashion.«
Inom köpmannakasten i Gujarat förekom främst två religioner: jai-

nism och hinduism. Jainisterna var utbrytare från hinduismen och de
anses därför ibland vara en hindusekt, men i verkligheten har jainismen
existerat som en separat religion i ett par tusen år. Jainismen influerade
Mohandas med sin renlighet, gemenskapskänsla och sitt rigorösa för-
bud mot att utsläcka liv.
Ickevåld är visserligen ett prominent inslag i alla indiska religioner,

men är starkast just inom jainismen. Jainisterna kan till exempel inte bli
bönder, eftersom plöjning kan resultera i att maskar klyvs itu. Förr drev
de sjukhus för fåglar och hem för föräldralösa möss. Den enda levande
varelse som en jainist tycks kunna orsaka skada på är sig själv, så vid jai-
nistiska pilgrimsmål möter man helgon med rasslande kedjor kring sin
nakna lekamen och somliga svälter sig till döds hellre än att äta något
som lever eller växer. Handel är ett av få yrken där en människa inte
kommer i omedelbar kontakt med våld, så därför har detta historiskt
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sett varit en huvudnäring bland jainister på Kathiawarhalvön.
Efter kaffet, medan jag flanerar på huvudgatan – som inte oväntat he-

ter Mahatma Gandhi Road – stöter jag på några livs levande jainister.
Runt midjan bär de dammvippor som används för att sopa undan lar-
ver och skalbaggar innan de sätter ner en fot. Extrema jainister lär gå på
styltor, för att minska risken för att trampa på något kryp. Framför
munnarna har de vita andningsskydd så att de inte av misstag ska svälja
en insekt. Idén är inte dum eftersom flugorna svärmar på de trånga och
dammiga gatorna.
I många sekler var Kathiawarhalvön ett viktigt lärdomscentrum

inom både jainism, vedisk hinduism och buddhism. Här finns särskilt
starka kopplingar till Krishna, den indiske guden som är den åttonde av
Vishnus inkarnationer. Enligt den heliga texten Bhagavata Purana hota-
des folket i Mathura, nära dagens Delhi, av en invasion och hellre än att
låta sig annekteras förde Krishna sitt folk till Kathiawars kust och bygg-
de en fästning i Dvarka.
Porbandar, som är en grannstad till Dvarka, förekommer i skrifterna

under namnet Sudamapuri och är döpt efter Krishnas bäste vän, Suda-
ma. Det moderna namnet Porbandar (»Purus hamn«) går att härleda så
långt bak i myterna som till kung Puru, som tillhörde månens ras (giss-
ningsvis en benämning på ett fornvediskt folk) och vars ättlingar blev
klanen Paurava, som sedermera delades upp i de två ätterna Kaurava
och Pandava som krigar mot varandra i nationaleposet Mahabharata.
Eposets mest berömda strofer finns i Gandhis favoritbok Bhagavadgita,
där Krishna – ättling till Purus bror Yadu – uppträder som rådgivare och
stridsvagnsförare.
Släkten Gandhi var formellt sett vishnuiter och följde en tro där

Rama och Krishna har väsentliga roller. Vishnuismens traditioner om-
danades av de radikala väckelsepredikanterna Ramananda (1400–1470)
och Chaitanya (1485–1533): den förre gav tillträde på sitt ashram åt
både en oberörbar, en muslim och en kvinna, medan den senare propa-
gerade en folklig form av extatisk Krishnadyrkan. Putlibai kom från en
något lägre samhällsklass än sin make och följde en intressant folklig
kult som grundats på 1700-talet av en guru som menade att Koranen,
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Bibeln och Purana representerar alternativa vägar mot samma mål. I
templet dit gossen Mohandas följde med henne fanns inga gudabilder
utan endast ett urval heliga skrifter från olika religioner.9Hennes famil-
jepräst var en till ursprunget hinduisk bania som konverterat till jainis-
men.
Ofta sägs det att Gandhi hämtade sin ickevåldsfilosofi från den

amerikanske naturmystikern Henry David Thoreau. I själva verket
var icke våldsamma protestaktioner vanliga i dessa delar av Indien,
som när  Mohandas var tretton år och bönderna i Junagadh genomförde
en kampanj mot orättvis jordskatt. Det fanns dessutom en intressant
tradition i Bombayprovinsen enligt vilken en person som ansåg att en
oförrätt begåtts kunde hyra en brahmin som satte sig utanför ogär-
ningsmannens dörr och beklagade sig över mannens dåliga karma.
Ibland fastade brahminen för att höja det moraliska trycket.10 

Sådan var Gandhis religiösa bakgrund. Men han sa sig inte veta speci-
ellt mycket om heliga texter förrän han kom till London.

� � � �

»JAG TILLBRINGADEmin barndom i Porbandar. Jag minns att jag bör-
jade skolan. Det var med viss svårighet jag tog mig igenom multiplika-
tionstabellen. Det faktum att jag inte minns något mer än att jag tillsam-
mans med de andra pojkarna lärde mig kalla lärarna vid alla sorters
namn, ger en stark antydan om att mitt intellekt måste ha varit trögt och
min minnesförmåga outvecklad.« I dessa fyra meningar i sin
självbiografi sammanfattar han de första sju åren av sitt liv.11

Han föddes i de äldsta kvarteren, inte långt från en träsklik kanal dit
flamingoflockar söker sig varje vinter. Med Arabiska havet ständigt på
ett stenkasts håll och träsket på andra sidan är Porbandar praktiskt taget
en ö – centrum täcker en smal landtunga som man korsar på några mi-
nuter. Det fanns en fem meter tjock stadsmur, men den är försvunnen.
Gatorna är sig annars ganska lika, inbillar jag mig. Palatsliknande köp-
manshus blandat med låga lerhus och kåkar av kalksten som härdats av
havsbrisen och blekts av solen, har gjort att Porbandar kallas för den vita
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staden. Den ser faktiskt väldigt mycket ut som orientaliska städer brukar
se ut på film, vilket man inte kan säga om särskilt många städer idag.
En av gatorna man passerar är juvelerarnas basar där butikerna ligger

tätt. På gatan intill ligger familjen Gandhis trevåningshus, som liknar en
mindre fästning. Huset bevaras av Archaeological Survey of India och
har blivit något av ett pilgrimsmål. Genom porten passerar en strid
ström av mänsklighet: en man i orange särk och med en treudd i näven,
turistande familjer som tystnar inför målningen av Gandhi vid spinn-
rocken. Tavlor av hans föräldrar hänger på väggen mittemot. Kaba är
kraftigt byggd med vitt skägg, den aristokratiska stoltheten i hans pose
är tydlig, speciellt i kontrast till mahatmans asketiskt hopkurade gestalt.
Huset är förvånansvärt trångt och skumt. Köket med sina fönster är

ett av de ljusare utrymmena, de andra rummen är fönsterlösa skrub-
bar och jag uppskattar den sammanlagda golvytan till ungefär samma
som den svenska villa där jag växte upp. Två av rummen på bottenpla-
net tillhörde ministerfamiljen, men i huset bodde även fem farbröder
med familjer. Det måste ha varit ett oupphörligt spring med kusiner,
en livad miljö. Och trots trångboddheten var de välbärgade enligt ti-
dens standard. Det fanns böcker om religion (Manu Smriti) och myto-
logi (Ramayana) i bokhyllan. Dagtid höll Mohandas till på tredje vå-
ningen, som öppnar sig ut mot en takterrass, där han tyckte om att
kura över sina böcker (enligt en skylt). Böckerna var den blyge pojkens
vänner och i sin självbiografi nämner han speciellt en teaterpjäs om en
gosse som uppoffrade sig så mycket för sina föräldrar att han dog. Mo-
handas brukade sjunga sångerna ur manuskriptet till eget dragspels-
ackompanjemang.
I det intilliggande museets familjeträd avbildas han som en mogen

och gyllene mango bland idel gröna och råa frukter. Från tidigare äkten-
skap hade hans far döttrarna Muli och Pakunwar, men om halvsystrar-
nas öden är inget känt. Han hade två äldre bröder och en storasyster:
Lakshmidas (1860–1914) gjorde karriär som advokat och arbetade
inom Porbandars finansdepartement, Karsandas (1867–1913) blev po-
lis i Rajkot, medan Raliat (1863–1960) var hemmafru och levde längst
av dem alla. Hon brukade få sitta barnvakt och står för en av få beskriv-
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ningar vi har av Mohandas som liten:
– Han var rastlös som kvicksilver, kunde inte sitta still i en sekund, var

antingen tvungen att leka eller ränna runt. Jag brukade ta med honom
för att titta på vardagliga sevärdheter på gatorna: kor och hästar, katter
och hundar. Han var enormt nyfiken. Så fort han fick en chans gav han
sig på djuren och försökte bli vän med dem. Ett av hans favoritupptåg
var att dra hundar i öronen. 12

Pojken var så busig att han, en gång när Raliat tog med honom ut på
en religiös högtidsdag, rymde. Han dök inte upp igen förrän på kvällen
och hade ont i magen. Det visade sig att han sprungit efter flickor och
ätit upp blommorna ur deras hår. Efter den episoden skaffades en pro-
fessionell barnsköterska för att hålla ett öga på »lillprinsen« och det var
hon som lärde honom att åkalla guden Rama när han kände sig hotad.
Rama – hjälten i Ramayana – blev hans idol som skyddade mot spöken
och mörkrädsla. (Vid de tillfällen då Gandhi stod öga mot öga med dö-
den utbrast han »He Ram!«) Men så fort sköterskan vände ryggen till,
smet han likafullt iväg med några kusiner för att leka med gudabilder i
ett tempel, under tiden som prästen sov middag. När de förhördes om
helgerånet nekade alla utom Mohandas som stolt bekände.
Varje höst firades Rama genom att hans äventyr spelades upp av ama-

törskådespelare i Porbandars stadspark: på den sista av tio kvällar brän-
des en docka föreställande demonkungen Ravana och Mohandas lär ha
fått spela rollen som apa, en av Ramas bundsförvanter. Bland övriga
barndomsnöjen fanns kringresande gycklarsällskap med dresserade
björnar, apor och kameler.
Medan jag strosar runt i huset hör jag gälla stämmor. In kommer två

busslaster européer – turister från lyxkryssaren i bukten – beväpnade
med diverse elektronik. Där under de grönmålade takbjälkarna i skum-
rasket samlas de kring ett stort illrött hakkors på golvet och skylten som
säger att »it was in this room exactly at the place bearing the Swastika
mark that Putaliba gave birth to Mohandas«.
– Den här svastikan betyder inte det ni tror, säger guiden på tyska, för

svastika är sanskrit och betyder lycka.
En av damerna i turistgruppen fräser att oavsett vad hakkorset bety-
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der för indierna är det smaklöst att visa upp det för turister. Guiden för-
klarar tålmodigt att hinduismen har symboler som funnits i tusentals år
innan de kom till Europa.
– De borde tänka mer på våra känslor, säger en rödmosig turist i pro-

test.
Då går jag runt knuten till hovets audienshall Darbargadh, nu en ruin

som stjälpts av en jordbävning för ett par år sedan. Det var hit Kaba gick
för att jobba. Bakom familjens bostad hittar man också det lilla huset
där en välkänd köpman bodde, Gokuldas Makanji, vars dotter Kastur
trolovades till Mohandas när barnen var sex år gamla. Själv mindes
Gandhi inget av saken eftersom det var ett arrangemang mellan de vux-
na. Men Kastur – som efter giftermålet också titulerades Ba, Kasturba el-
ler Kasturbai – var hans tredje fästmö, efter att två tidigare kandidater
avlidit.
Åter i souvenirbutiken vid Gandhimuseet köper jag en packe böcker,

Grundskolan i Porbandar, där Gandhi eventuellt studerade som barn. Byggnaden är troligen
rejält ombyggd och restaurerad.
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kassetter med mahatmans favorithymner, och får anvisningar för hur
man går till Mohandas småskola. För att komma dit gick han småsjung-
andes på någon hymn ner till Manek Chowk, ett torg som omges av tre
portaler och där en Gandhistaty idag har den centrala platsen, och se-
dan vek han av åt vänster längs nuvarande Mahatma Gandhi Road, gis-
sar jag, innan jag hamnar mitt i en skara demonstranter som inte har
något vatten i sina kranar och skriker det sedvanliga »Ner med regering-
en!«
Efter en stund hittar jag skolan, en rosa kåk snett över gatan från bus-

stationen. Troligen började han där 1875 men det återstår tyvärr inte
minsta dokument från tiden. Då användes inte papper och sådana mo-
derniteter, utan barnen lärde sig rita bokstäver i sanden på golvet. Det
var inte direkt en garanti för en storslagen karriär, så för att vara på den
säkra sidan skickades barnen till privatlärare och Mohandas undervisa-
des av guvernanten i Porbandars palats.
Det var på sätt och vis tur att Kaba kom ihop sig med fursten och fick

jobbet som divan i Rajkot, den politiske agentens residensstad. Där var
den engelska påverkan tydligare och det fanns ett läroverk. Invånaranta-
let i Rajkot hade tredubblats på bara några år till tjugotretusen och det
fanns, liksom i många andra städer, en gyttrig indisk del med trånga ba-
sarer och ett separat område där de vita bodde i rymliga bungalower
med trädgårdar och parker. Inom några år skulle det finnas en järnväg.

MELLAN PORBANDAR och Rajkot tog resan på den tiden fem dagar med
oxkärra, fyra om man red kamel sista biten från Dhoraji.
Nu tar det bara några timmar att korsa nitton stekande mil av torrt

bushlandskap, förbi vaggande kameler som släpar på lass med bomull
och jordnötter. Det populäraste fordonet är Rickshaw-carrier, en hybrid
av en Enfieldmotorcykel och pickuplastbil: den ser ut som en bakvänd
flakmoppe. På flaket kan upp till tjugo passagerare färdas någorlunda
bekvämt.
Den heta fartvinden sköljer över oss och torkar ut mina näsborrar

som efter ett tag känns igensotade med grillad sand, läpparna spricker
upp i ett pussel av torr hud, hornhinnorna blir klistriga och ögonlocken
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fastnar i halvöppet läge. Även landskapet lider, fläckas av sporadisk gul-
grönska och grönbrunska, av vegetation som överlever mot oddsen. Till
och med kaktusarna verkar hoptorkade och kamelerna har bara en
puckel. Kvinnor gräver hål i flodbäddarna, det är en lämplig årstid att
göra murbruk av torr flodsand.
Fyra mil före Rajkot flåsar vi igenom Gondal, ett litet kungadöme

som i över trehundra år regerats av en fursteklan vars anfader anses vara
Krishna, vilket slår mig som inte alls osannolikt med tanke på att guden
fick tvåhundratusen barn. En medpassagerare, en pensionerad skolma-
gister, förklarar att maharadjan som levde här kunde se in i framtiden
och planerade gatorna extra breda. Men när jag räknar de fåtaliga kame-
lerna i dessa fattiga småstäder där veteranbilar står i kungliga garage, of-
fer för den soppatorsk som drabbade dem när feodalsystemet avskaffa-
des, kan jag inte se någon risk för trafikstockningar.
– Hur många hundra år sedan är det som den där maharadjan levde?

frågar jag och andas in så mycket damm att jag nyser: näshår faller ut
som vit aska i näsduken, varmluften som sugs in mot hjärnan med varje
andetag gör mig svimfärdig.
– Tusen år, säger mannen och viftar vagt bakåt.
Då invänder en annan man som sitter på huk. Efter en hetsig debatt

ler min ciceron.
– Han levde kring tiden för vår självständighet. Det är mycket länge

sedan. 13

Vi rullar äntligen in i Rajkot, ytterligare en av Indiens miljonstäder,
där en normal dagstemperatur ligger kring 39°C. Allt går i monotona,
jordiga färgtoner. Husen ser nästan ut att ha frätts ner av solen, grånade,
sandfärgade. Staden grundades 1610 vilket innebär att det för indiska
förhållanden är en ung stad, men Rajkot har blivit rikt eftersom det är
ett centrum för jordnötshandel.
Jag äter aloo parata med yoghurt på en restaurang där personalen

bara kan fyra ord på engelska (»Hey!«, »You!«, »My God!«) vilka de an-
vänder för att tilltala mig varje gång de går förbi bordet. I lokaltidningen
läser jag att polisen har tagit i med hårdhandskarna mot hembränning. I
Gujarat hyllas nämligen Mahatma Gandhi genom ett strängt alkohol-
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förbud, men på grund av delstatens merkantila kultur finns en omfat-
tande handel i illegal sprit. Att ta sig en grogg resulterar i böter på två-
hundra rupier och man blir uthängd som fyllo. Enligt nyheterna ligger
till och med ficktjuvarna lågt i Rajkot. Vem orkar dricka sprit och knycka
plånböcker i den här hettan?
Mitt rum är ett moskitfyllt bås med en järnsäng (sänglöss som saknar

begrepp om ickevåld ingår på köpet) ovanpå en fotostudio. Det finns re-
spektingivande domstolsbyggnader, travbana, planetarium, en swim-
mingpool av olympiska dimensioner och inte så mycket mer att se. Jag
går till Watson Museum, döpt efter den politiske agenten på Mohandas
tid, eftersom jag vill se deras Indusavdelning.
Museet ligger i en förtorkad park som kallas Jubilee Garden och jubi-

leet ifråga var drottning Victorias femtionde år på den engelska tronen.
Flera indiska städer investerade i moderna museibyggen på den tiden.
Det här invigdes samtidigt som Gandhi gick ut läroverket, men han
nämner det ingenstans i sina skriverier och efter att ha betalat den högre
entréavgiften som gäller för utlänningar tror jag mig förstå varför. Som
museum betraktat är det en bluff. Indusföremålen är slarviga kopior
och fyller knappt en vitrin. Det finns några bilder av Mahatma Gandhi
på en vägg. I gästboken har en besökare konstaterat: »Ni borde åtmin-
stone damma av skräpet om ni har mage att ta betalt.«
Jag frågar folk efter Gandhis hem och alla dirigerar mig tillbaka till

Watsonmuseet. Hundratjugo år verkar ha varit nog för att radera ut
minnet av mahatman som en lokal person, en som levt på dessa gator.
Efter att jag gått länge nog i tidsödande cirklar är det en man som förstår
vad det är jag letar efter.
– Menar du Mahatma Gandhis bostad?
Jag nickar ivrigt.
– Det är stängt.
Då kanske det öppnar imorgon?
– Nej, det är permanent stängt. Nerlagt. Huset har rivits, förklarar

kioskägaren. Gå till Watsonmuseet istället.
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EFTER ATT HA KÖPT en påse jordnötter och börjat tröstäta, vilket är en
av mina nervösa ovanor, får jag kioskinnehavaren (vars »department
store« är ett hål i väggen på hörnet till Mahatma Gandhi Road) att peka
ut riktningen mot vad som en gång var ministerfamiljens residens, Kaba
Gandhi no Delo, och går modstulen in i basarkvarteren igen. Gatorna är
kantade av jordnötsgrossister. I Rajkot är namnet Gandhi inte helt
ovanligt – snarare tvärtom, jag ser det på flera av jordnötsbutikernas
skyltar. Det kanske är ungefär som att heta Pettersson i Sverige.
Här bör Mohandas ha vandrat många gånger, tänker jag, precis innan

jag hittar huset, en av få byggnader som är kvar sedan 1800-talet. När jag
kliver genom porten känns det som ett mirakel: hemmet är inte rivet
utan hyser en blygsam utställning om Gandhi. Där sitter en gammal
gandhian och frågar mig var jag kommer ifrån. »Sverige, det är ett
mycket bra land«, tycker han. »Bra att svenskar besöker Rajkot.«
I ett rum som jag visas till av gamlingen, svor Mohandas att hålla sig

borta från lösa kvinnor, köttslig förtäring och rusdrycker. Där finns ett
foto av Gandhis advokatkontor (det är nuförtiden rivet) varifrån han
praktiserade då han var 32 år. På ett annat foto träffar Gandhi vicekung-
en och -drottningen – »Mountbatten och Edwinabatten«, förklarar

ungdoMens synder 
och Fröjder
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mannen – och de har också faksimil av ett brev från den ryske författa-
ren »Tolsrojs«, samt ett foto från när Gandhi besökte Sverige.
– Verkligen? När kom han till Sverige?
– Han bodde i Sverige, svarar gamlingen bestämt.
– Är det sant? utbrister jag och inser att jag är något sensationellt på

spåren.
– Fotografier ljuger inte. Här besöker han sin svenske författarkollega

Romarolla, säger han och pekar på en skallig man med spetsig huvud-
form, höknäsa och snitsig mustasch.
Bilden är lite oskarp. Jag kan för mitt liv inte placera författaren.

Klädd i frackskjorta och svart slängkappa ser han ut som en korsning av
Strindberg och Harry Potter.
– Nobelpristagare, säger den gamle och drar en nagel över Romarol-

las ansikte som om han är bitter över att Gandhi aldrig, vare sig i livet
eller postumt, tilldelades något Nobelpris.
Senare inser jag att det är Romain Rolland, 1915 års pristagare i litte-

ratur, och att bilden är tagen i Schweiz 1931 hemma hos Rolland, vars
syster var en amatörfotograf.

JAG SITTER EN STUND på gården och vilar mig. Det är svalt och tyst i
jämförelse med basaren utanför. Framtiden, insåg Kaba, låg i att ta en
examen på engelska och då gällde det för barnen att komma in på Kat-
tyawar High School, grundad 1853 som den första engelskspråkiga ut-
bildningsanstalten på hela Kathiawar. Skolan hade byggts med frikosti-
ga donationer från halvöns furstar, tvivelsutan som en uppmuntran för
att deras ättlingar skulle ges goda betyg.
Några kvarter från Gandhis hem, i gränsområdet mellan de indiska

och brittiska stadsdelarna, ligger den pråliga gotiska byggnaden – en vi-
sion av ett klassiskt europeiskt läroverk. Eftersom det råkar vara exa -
mensperiod har polisen slagit en järnring för att ta fast föräldrar som
kastar in fusklappar genom fönstren, för examensfusk är ett känsligt
problem som kan leda till våldsamheter när angelägna familjemedlem-
mar tränger sig in på skolgårdar. Det här året arresteras en elev från Por-
bandar som hade fått betalt av en annan elev för att skriva tentan i hans
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namn, och lokaltidningen i Rajkot skriver att det varit kalabalik vid flera
skolor. Men tack vare mobiltelefonin har de traditionella fusklapparnas
roll minskat och jag ser inga pappersflygplan glida mot skolfönstren.
Mohandas erfor redan under sitt första år på skolan hur institutiona-

liserat fusket var. Skolinspektören mister Giles hade kommit för att be-
siktiga klassen och gav dem en stavningsövning. Ett av orden var »kit-
tel«, vilket Mohandas stavade fel. Läraren, herr Das som patrullerade
klassrummet, försökte signalera med diskreta sparkar och höjda ögon-
bryn, men Mohandas begrep inte att han skulle skriva av från sin bänk-
granne. »Resultatet blev att alla utom jag hade stavat rätt. Det var bara
jag som varit korkad. Läraren försökte senare förklara för mig hur dumt
jag betett mig, men det hjälpte inte.« Det blev kvarsittning och
Mohandas fick stava till kittel så många gånger att ordet blev permanent
inpräntat i hans hjärnbark. Läraren kan ändå inte ha undgått att bli im-
ponerad, för i »moralisk karaktärsstyrka« (ett annat ämne som man
kunde få betyg i) fick Mohandas »väl godkänt« vilket placerade honom
först i klassen.
Även om han med tiden lärde sig engelska och fick stor nytta av att

kunna språket – hans karriär som jurist, tidningsutgivare och politiker
vann på att han utvecklat exceptionella språkkunskaper – förblev han
kritisk till att engelska, ett språk där uttal och stavning inte följde logiska
regler, skulle spela en så stor roll i Indien. Tjugo år senare skrev han att
genom »utbildning på engelska har vi förslavat nationen. Hyckleri, ty-
ranni och dylikt har uppmuntrats, engelsktalande indier tvekar inte in-
för att bluffa och jaga skräck i nationen.«14 Den vuxne Gandhi skulle
hellre se skolor som prioriterade etisk utveckling, än att elever tvingades
genomgå vad han fick utstå.

TILL SKILLNAD FRÅN den offentliga delen av hans liv, då han omgav sig
med flera sekreterare, är informationen om ungdomsåren knapphändig
och förutom det han skriver i självbiografin är bilden skissartad. Det
finns i Gandhis samlade verks första band ett par sidor om tiden innan
han for till London. I senare intervjuer och föreläsningar förekommer
minnesfragment, ett ord här och ett annat där om hur hans ungdom
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kan ha tett sig. Från hans sekreterare Pyarelals rekonstruktion, Mahat-
ma Gandhi: The Early Phase som gavs ut på 1960-talet, kan man gräva
fram ytterligare brottstycken.
En av få objektiva yttre källor är J.M. Upadhyayas torrt sakliga Ma-

hatma Gandhi as a Student som gavs ut 1965. Upadhyaya var rektor för
läroverket i Rajkot och hans bok är en sammanfattning av det lilla som
noterats i skolarkivet om Mohandas studieår, 1880 till 1887. Som elev
var han inte anmärkningsvärd, men det kan i och för sig ha berott på att
han hade svårigheter med kulturombytet. Att byta till engelska från att
ha levt i en exklusivt gujaratitalande miljö var inte lätt och han hamnade
på efterkälken. Hans frånvaro var av kolossala proportioner. Ett år –
1882 – missade han 148 skoldagar av 222 möjliga, utbrister rektor
Upadhyaya bestört.
Betygen var oftast lägre än genomsnittet, ibland nära botten. För -

utom att han hade problem med engelska, sanskrit och geometri, var
hans handstil usel. (Gandhi ägnar faktiskt ett längre stycke åt detta

Läroverket i Rajkot. Innanför dessa väggar tillbringade Gandhi sin tonår.
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tillkortakommande i sin självbiografi.) Häromåret arrangerade The
Handwriting Institute ett seminarium om Mahatma Gandhis hand -
stil, där man efter noggranna analyser kom fram till att han var »väl-
digt känslosam«. Han kunde ibland »känna sig helt låst. Men efter att
ha tillbringat en tid i ensamhet kan han komma igen. Gandhi vill veta
att han är älskad, varje dag.«15

Den tonårige Gandhi var ingen bokmal, läste inte ens dagstidningar
och undvek all kulturell verksamhet (det fanns en amatörteatergrupp
och en debattklubb). Han var avogt inställd till idrott och det var först
när gymnastiken blev obligatorisk som han motvilligt spelade tennis
och deltog i lagsporter. »Han ansträngde sig under den här perioden
knappast för att medvetet kultivera sådana talanger som hörde samman
med gentlemannamässighet och den europeiserade livsstilen«, skriver
rektor Upadhyaya som, efter att ha granskat mahatmans memoarer, på-
pekar att gossen var i en lastbar fas, begick stölder, planerade självmord
och blev sexfixerad. Det kan se ut som att pojken inte tog sin utveckling
»på något djupare allvar, möjligen under påverkan av sina äldre bröder
(Lakshmidas och Karsandas) samt vissa klasskamrater«.16 Allting är
dock relativt, för Karsandas – den blivande polisen – hade å andra sidan
fått gå om så många klasser att han hamnade i samma årskull som Mo-
handas.
Vi möter alltså en tonåring som inte var intellektuellt ambitiös eller

särskilt viljestark, som försökte byta ut sina sanskritlektioner mot per-
siska för att han hört att det var ett lättare språk, men som återgick till
sanskrit efter en åthutning. Gandhis egna beskrivningar är framför allt
en uppförstorad katalog över några få synder, begångna under grupp -
tryck, episoder vilka snarare kanske borde tolkas som ett tonårsuppror.
Han var socialt tafatt och föreföll att sakna sådana ledarskapskvaliteter
som en biografiförfattare kan entusiasmeras av. Men man kan samtidigt
misstänka att han var aningen mer försigkommen än han låter påskina,
för när en av hans medarbetare frågade om hans skolår ska Gandhi ha
yttrat:
– Jovisst var det jag som var främst bland pojkarna i min klass.17

På läroverket lärde sig Mohandas spela cricket och blev en entusias-
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tisk slagman, en hyfsad kastare och var ofta domare. En skolkamrat vid
namn Mehta mindes honom som en »hurtfrisk cricketspelare«.18 Det
slutliga beviset för pojkens diskreta framåtanda är att han, med hjälp av
tur eller slump eller envishet, lyckas ta sig till London för att studera vi-
dare. Att han är den förste från Porbandar och en av de yngsta från hela
Indien att göra en sådan resa bevisar att han trots allt skilde sig från
mängden.
Storasyster Raliat avslöjade att även om Mohandas närvaro kanske

var sporadisk, var han extremt punktlig om han gick till skolan. Han be-
gav sig hemifrån exakt tolv minuter innan det ringde in, för det var så
lång tid det tog att gå. Vidare har historikern Ramachandra Guha i essän
The Mahatma’s Marksheets noterat att uppsatserna han skrev handlade
om »fördelarna med ett gott humör« och »en utläggning kring en dikt
om hur Jesus endast visar sig för de fattigaste, men inte de rika vars vagn -
ar snabbt rullar förbi«, och frågar sig om inte dessa ämnesval indikerar
vad som komma skulle.19

� � �

KABA GANDHI tänkte att det var hög tid för sönerna att stadga sig, för
han ville gärna hinna få barnbarn medan han var vid liv. Av ekonomiska
skäl var det praktiskt att hålla Mohandas bröllop samtidigt med Karsan-
das och eftersom han varit trolovad sedan barnsben fanns det redan en
brud som väntade i Porbandar: den jämnåriga grannflickan Kastur Ka-
padia. Hon var kortvuxen, attraktiv med glänsande svart hår, stora mör-
ka ögon och en bestämd haka, och hon var starkare än sin blivande
make.
Bröllopet i Porbandar var det pampigaste i mannaminne. Mohandas

fick nya kläder, åt kryddiga risrätter och konfekt som dröp av smör, han
bars omkring i bärstol medan orkestern spelade och fick rida på en vit
häst på symbolisk friarfärd. Enda smolket i bägaren var att Kaba råkade
ut för en olycka på vägen från Rajkot och blev så gott som sängbunden
för resten av livet. Vid bröllopet var han invirad i bandage.
Bäst av allt var att Mohandas fick en ny kamrat. Under vigselceremo-
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En byggnad i Rajkots basar -
kvarter var premiärministerns
bostad – ett envåningshus som
inte var lika glamouröst som
residenset i Porbandar.
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nierna när de befalldes att hålla varandras händer gav han en hemlig
handtryckning till den främmande flickan, som hon besvarade … »Och
åh! Den första natten«, skrev Gandhi. Två oskyldiga, blyga och nervösa
barn »kastade sig i livets ocean«. Hans bror Lakshmidas hustru hade gett
tips inför bröllopsnatten, men »inga förberedelser är nödvändiga i såda-
na situationer. Intrycken som inpräntats under föregående liv är starka
nog för att göra alla förberedelser överflödiga.«
Det exakta datumet för bröllopet är oklart. På Kathiawar var barnäk-

tenskap norm och det har ofta antagits att barnen var tretton år gamla
eftersom det är vad Gandhi skriver (vilket skulle sammanfalla med det
år då hans närvaro i skolan var som sämst). Men han var nog tolv, det
vill säga på sitt trettonde levnadsår, eller kanske rentav elva, för i hindu-
isk astrologi räknas ens tillblivelse från när livet uppstår, befruktningen
hellre än födelsen.
Som gift kunde han under skoldagen inte hejda sina fantasier om den

kommande natten. Sex blev det viktigaste inslaget i hans tonårsliv och
han höll sin fru vaken med sitt babbel (enligt traditionen var det olämp-
ligt för dem att språkas vid på dagarna i andras närvaro). Senare för-
dömde Gandhi seden med barnäktenskap. Ett förbud skulle överlag för-
bättra studieresultat och höja kvinnornas bildningsnivå. Hans egen
hustru var analfabet när de gifte sig och trots hans försök att undervisa
henne förblev hennes läskunnighet på en rudimentär nivå, vilket borga-
de för en livslång intellektuell ojämlikhet.

UTE I DEN STORA världen hände saker. I Amerika publicerades Tom Sa-
wyers äventyr av Mark Twain vilket markerade begynnelsen för den mo-
derna litterära bestsellern. I Storbritannien hade indologen Max Müller
påbörjat arbetet med Sacred Books of the East som i ett femtiotal band
försåg västerlandet med akademiska översättningar av Indiens klassiska
litteratur. I Tyskland uppfanns den moderna bilmotorn. I norra Indien
hade det första muslimska universitetet grundats av Sayyid Ahmad
Khan i syfte att kombinera det bästa av muslimsk och brittisk kultur. 
För att värna om hinduismen grundade Kathiawars egen Swami Sa-

rasvati den vediska väckelserörelsen Arya Samaj som agiterade mot
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kristendomens spridning. Det fanns på den tiden redan en presbyteri-
ansk mission i Rajkot, enligt basarryktena måste de som konverterade
dricka öl och äta biffkött. På gatan utanför läroverket hörde Mohandas
en missionär häckla hinduiska gudar. De allt påtagligare västerländska
influenserna satte ständig press på indier ur Gandhis samhällsklass att
gå över till en europeisk livsstil om de ville bli något i samhället; att kon-
vertera kunde vara väldigt bra för karriären. Till och med rektorn på
skolan hade börjat äta biff enligt skvallret elever emellan.

� � �

NÄR DET SKYMMER och alla färger mjuknar, vandrar jag ner till floden
Aji som flyter öster om Rajkots centrum. Så här års syns bara en rad
långsmala pölar av avloppsvatten nere i fåran där det växer frodigt gräs,
vilket gör det till populär betesmark för stadens bufflar. (Gräsets kvalitet
beror på att floden är i bruk som stadens offentliga toalett.) Det var på
denna historiska plats som Gandhi invigde ett livslångt forskningspro-
jekt med ett av sina mest tabubrytande »experiment«: att äta kött.
Då han så ofta ägnar sig åt att bekänna sin lastbarhet är det intressant

att se vad dessa synder bestod av, för uppenbarligen ansåg han att de på-
verkade hans utveckling mer än skolan som han inte alls skriver mycket
om. Han och en kusin smygrökte och så utleda var pojkarna på att
tvingas hemlighålla sina rökvanor att de ingick en självmordspakt. De
letade upp den giftiga växten spikklubba, men efter att ha tuggat i sig
några få frön fick de kalla fötter. Kanske vore det bäst att stå ut tills man
blev tillräckligt vuxen att fatta egna beslut? »Jag insåg att det inte var så
lätt att begå självmord«, skrev Gandhi, »och när jag hört andra hota
med självmord har det haft föga eller ingen effekt på mig.«
Ett gäng grabbar från läroverket attraherades härnäst av reformerna

som svepte över Rajkot. Det var vad man kan kalla en rationalistisk våg:
människan måste vara dynamisk, fysiskt stark och äta proteinrik mat. 
Hans bäste vän var Rajkots rebell Sheikh Mehtab Mohamed (ca.

1866–1937), son till antingen en högt uppsatt polis eller en fångvaktare
– oklart vilket. Han bodde tvärs över gatan från familjen Gandhis resi-
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dens, stod i centrum för ungdomarnas sociala liv i Rajkot och hade, efter
att ha gått om tre årskurser, hamnat i Mohandas klass 1883.
Det finns ett foto av pojkarna. Mehtab hade antagligen föreslagit att

de skulle gå och fotografera sig i en nyöppnad studio eftersom
porträttfotografi hade blivit på modet – det kan rentav ha varit studion
som jag hyr mitt rum ovanpå. Om man studerar deras poser ser Mehtab
betydligt tuffare ut. »Han kunde springa långt och häpnadsväckande
snabbt. Han var en mästare på höjd- och längdhopp. Han tålde hur
mycket aga som helst. Han visade ofta upp sina bragder för mig och – ef-
tersom man alltid blir imponerad när man i andra upptäcker sådana
kvaliteter som man själv saknar – blev jag imponerad… Det åtföljdes av
en stark längtan efter att bli som han.« Mehtab var en skicklig sångare
som arrangerade konserter och stamkund på stadens bordeller, med er-
farenheter av sådant Mohandas bara hört ryktas om. Både Putlibai och
Kastur varnade honom, men han lyssnade inte.
Trots att de förblir vänner i mer än tio år namnges Mehtab aldrig i

självbiografin. Gandhi kallar honom bara för sin »onde ande« och deras
relation för »en tragedi i mitt liv«. Mehtab visste att spela på den tanige
vännens osäkerhet och skrävlade om hur han höll i levande ormar, brot-
tade ner banditer och inte trodde på skrock. Hemligheten var protein.
– Du borde äta kött.
När Mohandas kom med invändningar, fortsatte Mehtab:
– Var inte dum. Många hinduer äter kött. Herr Das, din klassföre-

ståndare gör det. Din bror Karsandas gör det. Jag kan räkna upp hur
många som helst som gör det.
Mohandas blev förbluffad över att det fanns ett hemligt

köttätarsällskap.
– Vi indier är veklingar eftersom vi inte äter kött, sa Mehtab och skrå-

lade en på den tiden populär ramsa: Se engelsmannen över oss stå! Härs-
kar över indier som är så små! Han grillar djuren och köttet äter! Så att
han vuxit till två och en halv meter! 20

Slutligen fick Mohandas för sig att det vore botemedlet mot hans
mindervärdeskomplex och att om alla vräkte i sig kött skulle man kun-
na befria Indien från engelskt styre. Han gör här det medvetna valet att
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ge upp sin vegetarianism, eftersom sådana familjetraditioner bygger på
ett »omodernt« tänkande. När han återkom till vegetarianismen var det
ett etiskt och vetenskapligt beslut.
Psykologen Sudhir Kakar skriver att »kopplingen mellan sexualitet

och mat blir mycket tydlig senare i Mohandas liv när hans grubbel kring
celibatet så gott som undantagslöst åtföljs av en uttömmande diskus-
sion om vilka maträtter som leder till begär och vilka som dämpar
det«.21 Så det var här, tänker jag medan jag jagas av en galet dreglande ko
över den torra flodbotten, som Mohandas, utom synhåll för sin far och
mor, lärde sig koppla samman aptit med makt.
Mehtab hade med sig två paket när de möttes – kött och bröd. Mo-

handas äcklades av de råa getslamsorna, men hjälpte Mehtab att grilla
köttet enligt ett recept de fått av rektorn. Det var segt, halvkokt och kuli-
nariskt föga tilltalande. Mohandas kräktes och hade efteråt mardröm-
mar om getter som bräkte i magen.
Nästa gång betalade de en kock som lagade en köttcurry och lät dem

använda matsalen i det statliga härbärget, där de kunde sitta till bords
som riktiga herremän (normalt i Indien sitter man på golvet). Alltefter-
som måltiderna blev aptitligare njöt Mohandas, fast han avskydde att
ljuga för sina föräldrar. Efter ett år, då han inte blivit ett dugg kraftigare,
bestämde han sig för att avbryta köttätandet så länge som hans föräldrar
var i livet. »När de är borta och jag är fri, ska jag äta kött helt öppet«,
tänkte han. Men tio år senare hade han ändrat uppfattning och skrev i
en insändare till den sydafrikanska tidningen Natal Mercury att »mus-
kulösa vegetarianer kan demonstrera sin diets överlägsenhet genom att
peka på att majoriteten av världens bönder är vegetarianer och att det
starkaste och nyttigaste djuret, hästen, är vegetarian, medan det våld-
sammaste och i princip onyttigaste djuret, lejonet, är en köttätare«.
På kvällarna i Rajkot letar jag efter en restaurang för att känna att jag

gått så långt som möjligt i mahatmans spår och eventuellt konsumera
en ättling till samma getter som han åt, men jag hittar inget matställe
som väcker min aptit. Slutligen finner jag det lika gott att livnära mig på
nötter och glass. På Patels Soda Factory – min favoritrestaurang som be-
varat sin originalinteriör, spegelväggar och mörkbetsade träpaneler, in-
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Mohandas t.v. och hans klasskamrat Sheikh
Mehtab i Rajkot 1883. Sheikh Methab var något av
skolans värsting. Han lärde Mohandas att äta kött
och tog med honom till en bordell. Senare i livet

kallade Gandhi honom för sin onde ande. 
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takt sedan 1930-talet – kan man få rosenbladsglass, mandelglass och an-
dra sällsynta smaker som gör öknen trivsam. Här finner jag en av få eng-
elskspråkiga skyltar i staden, för under mitt rödmosiga ansikte i en av
speglarna läser jag påminnelsen:
»Life is the rest of death.«

MEHTAB ORDNADE härnäst en utflykt till en bordell, betalade i förskott
och knuffade in sin kamrat i en skrubb med en sexarbeterska. Mohan-
das satt på sängkanten medan hon låg och väntade, och förvisso var han
upphetsad men lyckades inte utnyttja tillfället – han blev yr och stum –
och det slutade med att kvinnan gav honom en utskällning och slängde
ut honom. 
Enligt Sudhir Kakar var Gandhis åtrå inte syndfull, i västerländsk me-

ning, utan giftig: begäret smittar ner renhetens essens. Om man ser till
självbiografins beskrivning av bordellbesöket handlade det inte så
mycket om att falla i onåd (i kristen bemärkelse) utan om att »lida av
förvrängd sanning«. 
Jag hittar i mitt sökande inte heller den förvrängda sanningens bor-

dell, men när jag går för att läsa e-post på ett cyberkafé skrivs jag in i ett
polisregister som Internetleverantören måste upprätthålla för att stävja
cybersex bland ungdomar. Tidens tänder gnager.
Det var slutligen inte nog med att Mehtab fick honom att nästan vara

otrogen, »den onde anden« manipulerade dessutom hans osäkerhet ge-
nom att göra honom svartsjuk. Mohandas visste inte vad han skulle tro
när Mehtab kom med skvaller som han påstod sig ha hört i basaren om
Kastur, så han tog ut sin sårade manlighet på henne. »Jag har aldrig kun-
nat förlåta mig själv för den smärta jag åsamkat min fru«, skrev han i
vuxen ånger.
Trots att umgänget urartade tills dess att Mehtab jämt och ständigt

fyllde hans tankar, verkar han inte ha sett något större fel i det. Man kan
fråga sig varför. Han tog till och med Mehtab med sig till Sydafrika istäl-
let för sin fru och det var först där som vänskapen abrupt tog slut.
Många år senare, 1947 när religiösa kravaller härjade i Indien, hävdade
Gandhi att hans tro på broderskap mellan hinduer och muslimer föddes
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i början av 1880-talet.23Han skrev i självbiografin, i ett försök att efterra-
tionalisera, att han trott sig kunna reformera sin »onde ande«.
Ungdomssynderna drevs till sin spets när han tvingades skriva en be-

kännelse till sin far om hur han tagit ett stycke guld för att reglera en
skuld på tjugofem rupier som han dragit på sig i samband med köttmål-
tiderna. Mohandas bad nervöst sin sjuke och sängbundne far att inte ta
på sig ansvaret, utan hellre utmäta ett lämpligt straff. »Fader, hädanefter
är din son i dina ögon intet utöver en gemen tjuv.« Han hade väntat sig
ett raseriutbrott, men premiärministern fick tårar i ögonen och rev
pappret. Han kunde aldrig glömma de tårarna. Och för oss som försö-
ker att begripa hans liv är det värt att notera att just det brevet är hans
första viktiga skrivna verk, daterat till omkring 1884. En bekännelse, en
begäran om att bli straffad, och syndaförlåtelsen som blev en stor
lärdom.
I biografin över sin farfar drar Rajmohan Gandhi uppmärksamhet

till en detalj som oftast undgår läsaren, nämligen att han trots sin bekän-
nelseiver faktiskt inte avslöjar att han ätit kött – vilket var en betydligt
större synd – och episoden var kanske ytterligare ett experiment med
sanningen där Mohandas »lugnt studerade effekten som bekännelsen
hade på hans far«.24 Eftersom en dylik tilldragelse i en indisk storfamilj
oundvikligen fick en offentlig karaktär och blev veckans
diskussionsämne, finns här tidiga indikationer på Gandhis provokativa
natur. Vilket återigen sticker av mot bilden av Gandhi som en blyg gosse.
Jag fick tillfälle att fråga Rajmohan Gandhi om saken, när han var på

besök i Indien från USA där han undervisar på ett universitet.
– Det är ett misstag att tro att den unge Mohandas enbart var blyg

och timid. Han var det, men han var också någonting mer. En del av
hans nervositet var kopplad till en medvetenhet om att han hade stora
och svåra dåd att utföra i livet, säger professor Gandhi.
– Hans storhet och effektivitet berodde inte på att han var orädd utan

på att han agerade trots sin rädsla. Alla hyser tvivel och rädslor vilket till-
hör den mänskliga naturen, men om vi känner att vi har ett kall och
trotsar våra begränsningar och rädslor och följer detta kall så har även vi
åstadkommit något stort.
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� � �

KABAS HÄLSA BLEV allt sämre trots att »en ayurvedisk läkare prövat
sina salvor, muslimska hakim-doktorer kletat sin smet och lokala kvack-
salvare testat patentmediciner«. Mohandas drog på sig ännu mer skol -
frånvaro när han personligen tog hand om sin far, masserade hans ben
och blandade mediciner. Den första riktigt stora livskrisen ägde rum en
novembernatt 1885 när hans far gick bort medan han själv låg med
 Kastur. Hon var till råga på allt gravid med parets första barn. Efter fem
minuter bultade det på sängkammardörren.
– Vakna, far är sjuk!
Mohandas sprang, men det var för sent. Han borde ha varit den i vars

famn premiärministern drog sitt sista andetag! Han borde ha masserat
fars ben istället för att smita undan.
I skriverier kom han att ägna stort utrymme åt sina inre sexuella

spänningar vilket inte alltid var populärt, många politikerkollegor tyck-
te att han överskred gränsen för hur excentrisk man får vara. Men
Gandhi kunde aldrig komma ifrån tanken på att hans liv förstörts av att
han blev bortgift i alldeles för unga år och tyckte sig ha fördubblat sin
synd, eller skam, genom att han var med sin fru istället för vid dödsbäd-
den. Barnet som de väntade dog tre eller fyra dagar efter födseln, vilket
han såg som en omedelbar konsekvens av sin »dubbla skam«.
Analytikerna teoretiserar över att denna »förbannelse« gav honom

en livslång existentiell skuld, vilken han i vuxen ålder omvandlade till
ett kreativt motiv i sitt tänkande. »Den dubbla skammen« utgjorde
därmed till viss del de strukturella rötterna för Gandhis politik, och
»passionen« eller »åtrån« alstrade, genom sublimering, hans mentala
drivkraft.25  Även om man kan vara skeptisk till en så strikt psykoana-
lytisk läsning är det uppenbart att skuldkänslorna satte tillräckliga
spår för att han i sin självbiografi skulle blåsa upp natten då hans far
dog till den viktigaste händelsen under ungdomsåren. Försummelsen
är en av förklaringarna till hans fixering vid hälsa. Han delade stän-
digt och frikostigt ut hälsoråd i tidningsspalter, vårdade sjuka på sina
ashram, forskade för att bota spetälska, förlöste ett av sina barn samt
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bildade sjukvårdsförband under boerkriget, zulukriget och första
världskriget.

� � �

FÖR ATT GÖRA antagningsprovet till Bombays universitet 1887 fick
Mohandas resa med oxkärra tjugo mil till Ahmedabad – järnvägen var
fortfarande under konstruktion – och det blev hans första besök i en
stor stad. Då var befolkningen över hundratusen, idag närmar den sig
fem miljoner.
För en grabb som levt i småstäder som Porbandar och Rajkot, var

Ahmedabad redan då en överbefolkad, kaotisk plats. Liksom för mig
över hundra år senare. Förutom att det är ett centrum för handel i guld
och juveler (och på den tiden även opium), är det Indiens ledande textil-
stad med kvävande dammiga klädmarknader. Kring de gamla stadspor-
tarna och Mahatma Gandhi Road väller kalsonger ut ur butiksdörrar
och galgar med skjortor staplade upp mot skyn så att det stundtals
känns mer som om man kravlar genom en tunnel av tyg än flanerar på
en gata. Gandhis livslånga intresse för klädsel vaknade kanske här, när
han kom klädd i vad som var mode i Rajkot och upptäckte en stad där
andra trender gällde.
Inte ens de största byggnaderna därhemma kunde mäta sig med

Ahmedabads palats, och han skådade ett överdåd som han aldrig sett
maken till. Överallt lade han märke till tecknen på civilisationens fram-
steg, medan hans egna tillkortakommanden speglades och mångfaldi-
gades i dessa. Engelsmännen hade mycket större bungalower i
Ahmedabad, de hade finare vagnar och deras tropikhjälmar gjorde att
deras hjärnor såg onormalt stora ut.
Hans familj hade det knapert och han visste att han måste göra en

lukrativ karriär. Men hur skulle han hitta en plats åt sig i det här kompli-
cerade och moderna samhället? Att förväntningarna riktades mot just
honom berodde på att hans bröder hade gjort ännu sämre ifrån sig.
 Tjugosjuårige Lakshmidas hade tagit en lokal advokatexamen och job-
bade då som jurist i Rajkot, men mellanbrodern hade inte ens en läro -
verks examen. Antagningsprovet som Mohandas skrev i Ahmedabad gick
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inget vidare. Han hamnade på 404:e plats och hans poäng i engelska var
89 av 200 möjliga. Det betydde ändå att han fick en högskoleplats, så
han skrev in sig på en nyöppnad internatskola i Bhavnagar, en annan
hamnstad på Kathiawarhalvön. Att det var billigare än Bombay avgjorde
saken, för Kaba hade inte lämnat några besparingar.
För att komma till Bhavnagar gjorde han sin första tågresa i januari

1888. Professorerna på Samaldas College ansågs vara av en hög kaliber,
men Mohandas klarade inte engelskan, »jag förstod inte ett dugg«. Lek-
tionerna intresserade inte, han längtade hem, fick spänningshuvudvärk
och blödde ofta näsblod. Efter första terminen åkte han till Rajkot på
sommarlovet  för att tänka igenom sin framtid och tog beslutet att hop-
pa av. Hans fru var dessutom höggravid och väntade deras förste son
Harilal, som föddes i juni 1888.
I Bhavnagar hade han hunnit prata med en mer världsvan person

som föreslog att han borde söka stipendium för att åka till London. Han
föreställde sig landet som Indien styrdes från som befolkat av filosofer
och poeter och bestämde sig. Han hade två månader på sig innan ter-
minsstarten att arrangera resan. Han lekte med tanken på att studera
medicin, men alla ansåg att det av religiösa skäl var olämpligt att karva
med skalpell i mänskliga kroppar. Med i debatten var en »knipslug och
bildad brahmin«, en vakil (traditionell indisk advokat) vid namn herr
Dave. Han hade varit en nära vän till Kaba och hans åsikter vägde följ-
aktligen tungt när han sa att Kaba innan han avled  pratade om att Mo-
handas borde läsa juridik.
Mellan raderna i självbiografin kan man utläsa att samhälleliga för-

ändringar spelade in. Familjen hade i några generationer varit knuten
till olika hov, så nu när Indien omformades av engelsmännen borde
 pojken välja en utbildning som gav ett övertag bland både indier och
engelsmän. På kolonialtiden var juridik en av de bästa karriärerna; det
ständigt expanderande rättsväsendet slukade arbetskraft och en kvali -
ficerad advokat kunde göra sig en enorm förmögenhet – som exempel
kan nämnas familjen Nehru, som hade ett residens i Allahabad med
 fyrtio sovrum och en inomhusswimmingpool. Huset hade byggts av en
indisk advokat med engelsk juristexamen. Motilal Nehru var nästan
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jämngammal med Gandhi och trots att han inte studerat i London drog
han nytta av reformerna som ledde till att indiskutbildade advokater
kunde praktisera vid de högre domstolarna, och kunde således köpa sig
detta palats år 1900. Och han hade råd att utan vidare skicka sin son Ja-
waharlal för att studera i England.26

Herr Dave var av åsikten att alla ville anlita en barrister-at-law. Det
var lätt att bli jurist i London, det tog bara tre år mot fem i Bombay och
kostade inte alls så mycket som folk fått för sig. Mohandas blev eld och
lågor, och »familjen visste att när jag bestämt mig kan inget stoppa
mig«. I en intervju, som han gav till en tidning i London ett par år sena-
re, bekräftade han skälet till att inte vilja studera i Indien – »i ett ord:
ambition«. 27

MOR PUTLIBAI insisterade på att han måste fara till Porbandar och be
sin farbror Tulsidas om lov. Hon hoppades att mötet med familjens
äldste skulle få pojken på andra tankar. Den fromme Tulsidas, som pen-
sionerats efter att ha tjänat som Porbandars divan, var på väg till den he-
liga staden Benares. Han visste mycket väl vad det skulle innebära om
pojken reste över det tabubelagda havet. I deras kast fanns en övertygel-
se om kala pani dosha.Den som korsade »det svarta vattnet« måste ute-
slutas ur kasten. De ägnade tre dagar åt att debattera, men till slut sa Tul-
sidas:
– Nu ska jag fara åstad på pilgrimsfärd. Du har kanske rätt i det du sä-

ger, men hur kan jag uppriktigt säga »ja« till ditt oheliga förslag? Det
enda jag kan säga är att om din mor inte har något emot att du reser, så
har jag ingen orsak att blanda mig i saken.
Yttrandet gick möjligen att tolka som ett »ja«. Så Mohandas nästa

drag var att söka upp den politiske agenten i Porbandar och be om ett
stipendium. När allt kom omkring hade hans familj tjänat furstehuset i
flera decennier. Han hade aldrig vågat prata med en engelsman förut,
men i sin iver repeterade han in flera fraser på engelska.
– Ta din indiska examen först, som alla andra, och så ska jag tänka på

saken, svarade agenten Frederick Lely avmätt.
Månaden därpå sökte Mohandas upp Rajkots agent, överste Watson
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