
Rapport om Indien!  
 
Tänk vad tiden går fort när man har roligt. Precis innan vi lämnade Sverige, när resfebern var 
som värst, kändes det som att en lång höst låg framför. Tre och en halv månad i ett okänt land, 
med ett främmande språk, främmande kultur och främmande människor lät verkligen läskigt. 
Då jag aldrig gjort något liknade förut hade jag en riktig utmaning framför mig. Samtidigt 
som jag hade en förväntansfull och pirrande känsla inom mig. Vilken grej, tre och en halv 
månad i Indien! Det här kan bli bra!     
 
Nu har över en månad passerat och jag kan säga att jag gillar detta häftiga, knasiga och 
charmiga land. Vi har nu fått oss en indisk vardag och har blivit de som får förklara vägarna 
för rickshawförarna. Vi känner vägen så bra till skolan att vi skulle kunna gå den blundandes, 
även om det är något vi håller oss i från. Trafiken ger fortfarande hjärtklappning även om det 
numera går som en dans att ta sig över vägen. Trafiken här i Indien är verkligen annorlunda 
mot hemma. När fordonen ser en gångare gasar dom, det är fordonen som ska ha företräde på 
vägarna. Och det är alltid spännande att åka rickshaw eller bil här i Indien. När två fordon 
möts i en korsning vet man aldrig vem som ska väja först. Alla indier är stolta och har rätt i 
trafiken, där av allt tutande som gör att öronen värker. Den första veckan hade vi alltid 
öronproppar när vi åkte rickshaw för förarna tutar även om det inte finns något att tuta på. 
Detta är något man kan bli galen men som man vänjer sig vid.   
 
Det är även vänstertrafik här vilket gör svenska tjejer som oss förvirrade. I alla fall när vi är i 
köpcentrum där vi ofta glömmer att det är vänstertrafik även i rulltrapporna. Det är alltid lika 
pinsamt att vända sig och ta andra trappan som går åt rätt håll. Indierna, som aldrig släpper 
oss med blicken, undrar nog vad vi håller på med… 
 
 
Vi har nu gjort oss hemmastadda i vår lägenhet som ligger i staden Pune. Med sina 5 miljoner 
invånare är det rörelse hela tiden. Den första veckan sov vi inte så bra eftersom trafiken 
dånade om nätterna. Sängarna var inte heller som de vi var vana vid hemma. Jag gjorde 
misstaget första dagen, trött efter en lång resa, att slänga mig ner i sängen. Aj! Det var ingen 
studs alls. Här är det hårda sängar, hårda kuddar och hårda täcken. Men man kan vänja sig vid 
det mesta och nu sover både jag och Sofia gott varje natt. När vi har varit på rundtur och bott 
ute på den tysta landsbygden har jag nästan saknat det sövande ljudet som trafiken ger om 
kvällarna i Pune. Lägenheten har blivit vår lilla trygga bas och när man är ute och reser 
längtar man verkligen hem, även till de små vännerna som bor under diskbänken (läs 
kackerlackor) som i jämförelse med ormar, råttor och ödlor är ganska söta och oskyldiga.  
 
Pune som stad har allt man kan tänka sig. Mysiga indiska gator och gränder, marknader, 
kossor på gatorna och goda restauranger. Jag slutar aldrig fascineras av hur färgglatt allting är. 
Det är helt fantastiskt! Ett land som annars är dammigt, smutsigt, molnigt och grått får så 
mycket färg av kvinnornas punjabis och saris, färgglada grönsaks- och fruktstånd överallt och 
färgglada rickshaws och lastbilar som fyller vägarna. Det är så indiskt som det bara kan bli!   
 
Pune är även en väldigt modern stad, mycket mer modernt än vad jag trodde det skulle vara.  
Här finns köpcentrum med air conditions, internetcaféer och snabbmatsrestauranger. De första 
veckorna hade jag lite problem med den indiska maten, jag har aldrig varit ett fan av ris och 
stark mat (varför åker man då till Indien?) och då var det en tröst för mina västerländska 
smaklökar att kunna äta en pastarätt eller pizza någon gång ibland.  
Idag är det annorlunda, nu tycker jag att den indiska maten är supergod. Till och med riset (i 



lagom mängd). De första veckorna var maten så stark att svetten rann vid varje måltid men 
smaklökarna måste ha vant sig. Nu är det fantastiskt gott med Paneer Kadai, Paneer Tikka, 
(Paneer är en ost som liknar fetaost.), Alu Palak (potatis i spenat), och Butter Chicken som är 
favoriträtten. Sen måste man ju inte äta riset, det går utmärkt med dessa goda röror till 
nybakat naanbröd eller chapati. Denna tid som återstår i Indien måste jag lära mig hur man 
gör allt detta så jag kan ta med mig den indiska matkulturen hem!  
 
Vad gör vi i Indien då? Vi har fått oss en liten vardag här i Pune. Varje dag går vi till 
slumskolan och undervisar barnen i engelska. Det är svårt att hitta på vad man ska göra 
eftersom barnen är i åldrarna 3 – 16 men vi sjunger mycket sånger, leker, går igenom färger  
och lär dom räkna på engelska.  
I början var det lite jobbigt att vara i slummen. Där finns det många arbetslösa, alkoholiserade 
män som sitter under träd som kommenterar när man kommer. Sen kliver man in i 
klassrummet och möts av skitiga barn i trasiga kläder. Men de är ändå så fina, de lyser upp 
när de ser oss och ropar ”Didi! Didi!” (som betyder syster). Vi känner oss verkligen 
uppskattade. Det är sådan glädje i klassrummet och det är härligt att se hur de utvecklas, även 
om det ibland går långsamt. Allt får ta sin tid och inget blir som man tänkt sig, det är så det 
fungerar i Indien. Man får aldrig glömma bort att ”go with the flow”.  
 
En dag i veckan är vi även hos vår nya vän Prerena som jobbar med HCC:s oblatprojekt. Där 
jobbar även några kvinnor som i många år har varit prostituerade men nu har blivit friköpta av 
HCC för att få en omstart. Sex dagar i veckan gör de bröd som senare skickas vidare till de 
olika kyrkorna i Indien och även till Sverige.  
För oss är det väldigt rogivande efter flera dagar i slumskolan att komma dit. Projektet ligger i 
utkanten av Pune, på landsbygden där det är mindre rörelse. I tysthet sitter vi där och bygger 
högar av bröd och slår in dem i paket som sedan ska skickas vidare. Men om Prerena är där är 
det sällan tyst. Hon är den enda av kvinnorna som pratar engelska och genom henne får vi 
reda på det ena och andra om Indien och indier. Det är mysigt.     
 
Några kvällar i veckan följer vi med pastor Sachin på prayer meetings och på så sätt får vi 
titta in i indiska familjers hem. Vi har varit i allt från stora hus med flera våningar till rum på 
bara några kvadratmeter i slumområdet. Det har kvittat vart vi har varit, glädjen och 
gemenskapen har varit densamma. Det är bland det bästa i hela veckan när vi är en grupp 
människor som tränger in oss i ofta små rum, sjunger lovsånger på hindi, läser i bibeln, ber 
och dricker Chai.  
Ibland är chai så sött att det knappt är drickbart men med ingefära och kardemumma i smakar 
det hur gott som helst. Om det inte blir Chai får man räkna med ett stort lass Chicken Buryani 
(ris blandat med kyckling och några spicy kryddor). En portion för en person är ungefär 
samma sak som 3 portioner i Sverige. Det känns omöjligt att äta upp och man känner sig så 
otacksam när man tackar nej när de vill fylla tallriken med mer. Indierna är så gästvänliga och 
ofta får jag känslan av att de ger oss mer än vad de har råd med. Det är en skrämmande känsla 
när vi får så mycket respekt på grund av att vi är gäster från ett annat land med en annan 
hudfärg. Det är inget jag känner mig förtjänt av.  
 
De kvällar vi är fria har vi passat på att bli medlemmar på ett gym i närheten. Där har vi 
provat på att köra aerobic som får det jobbigaste passet i Sverige att verka mesigt. Vi har även 
provat på Bollywooddans som är fantastiskt roligt. Man skuttar omkring och gör roliga 
rörelser med händerna till hindisk musik som fastnar på hjärnan.  
  
Ja, Indien är ett fint land med mycket saker som jag skulle vilja ta med mig hem. Exempelvis 



lyxen att bara gå över till andra sidan gatan för att köpa färska bananer till frukosten. Eller hur 
man i kyrkan tar varandra i hand och säger ”Praise the Lord!”. Att de kristna pyntar sina 
dörrar, affärer och bilar med kristna budskap som man ser när man minst anar det. Eller 
småsaker som att indierna tar av sig skorna på tåget och sätter sig i skräddarställning. Eller 
hur rickshawförare kan ta en tupplur i deras rickshaws när som helst. Alla har skön inställning 
till livet och min uppfattning är att det inte handlar om pengar och materiella ting. Jag tror vi 
svenskar har mycket att lära oss av indierna och därför är jag så tacksam att få vara här.  
 
Nu ska jag njuta av tiden som är kvar!  
 
Karin Sandell   
 

 
 


