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Historisk	  Afdeling,	  Aarhus	  Universitet.	  Via	  et	  par	  årtiers	  rejser	  og	  forskningsophold	  i	  In-‐

dien	  har	  Brimnes	  et	  indgående	  kendskab	  til	  indisk	  historie	  og	  kultur	  –	  og	  til	  Vesteuropas	  

møder	  med	  og	  forestillinger	  om	  Indien.	  Artiklen	  udgives	  som	  optakt	  til	  Indiens	  natio-‐

naldag	  18.	  august	  	  og	  i	  sammenhæng	  med	  en	  udstilling	  om	  indisk	  maske-‐	  og	  dansekul-‐

tur	  Den	  levende	  maske	  på	  Teatermuseet	  i	  Hofteatret	  sommeren	  og	  efteråret	  2012.	  Den	  

levende	  maske	  er	  i	  sig	  selv	  et	  udtryk	  for	  mødet	  med	  indisk	  kultur,	  nemlig	  scenografen	  

Lars	  Juhls	  mangeårige	  beskæftigelse	  med	  og	  kunstneriske	  bearbejdning	  af	  den	  århund-‐

rede	  gamle	  maske-‐	  og	  dansekultur	  i	  Indien.	  
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Mødet	  med	  Indien	  –	  et	  historisk	  rids	  

For	  fem	  hundrede	  år	  siden	  indledte	  Vasco	  da	  Gama	  en	  periode	  med	  kontinuer-‐

lig	  europæisk	  tilstedeværelse	  i	  Indien.	  Her	  gennemgås	  først	  hovedpunkterne	  i	  

Indiens	  historie	  siden	  da	  Gama,	  dernæst	  fremhæves	  en	  række	  af	  de	  indtryk	  og	  

forestillinger,	  som	  europæerne	  i	  tidens	  løb	  har	  dannet	  sig	  i	  mødet	  med	  det	  

fremmedartede	  og	  udfordrende	  land.	  

Da	  Vasco	  da	  Gama	  og	  hans	  lille	  flåde	  i	  1498	  ankrede	  op	  ved	  Calicut	  på	  In-‐

diens	  sydvestkyst,	  var	  de	  ikke	  de	  første	  europæere	  i	  Indien.	  Handelsfolk	  og	  

eventyrere	  som	  Marco	  Polo	  havde	  oplevet	  og	  beskrevet	  landet	  i	  de	  forudgåen-‐

de	  århundreder.	  Men	  da	  Gamas	  ankomst	  kan	  ses	  som	  indledningen	  på	  en	  kon-‐

tinuerlig	  og	  statsunderstøttet	  europæisk	  tilstedeværelse	  i	  Indien.	  

Portugiserne	  forblev	  dog	  et	  mindre	  betydningsfuldt	  indslag	  i	  Indiens	  hi-‐

storie.	  Man	  etablerede	  et	  hovedsæde	  i	  Goa	  og	  anlagde	  en	  række	  handelsstati-‐

oner	  langs	  Indiens	  kyst;	  men	  man	  fandt	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  det	  var	  en	  bedre	  for-‐

retning	  at	  beskatte	  den	  eksisterende	  handel	  i	  det	  Indiske	  Ocean,	  end	  det	  var	  

selv	  at	  transportere	  de	  eftertragtede	  krydderier	  hjem	  ad	  den	  nyopdagede,	  men	  

uendeligt	  lange,	  søvej	  syd	  om	  Afrika.	  

Knap	  30	  år	  senere	  –	  i	  1526	  –	  overvandt	  en	  mindre	  hær	  bestående	  af	  tyrke-‐

re	  og	  andre	  centralasiatiske	  folk	  sultanen	  af	  Delhi.	  Det	  blev	  begyndelsen	  til	  mo-‐

gulriget;	  en	  af	  de	  følgende	  århundreders	  største	  og	  mest	  magtfulde	  stater.	  Fra	  

rigets	  centrum	  omkring	  Delhi	  rådede	  mogulkejseren	  over	  flere	  resurser,	  end	  

nogen	  anden	  samtidig	  fyrste	  –	  undtagen	  kejseren	  af	  Kina.	  Mogulriget	  vendte	  

’indad’.	  Hovedindtægtskilden	  var	  beskatning	  af	  landbruget,	  og	  man	  interesse-‐

rede	  sig	  kun	  lidt	  for	  den	  oversøiske	  handel	  langs	  kysterne	  i	  rigets	  periferi.	  

Det	  gjorde	  andre	  europæiske	  sømagter	  til	  gengæld.	  Omkring	  år	  1600	  stif-‐

tede	  hollænderne	  og	  englænderne	  østindiske	  kompagnier;	  private	  aktieselska-‐

ber	  der	  af	  staten	  fik	  eneret	  på	  handel	  i	  Asien.	  I	  begyndelsen	  var	  hollænderne	  de	  

stærkeste,	  og	  de	  satte	  sig	  derfor	  tungt	  på	  det	  indonesiske	  øhav,	  hvor	  de	  mest	  

sjældne	  og	  kostbare	  krydderier	  kunne	  hentes.	  Englænderne	  måtte	  ’nøjes’	  med	  

Indien;	  men	  det	  viste	  sig	  i	  løbet	  af	  1600-‐tallet	  at	  være	  et	  godt	  bytte.	  For	  Indien	  

producerede	  det,	  der	  skulle	  blive	  de	  følgende	  århundreders	  vigtigste	  globale	  

handelsvare:	  bomuldstekstiler.	  Englænderne	  koncentrerede	  sig	  om	  tre	  befæ-‐
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stede	  handelsstøttepunkter	  på	  Indiens	  kyst:	  Madras,	  Bombay	  og	  Calcutta	  (i	  dag	  

kendt	  som	  millionbyerne	  Chennai,	  Mumbai	  og	  Kolkata):	  Herfra	  førte	  de	  indtil	  

midten	  af	  1700-‐tallet	  en	  lukrativ	  handel	  og	  nød	  godt	  af	  den	  fred	  og	  stabilitet,	  

som	  mogulriget	  garanterede.	  

	  

Fra	  omkring	  1700	  begyndte	  Mogulriget	  imidlertid	  at	  slå	  revner.	  Nye	  og	  mindre	  

stater	  dukkede	  op	  i	  Indiens	  forskellige	  regioner,	  og	  det	  førte	  til	  en	  periode	  med	  

krig	  og	  ustabilitet.	  Briterne	  og	  franskmændene	  –	  der	  nu	  også	  havde	  etableret	  

sig	  i	  Indien	  –	  forsøgte	  at	  genoprette	  de	  rolige	  forhold,	  som	  tjente	  handelen	  

bedst;	  men	  resultatet	  blev,	  at	  europæerne	  vikledes	  yderligere	  ind	  i	  indiske	  for-‐

hold.	  Briterne	  viste	  sig	  stærkere	  end	  franskmændene	  og	  stadig	  flere	  områder	  

kom	  under	  britisk	  kontrol.	  Et	  vigtigt	  årstal	  er	  1757,	  hvor	  en	  britisk	  ledet	  styrke	  

under	  Robert	  Clive	  erobrede	  Bengalen,	  der	  dengang	  var	  Indiens	  rigeste	  pro-‐

vins.	  Omkring	  1820	  kontrollerede	  briterne	  det	  meste	  af	  Indien.	  

Det	  britiske	  imperium	  i	  Indien	  var	  imidlertid	  i	  høj	  grad	  et	  indisk	  imperium.	  

Det	  kunne	  kun	  fungere	  takket	  være	  tusindvis	  af	  indere,	  der	  sørgede	  for	  skatte-‐

opkrævning,	  retspleje	  og	  andre	  administrative	  funktioner.	  Briterne	  beklædte	  

kun	  poster	  i	  toppen	  af	  systemet.	  Måske	  var	  det	  derfor,	  de	  blev	  taget	  på	  sengen	  

i	  1857,	  da	  et	  oprør	  blandt	  indiske	  soldater	  bredte	  sig	  til	  store	  dele	  af	  civilbefolk-‐

ningen	  i	  det	  nordlige	  Indien.	  Oprøret	  blev	  slået	  ned	  efter	  blodige	  kampe,	  og	  af-‐

stedkom	  nogle	  formelle	  forandringer	  i	  det	  britiske	  styre.	  Kompagniet	  blev	  ned-‐

lagt	  og	  den	  britiske	  krone	  overtog	  styret.	  I	  1877	  blev	  Victoria	  under	  stor	  pomp	  

og	  pragt	  kronet	  som	  kejserinde	  af	  Indien.	  

Tilsyneladende	  strålede	  imperiets	  juvel	  som	  aldrig	  før.	  Men	  det	  begyndte	  

at	  knage	  under	  overfladen.	  Briterne	  havde	  uddannet	  en	  indisk	  middelklasse	  af	  

advokater,	  læger	  og	  embedsmænd,	  som	  de	  regnede	  for	  imperiets	  loyale	  støt-‐

ter.	  Disse	  grupper	  begyndte	  nu	  at	  kræve	  indflydelse	  og	  medbestemmelse.	  De	  

vendte	  sig	  ikke	  mindst	  mod,	  at	  posterne	  øverst	  i	  hær	  og	  koloniadministration	  

var	  forbeholdt	  briter;	  et	  forhold	  som	  ofte	  blev	  begrundet	  med	  racemæssige	  ar-‐

gumenter.	  I	  1885	  dannede	  den	  vestligt	  uddannede	  middelklasse	  derfor	  organi-‐

sationen	  ’Indian	  National	  Congress’.	  
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I	  begyndelsen	  var	  de	  indiske	  nationalisters	  krav	  moderate;	  men	  fra	  1920	  tog	  

udviklingen	  en	  ny	  drejning.	  Under	  ledelse	  af	  Gandhi	  indledtes	  den	  såkaldte	  ikke-‐

samarbejdskampagne,	  der	  var	  baseret	  på	  princippet	  om	  ikke-‐voldelig	  mod-‐

stand.	  I	  modsætning	  til	  de	  tidligere	  ledere	  af	  nationalistbevægelsen,	  kunne	  

Gandhi	  mobilisere	  de	  indiske	  folkemasser.	  Skønt	  uddannet	  jurist	  fra	  London,	  

fremstod	  Gandhi	  med	  sin	  enkle	  levevis	  og	  simple	  klædedragt,	  både	  som	  en	  

mand	  af	  folket	  og	  som	  en	  religiøs	  frelserfigur.	  	  

Gandhi-‐figuren	  var	  en	  stor	  udfordring	  for	  briterne,	  fordi	  han	  bevidst	  valg-‐

te	  at	  fremstå	  som	  helt	  anderledes	  end	  dem.	  Ikke-‐samarbejdskampagnen	  blev	  

afblæst	  efter	  to	  år;	  men	  i	  1930	  prøvede	  Gandhi	  igen	  med	  samme	  midler.	  Civil	  

ulydighedskampagnen,	  som	  dette	  initiativ	  blev	  døbt,	  blev	  skudt	  i	  gang	  med	  den	  

berømte	  saltmarch.	  Marchen	  var	  en	  politisk	  genistreg,	  især	  fordi	  Gandhi	  for-‐

måede	  for	  alvor	  at	  få	  verdens	  medier	  til	  at	  fokusere	  på	  indernes	  ikke-‐voldelige	  

kamp	  for	  uafhængighed.	  Også	  denne	  kampagne	  måtte	  afblæses,	  men	  Gandhis	  

kampagner	  sled	  på	  den	  britiske	  kolonimagt.	  	  

Briterne	  havde	  indført	  begrænset	  indisk	  selvstyre	  allerede	  i	  1919;	  men	  i	  

1935	  indførte	  de	  en	  reform,	  som	  gav	  inderne	  fuldt	  selvstyre	  i	  de	  provinser,	  som	  

Britisk	  Indien	  bestod	  af.	  I	  sidste	  halvdel	  af	  1930’erne	  var	  de	  fleste	  briter	  indstil-‐

lede	  på,	  at	  Indien	  ville	  få	  uafhængighed	  før	  eller	  siden.	  

Uafhængigheden	  kom	  i	  1947.	  Det	  samme	  gjorde	  en	  deling	  af	  de	  britiske	  

områder	  i	  det	  muslimske	  Pakistan	  og	  det	  formelt	  sekulære,	  men	  overvejende	  

hinduistiske	  Indien.	  Under	  Jawaharlal	  Nehrus	  ledelse	  blev	  Indien	  opbygget	  som	  

en	  demokratisk	  stat	  med	  en	  høj	  grad	  af	  statslig	  styring	  i	  økonomiske	  anliggen-‐

der.	  Indien	  forblev	  et	  fattigt	  udviklingsland,	  der	  kæmpede	  hårdt	  for	  at	  opnå	  en	  

økonomisk	  vækst,	  der	  var	  højere	  end	  befolkningsvæksten.	  Politisk	  kunne	  Indi-‐

en	  til	  gengæld	  bryste	  sig	  af	  at	  være	  verdens	  største	  demokrati.	  

	  

I	  1992	  nåede	  den	  politiske	  og	  økonomiske	  udvikling	  i	  det	  uafhængige	  Indien	  et	  

lavpunkt.	  Hindu-‐nationalister	  rev	  i	  december	  en	  500	  år	  gammel	  moske	  ned.	  Den	  

var	  –	  hævdede	  de	  –	  bygget,	  hvor	  der	  tidligere	  stod	  et	  tempel	  for	  hinduguden	  

Ram.	  Resultatet	  blev	  voldsomme	  uroligheder	  mellem	  hinduer	  og	  muslimer.	  

Samtidig	  var	  Indien	  tæt	  på	  at	  gå	  statsbankerot,	  og	  man	  måtte	  optage	  lån	  i	  ver-‐
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densbanken	  på	  ydmygende	  vilkår.	  Først	  og	  fremmest	  måtte	  man	  love	  at	  libera-‐

lisere	  den	  statsdirigerede	  økonomi.	  	  

Siden	  er	  det	  imidlertid	  gået	  stærkt.	  Fra	  midt	  i	  halvfemserne	  har	  Indien	  

haft	  stabile	  høje	  økonomiske	  vækstrater,	  og	  siden	  1998	  har	  de	  store	  partier	  i	  

Indisk	  politik	  –	  Kongrespartiet	  og	  det	  hindu-‐nationalistiske	  BJP	  –	  på	  god	  demo-‐

kratisk	  vis	  skiftedes	  til	  at	  danne	  koalitionsregeringer.	  I	  dag	  hører	  vi	  primært	  om	  

Indien	  som	  en	  vækstøkonomi,	  der	  truer	  med	  at	  stjæle	  vores	  job.	  Vi	  glemmer	  

ganske,	  at	  der	  stadig	  er	  flere	  meget	  fattige	  mennesker	  i	  Indien	  end	  i	  noget	  an-‐

det	  land	  i	  verden.	  

	  

I	  løbet	  af	  de	  fem	  århundreder,	  der	  er	  gået	  siden	  Vasco	  da	  Gama,	  har	  vesterlæn-‐

dinge	  dannet	  sig	  mange	  indtryk	  af	  og	  meninger	  om	  inderne	  og	  det	  indiske	  sam-‐

fund.	  Der	  har	  enkelt	  sagt	  været	  en	  tendens	  til	  enten	  at	  opfatte	  inderne	  i	  vores	  

eget	  billede	  eller	  som	  vores	  fundamentale	  modsætning.	  Vesten	  har	  konstrueret	  

et	  billede	  af	  Indien	  baseret	  på	  enten	  lighed	  eller	  forskel;	  analogi	  eller	  kontrast.	  

Et	  slående	  historisk	  eksempel	  på,	  at	  vi	  i	  den	  vestlige	  verden	  har	  været	  til-‐

bøjelige	  til	  at	  opfatte	  inderne	  i	  vores	  eget	  billede,	  finder	  vi	  på	  Vasco	  da	  Gamas	  

tid.	  En	  af	  Vasco	  da	  Gamas	  mænd,	  en	  portugisisk	  sømand,	  besøgte	  et	  hindu-‐

tempel,	  men	  troede	  det	  var	  en	  katolsk	  kirke:	  ”De	  tog	  os	  til	  en	  stor	  kirke,	  hvor	  

der	  blandt	  andet	  var	  følgende:	  kirkebygningen,	  som	  var	  stor	  som	  et	  kloster,	  

hugget	  i	  sten	  og	  med	  et	  tag	  af	  tegl.	  Inden	  i	  var	  der	  et	  lille	  billede,	  som	  de	  sagde,	  

forestillede	  Jomfru	  Maria.”	  	  

Sømanden	  fortæller,	  at	  Vasco	  da	  Gama	  bad	  i	  templet,	  og	  at	  der	  var	  man-‐

ge	  billeder	  af	  helgener	  på	  væggene;	  men	  noterede	  også,	  at	  det	  var	  helgener,	  

han	  ikke	  kendte.	  De	  havde	  nemlig	  hugtænder	  og	  fire	  eller	  fem	  arme!	  Der	  var	  

gode	  grunde	  til,	  at	  den	  portugisiske	  sømand	  så	  kristne	  helgenfigurer,	  hvor	  der	  i	  

virkeligheden	  var	  hindu-‐guder.	  På	  da	  Gamas	  tid	  troede	  og	  håbede	  man	  nemlig,	  

at	  det	  ville	  være	  muligt	  at	  finde	  kristne	  riger	  bag	  mellemøstens	  muslimer,	  som	  

kunne	  hjælpe	  i	  kampen	  mod	  de	  vantro.	  Men	  sømandens	  observationer	  viser	  

også	  en	  mere	  almen	  tendens	  til	  at	  forstå	  det	  ukendte	  ved	  at	  drage	  paralleller	  til	  

det,	  man	  kender	  i	  forvejen.	  
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Der	  er	  andre	  sigende	  eksempler	  på,	  at	  inderne	  blev	  set	  og	  opfattet	  som	  lige	  

som	  os	  eller	  I	  vores	  billede.	  De	  liberalistisk	  indstillede	  britiske	  embedsmænd	  i	  

første	  halvdel	  af	  1800-‐tallet	  så	  det	  som	  deres	  mission	  at	  civilisere	  og	  vestliggøre	  

inderne,	  men	  de	  anså	  det	  ikke	  for	  noget	  uoverstigeligt	  problem.	  Den	  optimisti-‐

ske	  tro	  på,	  at	  der	  bag	  indernes	  anderledes	  hudfarve	  fandtes	  mennesker,	  der	  	  i	  

bund	  og	  grund	  var	  lige	  som	  briterne,	  møder	  vi	  blandt	  andet	  hos	  T.	  B.	  Macaulay.	  

Det	  var	  Macaulays	  drøm	  at	  skabe	  en	  veluddannet	  indisk	  middelklasse	  ”indisk	  i	  

blod	  og	  hudfarve,	  men	  engelsk	  i	  smag,	  holdninger,	  moral	  og	  intellekt.”	  Drøm-‐

men	  blev	  på	  sin	  vis	  indfriet,	  men	  endte	  som	  et	  mareridt	  for	  den	  britiske	  koloni-‐

magt.	  

	  

Vestens	  billede	  af	  Indien	  er	  dog	  ikke	  så	  meget	  skabt	  ved	  at	  søge	  lighedstegn,	  

som	  af	  	  at	  konstruere	  forskelle.	  

Portugiserne	  fandt	  snart	  ud	  af,	  at	  det	  ikke	  var	  den	  kristne	  gud,	  men	  sna-‐

rere	  den	  absolutte	  modpol	  –	  satan	  –	  som	  inderne	  tilbedte.	  I	  1600-‐tallet	  florere-‐

de	  forestillingen	  om	  mogulriget	  som	  et	  despoti;	  en	  særligt	  ’orientalsk’	  styre-‐

form,	  hvor	  herskeren	  havde	  ubegrænset	  magt.	  Selv	  om	  man	  i	  dag	  mener,	  at	  

beskrivelserne	  af	  den	  orientalske	  despot	  også	  –	  og	  måske	  først	  og	  fremmest	  –	  

var	  en	  kritik	  af	  den	  samtidige	  europæiske	  enevælde,	  ændrer	  det	  ikke	  ved,	  at	  fo-‐

restillinger	  om	  det	  ’anderledes’	  blev	  projiceret	  ned	  over	  det	  indiske	  samfund.	  	  

I	  begyndelsen	  af	  1800-‐tallet	  finder	  vi	  et	  voldsomt	  fokus	  på	  enkebrændin-‐

ger.	  Skikken	  blev	  anvendt	  som	  et	  udtryk	  for	  det	  eksotiske,	  grusomme	  og	  fasci-‐

nerende	  i	  det	  det	  indiske	  samfund.	  	  Enkebrændinger	  var	  kun	  lidt	  udbredt,	  men	  

fyldte	  meget	  i	  beskrivelserne	  af	  det	  fjerne	  land,	  og	  da	  briterne	  efter	  mange	  års	  

tøven	  forbød	  skikken,	  blev	  det	  fejret	  som	  en	  stor	  sejr	  for	  kolonimagtens	  civili-‐

satoriske	  mission	  i	  Indien.	  

En	  af	  de	  institutioner,	  som	  mest	  markant	  har	  repræsenteret	  det	  indiske	  

samfund	  som	  anderledes,	  er	  kastevæsenet:	  det	  forhold	  at	  mennesker	  fødes	  ind	  

i	  hierarkisk	  ordnede,	  sociale	  grupper.	  I	  1817	  beskrev	  kompagniembedsmanden	  

James	  Mill	  kastevæsenet	  som	  et	  særligt	  indisk	  fænomen	  og	  som	  ”den	  mest	  ef-‐

fektive	  forhindring	  for	  menneskelig	  velfærd”,	  noget	  samfund	  nogensinde	  hav-‐

de	  etableret.	  	  
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Det	  var	  især	  i	  sidste	  halvdel	  af	  1800-‐tallet,	  at	  den	  britiske	  kolonimagt	  brugte	  ka-‐

stevæsenet	  som	  symbolet	  på	  alt,	  der	  var	  anderledes	  ved	  og	  galt	  med	  Indien.	  

Kasten	  udgjorde	  –	  skrev	  en	  anden	  kommentator	  i	  1877	  –	  hinduismens	  krop	  og	  

sjæl	  og	  var	  udtryk	  for	  et	  degenereret	  og	  korrumperet	  samfund.	  Briterne	  så	  det	  

som	  en	  del	  af	  ‘den	  hvide	  mands	  byrde’	  at	  hjælpe	  inderne	  ud	  af	  kastevæsenets	  

jerngreb.	  

Det	  anderledes	  ved	  den	  indiske	  kultur	  over	  for	  den	  vestlige	  verden	  blev	  

for	  så	  vidt	  kun	  bekræftet	  af	  Gandhi,	  som	  bevidst	  spillede	  på	  at	  fremstå	  i	  mod-‐

sætning	  til	  vesterlændingen.	  Det	  fik	  Winston	  Churchill	  til	  foragteligt	  at	  kalde	  

ham	  en	  halvnøgen	  fakir;	  men	  gav	  ham	  også	  en	  særlig	  tiltrækningskraft	  både	  i	  

og	  uden	  for	  Indien.	  En	  af	  dem,	  som	  blev	  fascineret	  af	  Gandhi,	  var	  den	  danske	  

missionær	  Esther	  Færing.	  Hun	  opfattede	  Gandhi	  som	  inkarnationen	  af	  det	  gud-‐

dommelige,	  hvorfra	  ”kærlighedens	  guddommelige	  lys	  skinnede	  stærkere	  end	  

fra	  den	  klareste	  stjerne”.	  

Som	  Gandhi-‐figuren	  illustrerer,	  vat	  det	  fremmedartede	  og	  anderledes	  

ved	  det	  indiske,	  ikke	  kun	  negativt.	  I	  slutningen	  af	  1700-‐tallet	  fik	  britiske	  em-‐

bedsmænd	  kendskab	  til	  hinduismens	  ældgamle	  religiøse	  tekster	  skrevet	  på	  

sanskrit,	  og	  de	  mente,	  at	  de	  var	  kommet	  på	  sporet	  af	  en	  urgammel	  indisk	  guld-‐

alder.	  En	  af	  hovedfigurerne,	  William	  Jones,	  erklærede	  i	  1786,	  at	  ”hvor	  degene-‐

rerede	  og	  fornedrede	  hinduerne	  end	  forekommer	  i	  dag,	  så	  var	  de	  i	  en	  tidlig	  

tidsalder	  strålende	  inden	  for	  kunst	  og	  krigsførsel,	  under	  en	  lykkelig	  styreform,	  

kloge	  i	  lovgivning,	  og	  eminente	  i	  mange	  former	  for	  viden”.	  	  

Siden	  da	  har	  mange	  vesterlændinge	  følt	  sig	  tiltrukket	  af	  indisk	  religion	  og	  

mystik.	  I	  1800-‐tallet	  var	  mange	  enige	  med	  den	  tyske	  romantiker	  Friedrich	  

Schlegel	  i,	  at	  Indien	  repræsenterede	  en	  spiritualitet,	  som	  var	  gået	  tabt	  i	  vesten.	  

Den	  samme	  fascination	  genfinder	  nogle	  i	  dag	  hos	  Guruer	  og	  i	  yoga-‐dyrkelse.	  

	  

Som	  det	  fremgår,	  har	  man	  kunnet	  læse	  en	  række	  forskellige	  forestillinger	  ind	  i	  

mødet	  med	  Indien.	  

Få	  år	  efter	  uafhængigheden	  i	  1947	  rejste	  to	  danskere	  til	  Indien,	  og	  de	  så	  

vidt	  forskellige	  ting.	  Forfatteren	  Kjeld	  Abell	  beskriver	  her	  sit	  første	  indtryk	  efter	  

at	  være	  ankommet	  til	  Bombay	  med	  skib	  i	  1950;	  og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  han	  ikke	  
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brød	  sig	  om	  det,	  han	  så:	  ”Jeg	  stod	  og	  ventede	  på	  pladsen	  foran	  Red	  Gate,	  en	  af	  

indkørslerne	  til	  Bombays	  dokker.	  Det	  var	  som	  at	  vente	  i	  forgården	  til	  helvede.	  

Synet,	  der	  mødte	  en,	  kilometer	  langt	  til	  begge	  sider	  ned	  af	  Frère	  Road,	  kunne	  

man	  næsten	  ikke	  udholde.	  Alle	  vegne	  et	  stinkende	  mylder	  af	  halvnøgne	  kroppe,	  

skrigende	  børn,	  sjaskende	  betelspytklatter,	  begyndende	  spedalskhed,	  levende,	  

døende,	  halvdøde	  rodede	  rundt	  mellem	  hinanden	  i	  ét	  stort	  åbent	  tilstøvet	  sår.	  I	  

dynger	  af	  pjalter	  og	  papstumper	  hæftet	  sammen	  og	  afstivet	  til	  noget	  i	  retning	  

af	  en	  slags	  flade	  telthuler	  levede	  tusinder	  og	  tusinder	  et	  liv,	  som	  selv	  en	  kon-‐

centrationslejrfange	  ikke	  ville	  have	  kaldt	  liv.”	  	  

Omtrent	  samtidig	  virkede	  Svend	  K.	  Svendsen	  som	  cheflæge	  i	  en	  skandi-‐

navisk	  vaccinationskampagne.	  Svendsen	  havde	  også	  blik	  for	  den	  skræmmende	  

fattigdom	  i	  Indien	  og	  skrev	  hjem	  for	  at	  advare	  kommende	  medarbejdere	  mod	  

de	  vanskeligheder	  og	  skuffelser,	  der	  ventede	  dem	  i	  Indien;	  men	  slog	  så	  over	  i	  et	  

romantiserende	  toneleje:	  ”Men	  –	  trods	  alt	  –	  vil	  eventyret	  [slå]	  dem	  i	  møde	  

overalt,	  hvor	  de	  kommer:	  solen,	  der	  aldrig	  svigter,	  undtagen	  når	  monsunreg-‐

nen	  strømmer	  ned	  i	  juli	  og	  august,	  basarernes	  mylder	  af	  varer	  og	  farvede	  folk,	  

sydfrugterne,	  de	  hellige	  okser	  og	  aber,	  æsler,	  kameler,	  elefanter,	  de	  brogede	  

fugle,	  templerne,	  rickshaws,	  tiggere	  slangetæmmere,	  spåmænd	  osv.”	  

Mon	  ikke	  alle,	  der	  har	  besøgt	  Indien,	  kan	  nikke	  genkendende	  til	  såvel	  

Abells	  elendighed	  som	  Svendsens	  eventyrlige	  basar?	  


