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Introduktion 
 

I vår tidsepok av globaliseringen har den indiska diasporan inkluderande emigrerade indiska 

författare fått mycket uppmärksamhet i indisk media. Sedan 1990-talet har diasporan blivit ett 

viktigt ämne även för Indiens regeringar.1 Enligt Förenta nationernas uppgifter finns där ungefär 

femton millioner personer med indisk identitet som lever permanent borta från Sydasien.2 

Naturligtvis finns där författare av skönlitteratur bland den här gruppen. En del skriver på 

engelska eller ibland andra europeiska språk, men en annan del bestämmer sig att bibehålla 

och utveckla deras modersmål i deras skapande som författare. Diasporalitteraturen i hindi har 

utvecklat sig kraftfullt över de sista årtiondena. Det gäller i synnerhet för kvinnolitteratur, och 

novellsamlingen i engelsk översättning utgiven av Divya Mathur Desi Girls kan ge ett intryck av 

hur kraftfull kvinnlig diasporalitteratur är.3  

Desi Girls innehåller en novell av Archana Painyuli i engelsk översättning från originalet i 

hindi.4 I denna uppsats kommer jag att undersöka Highway E 47 (på Devanagari: Hāive ī 47), 

den yngste novellsamlingen av Painyuli.  Svårt val är titeln av en av novellerna i boken (hindi: 

kaṭhin cunāv), och jag har valt titeln för min egen undersökning för att beskriva olika val 

mellan indiska och traditionella värderingar och västliga och moderna som hänger ihop med 

identitetskraschen Painyuli ofta beskriver i sina noveller.  

Archana Painyuli är kanske den mest välkända författar i hindi från et nordiskt land. Hon bor i 

Köpenhamn5. Hennes verk befattar sig med en del kvinnliga eller även feministiska ämnen - i 

synnerhet kvinnoförtryck och hederskulturen, men också med frågor om kulturkrasch mellan 

moderna danska och indiska medelklassvärderingar, och även diasporaidentitet och deras 

sociala, kulturella och språkliga problem i allmänhet. Genom att läsa och analysera Hāive ī 47 

har jag bland annat undersökt ifall Archana Painyuli kan betraktas som en feministisk författare. 

I hennes verk befattar hon sig med identitetskonflikter i den diasporan, men hon kan också 

betracktas som en globaliserad feministisk författare när hon berättar om indiska kvinnors liv 

 
1 http://web.telia.com/~u83402978/sobti-bio.html Sobti, Krishna "Ai Ladki" (1991) 
2 https://timesofindia.indiatimes.com/india/indians-diaspora-is-the-largest-in-the-world-more-than-15-mn-
live-abroad/articleshow/63482043.cms (8.7.2019). 
3 Mathur 2015 
4 ”Things are not always what they seem”, Mathur 2015: 60-80 
5 Mer om detta i intervjun, appendix 

http://web.telia.com/~u83402978/sobti-bio.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/indians-diaspora-is-the-largest-in-the-world-more-than-15-mn-live-abroad/articleshow/63482043.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/indians-diaspora-is-the-largest-in-the-world-more-than-15-mn-live-abroad/articleshow/63482043.cms
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och hur hon hanterar frågor angående kulturistiska mellan indiska och danska vardag och deras 

könsroller.  

Jag börjar med att försöka kontextualisera Painyuli i den indiska diasporan, eller, om man kan 

säga så, i hindidiasporan och dess utveckling. ”Hindidiasporan” relaterar till en språkkod som 

är mer en sociolekt än en lingua franca i den västliga världen. Sedan kommer jag med att 

diskutera vilket material jag använt och syftet med undersökningen, diskutera metod att 

analysera de primära källorna till uppsatsen. Efter det kommer jag att kortfattat berätta om 

författaren och sammanfatta och kommentera novellerna från boken Hāive ī 47. Därefter följer 

en intervju med Archana Painyuli utförd av mig. Uppsatsen kommer sedan att avslutas med en 

sammanfattande analys av Archana Painyulis verk som helhet. Där finns olika stavningar av 

hennes namn (i korrekt translitteration från Devanagari: Arcanā Painyūlī). Jag skriver hennes 

namn utan diakritiska tecken i denna uppsats, och stavar efternamnet med ”y”, även om den 

vanliga stavningen i engelska är Painuli (utan ”y”). 

”Vem är jag?” och ”Vart tillhör jag?” är typiska frågeställningar i diasporan. Tyvärr är det ibland 

inte så enkelt att svara på och ett exempel är när jag blir tillfrågad om min egen bakgrund. Mitt 

eget svar brukar bli att jag har både indiska och svenska element: kulturella, språkliga och även 

ibland religiösa element. Samtidigt inser jag att min identitet är starkt influerad av den svenska 

kulturen och min uppväxt i Sverige, till den grad att jag aldrig skulle kunna permanent bosätta 

mig i Indien. En del av min befattning med Archana Painyulis noveller har något att göra med 

min egen identitet. 
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Hindidiaspora 
 

Under de senaste åren har många författare i den indiska diasporan börjat skriva fiktion, 

diktning eller autobiografiska texter på engelska eller på sina indiska modersmål, bland annat 

på hindi. Kända författare som V.S. Naipaul, Rohinton Mistry eller Salman Rushdie har bidragit 

en hel del för diasporalitteratur på engelska. Rushdie har dessutom bidragit till 

teoriutvecklingen, i synnerhet med sin uppsatssamling Imaginary Homelands : Essays and 

Criticism och begreppet ”imaginary homelands” 6. Rushdies motivation som författare var hans 

barndom i Mumbai och de förhållanden under vilka han växte upp. Som Vijay Mishra skriver i 

kapitlen Traumatic memory, mourning and V.S.Naipaul:  ”Unhappy diasporas are often also 

traumatized diasporas”7. Diasporaförfattare ser sig själva som i mitten av en krock av 

motstridande värderingar och personlig identitet. De är mer engagerat i identitetsfrågorna mer 

än andra som känner sig trygg i sin identitet. 

 
Genom dessa frågor i litteratur får läsaren inblick i den indiska diasporans situation i 

västvärlden. Deras litteratur präglas av en viss känsla av utanförskap i ett nytt land och ibland 

om deras längtan att åka tillbaka till sitt hemland och önskan om att höra hemma. Dessutom 

ingår en del postkoloniala erfarenheter i deras litteratur. Ett exempel är A House for Mr. Biswas 

av V.S. Naipaul som är baserad på hans far Seepersads liv och som anses av många kritiker att 

vara hans mest betydande verk. Hans författarskap har sagts vara ett utforskande av plats och 

identitet mellan ”homeland and homelessness”8 över hela hans karriär som författare. 

Utgångspunkten av frågan börjar på diasporaidentitet, men kommer till slutsats av allmän 

ostabilitet i senmodern identitetsfrågan i allmänhet. En del diasporalitteratur gäller som 

världslitteratur och har fått högsta litteraturpris även i Storbritannien och USA – en process 

som har beskrivits som The empire writes back – en boktitel från 1989 av Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths och Helen Tiffin. Det har något att göra med en känsla av förlust, eftersom de upplever 

hur indiska delar av deras identitet blir mer och mer betydningslösa i deras eget liv och även 

mer i de följande generationerna. Den här beskrivningen av hybrid och svårt definierbara 

 
6 Rushdie 1991 
7 Mishra 2007: 106 
8 Braziel 2008: 1 



Uppsala Universitet 
Sommaren, 2019  Ramu Mudigonda 

5 
 

identiteter gäller inte bara för diasporaidentitet, men även för den moderna människan i 

allmänhet.   

I jämförelsen med diasporalitteraturen på engelska är diasporalitteraturen på indiska 

regionala språk mindre välkänd och har därför belysts mindre i forskningen. Det gäller även 

för hindi, även om enligt grundlagen i Indien hindi är landets officiella språk och lingua 

franca.9  Över de senaste årtiondena har Indiens regeringar även försökt införa hindi som det 

officiella språket i Förenta nationerna, och vissa författare anses som en del av en rörelse för 

att internationalisera hindi. 

 

I forskningen spelar begreppet hybriditet10 en central roll för att beskriva identitetsfrågor. 

Definitionen av hybriditet, i sin mest grundläggande betydelse, avser blandning och utveckling 

av nya, oförväntade synteser. Termen härstammar från biologi och användes därefter i 

lingvistik, kulturteori och även rasteori under artonhundratalet. Krocken av kultur, värderingar 

och levnadssätt leder till processer av hybridisering. På något sätt är alla kulturer egentligen en 

produkt av blandningsformer11. Där finns ingen kultur som bara är ”sig själv”.  Önskan om att 

tillhöra leder oftast till motsättningar i könsroller, kultur och förmågan att anpassa sig till den 

nya världen. 

En del författare har bestämt sig för att skriva på sitt indiska modersmål, även om hindi inte 

längre är deras vardagsspråk. Danmarksbaserade författaren Painyuli är ett exempel på en 

sådan författare. Hennes noveller kännetecknas ofta av en blandning av och motsättning av 

kultur mellan indisk och skandinaviskt. Hon lyfter upp klassiska ämnen som var hör jag hemma? 

Det kan inte sägas att hon längtar efter att bo i Indien bara för att hon skriver på hindi. Tvärtom: 

hennes texter och även intervjun visar att hon har bestämt sig att fortsätta leva i Köpenhamn, 

var hon har hittat sin plats med sitt jobb, sina olika språk – hindi, danska och engelska - sitt 

sociala liv och sitt författarskap. På det sättet lever hon ut olika delar av sin identitet – ett 

 
9 http://www.rajbhasha.nic.in/en/official-languages-act-1963 (8.7.2019) 
10 Hybriditet är i grunden associerad med framväxten av postkoloniala diskurser och dess kritik av kulturell 

imperialism. Det är det andra steget i hybriditeten, karakteriserad av litteratur och teori som studerar effekterna 
av blandning (hybriditet) på identitet och kultur. De främsta teoretikerna om hybriditet är Homi Bhabha, Néstor 
García Canclini, Stuart Hall, Gayatri Spivak och Paul Gilroy, vars verk svarar på den mångkulturella 
medvetenheten som kom fram i början av 1990-talet. Den teoretiska utvecklingen av hybriditet är nyckeltexten 
The Location of Culture (1994), av Homi Bhabha, där hybriditet presenteras som ett böjningsmönster av kolonial 
ångest. 
 
11 Narnolia 2018: 177-178 

http://www.rajbhasha.nic.in/en/official-languages-act-1963
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klassiskt exempel på vad som kan beskrivas som en indisk-danskt hybrid levnadssätt. 

Sharma/Singh 2013 använder begreppet ”dual identity” i samband med detta fenomen.12 Det 

kan argumenteras att där finns en del nostalgisk längtan till Indien som imaginärt hemland med 

feministiska drag i hennes noveller, men samtidigt ser hon på vissa delar av indisk identitet med 

kritiska ögon. Det blir särskilt tydligt när hon tar upp tabuämnen som homosexualitet och 

hederskultur.  

Dhanraj Gusinge skriver i sin artikel ”Preserving identity, culture and tradition” om hur 

identitetsfrågor står i centrum för indier i Mauritius13. Där skriver han om hur indiska arbetare 

som emigrerade under 1800-talet och tidigt 1900-tal till Mauritius har bevarat sin kultur och 

sitt språk. Samtidigt utvecklade senare generationer av mauritier med indiska rötter en egen 

identitet, som skiljde sig från kultur normen i Indien. Kan därför hindilitteratur i Mauritius 

fortfarande betraktas som diasporalitteratur, eftersom emigrationen ligger långt tillbaka i 

tiden? Många mauritier med indiska rötter protesterar mot den här typen av identitet 

tillsammans när indier från Indien kallar Mauritius för ”lilla Indien”14. Singh 2013 skiljer mellan 

tre olika former av Indisk immigration utomlands: Tidigt emigration (”cultural colonisation of 

Hinduism and Buddhism and early adventures of Indian traders”, emigration i kolonialtiden 

”emphasising indentured-labour migration to European colonies” och postkolonial emigration, 

i.e. ”the ’brain drain’ wave as most of the migrants came from a professional background”.15 

Eftersom immigrationen ligger långt tillbaka i tiden och har skett minst fem generationer 

tillbaka skiljer sig diasporasituationen till skillnad från Indien och Europa. Även modernitet som 

kolliderar med traditionella sociala värderingar angående könsroller och identitet i samhället. 

Här blir det en fråga om national tillhörighet för mauritierna, eftersom de mesta antagligen 

anser att de inte är indier, trots kulturella likheterna. Inte alla diasporasituationer liknar 

varandra: Situationen i ett område med en hög andel av befolkningen som emigrerade flera 

generationer tidigare skiljer sig naturligtvis från en miljö med immigranter som är fött i ett 

annat land och fortfarande känner sig främmande. Angående språksituationen är hindi i 

Mauritius sedan 25 år väl etablerat i skolväsendet, medier och även i politik. Frågan om språk 

hänger tätt ihop med kulturella identitetsfrågor även i postkoloniala emigrantmiljöer i Europa, 

 
12 Sharma/Singh 2013, titel 
13 Gusinge 2018 
14 Gusinge 2018: 177-178 
15 Singh 2013, 263 
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Amerika och Asien, men här är hindi mer ett slutet område, en språklig och kulturell tillflyktsort 

i ett andraspråkligt kommunikationsrum.  

Moderna media gör det mycket lättare att kommunicera mellan olika delar av världen. Det 

bidrar till skapandet av en globaliserande värld av litteraturskapandet i hindi, som dessutom 

blir mer och mer beaktas i hindis moderland Indien.16 Painyuli som andra hindi författare 

publicerar givetvis i hindi litteraturtidskrifter och förlag.   

 

 

 
 

  

 
16 Goyankā 2013: 221 
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Material och syfte 
 

När jag läste Highway E 47 så upptäckte jag frågor om diasporaidentitet, hybridisering och 

kulturkrock. Dessa frågor ligger i centrum och på grund av Painyulis litterarisk skapande. 

Vad är det författaren försöker förmedla? Är hennes mål att beskriva situationen för 

emigrerade kvinnor och samtidigt kvinnors situation generellt i Indien? Föredrar hon att 

fundera kring kulturbrister i olika områden, specifikt i Skandinavien och Indien? Hur bör 

omvärlden betrakta henne, som en globaliserad författare som råkar skriva på hindi eller som 

en indisk författare som valt exil? Eller, först och främst, en globaliserad feministisk författare? 

Det är min åsikt att det finns en ambivalens hos författaren, som lyser igenom i hennes 

berättelser. Det är mest uppenbart när hon jämför de kulturella och sociala samspelen i Indien 

jämfört med i Danmark. Jag tror att läsaren kommer att märka att de flesta kvinnliga karaktärer 

i Skandinavien har en djupliggande längtan att få återuppleva sitt hemland och de starka 

familjeband som är kulturellt och normalt där. Painyulis skrivande är ibland mer av ett 

reportage om den ensamhet, okunnighet och desperation som en emigrerad indier kan känna 

i sitt nya land.  

Det är ambivalens i hennes berättelser där hon tar upp kulturella, sociala identiteter bland 

släktingar i Indien. Jag tror att läsaren upptäcker en djupliggande längtan att åka tillbaka till 

Indien för att tillhöra en del av familjen i hennes noveller. Painyulis skrivande är ibland som ett 

reportage om mentaliteten som en nyinflyttad indier känner i ett nytt land med ensamheten, 

okunnighet och desperation till ett socialt liv. Men samtidigt tar hon upp chansen att få ett 

bättre liv med ekonomisk och personlig utveckling, frihet och säkerhet som i synnerhet en 

kvinna kan uppleva i ett land som Danmark.  

Till sist kommer jag till den viktiga frågan: Ska hon betraktas som en feministisk författare? Eller 

en som vill internationalisera hindispråket och sprida till olika delar av världen via sitt 

författarskap? Kanske är hon både och eller ingetdera av det. Genom att skriva denna uppsats 

har jag försökt se ett mönster i hennes skrivstil: Kärnbegreppen är kulturkrock, hybriditet och 

skiftande identitet. 
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Vad är diasporan? 
 

Själva konceptet inom litteraturvetenskapen av diaspora definieras vanligen med att en grupp 

individer bor permanent utanför sitt hemland men vars etniska, kulturella och sociala relation 

med hemlandet inte har försvunnit17. En annan del av konceptet är myten om längtan tillbaka 

till hemlandet, men detta är inte alltid självklart. Åtminstone är den här längtan ambivalent: På 

en sida finns en romantiserad bild av landet kvar från barndomen, å andra sidan är de flesta 

nöjda med enstaka besök och planerar inte att återvända permanent till hemlandet. I utlandet 

förändras sig människor, främst genom nya kulturbyten. Diasporaidentitet är alltid en krock av 

den gamla kulturen och den nya kulturen. Det beskrivs ofta som en ”bindestrecksidentitet”, en 

så kallad hybriditet: olika påverkan kombinerar sig till en komplex identitet. Visst drömmer en 

del indier i diasporan om att åka tillbaka till Indien och bosätta sig där en gång till – men det 

handlar mest om inte mer om en dröm som aldrig sättas om i en realitet Efter att ha bott så 

länge i utlandet inser de flesta att de nya samhällsregler och normer de har fått och integrerat 

i sin personlighet inte är kompatibla med det indiska, speciellt när de har bott i fundamentalt 

annorlunda länder.  

I litteraturen dominerar den postkoloniala diasporan till skillnad från frivillig och ofrivillig indisk 

bosättning under samma period, som har skett i tex Mauritius, Fiji och Surinam. I litteratur 

uttrycker sig diasporaförfattaren genom att skriva om identitetskraschen, och deras känsla för 

kraschen blir en del av deras identitet. Jag tror att litteraturen säger mer om mentalitetsfrågor 

än sociologiska undersökningar.  

Varje diaspora kan läggas inom en kategori eftersom det finns olika anledningar till att en väljer 

att emigrera till ett annat land. Många indier drömmer om bättre jobb, ekonomisk stabilitet 

och mer frihet genom att flytta till utvecklade länder. Andra kanske vill undvika problem p.g.a. 

personlighetsdrag som inte får uttryckas och därför flyttar till ett land som inte bestraffar 

individer p.g.a. t.ex. sexuella läggningar. Om man tänker ”identitet” som en grund och ska 

försöka bevisa att ens diaspora kommer från ens historia då är det också problematiskt.   

Som tidigare benämnt en diaspora kan ta sig uttryck i olika former av litteraturen. Vissa 

uttrycker en hemlängtan medan andra uttrycker idéer om kvinnokamp och feminism, och den 

 
17 Braziel, Jana Evans: diaspora, an introduction 2008 
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tredje om sin kast och religion för att upplysa världen om orättvisorna i samhället i hopp om en 

förändring via sitt författarskap.  

I Archana Painyulis fall försöker hon belysa könsroller och orättvisorna i det indiska samhället. 

Det kan man iaktta när man inser att de flesta av hennes karaktärer är indiska kvinnor, - eller 

för att vara mer specifik, kvinnor med indiska rötter. Hennes författarskap visar hur hennes 

identitet formas om med skandinaviska värderingar inbakade med indiska värderingar. 

Metod 
 

Analysen har genomförts genom en noggrann läsning av de primära källorna, dvs de tolv 

berättelserna. Varje historia har sammanfattats och kommenterats. Utöver det så har jag har 

även intervjuat författaren för att upptäcka de strategier som använts samt relatera till de 

ämnen hon tar upp i boken. Intervjun genomfördes via Skype då hon lever i Danmark. Jag hade 

förberett frågor som vi sedan diskuterade tillsammans i form av en strukturerad intervju. Även 

sekundärlitteratur om diaspora och identitet och hybriditet har lästs och använts som exempel 

i förklaringen av diasporaidentitet när det gäller skillnader mellan den indiska och europiska 

identiteter. Frågor som moderna identitets kollision med traditionella sociala värderingar 

angående könsroller och identitet i samhället har blivit lyfts fram i texten. Efter det beskriver 

jag de olika novellerna i samlingen, detta för att jag tror att min egen erfarenhet som emigrant 

i Skandinavien ger mig ett unikt perspektiv och påverkar min analys. På så vis kan en läsare av 

den här uppsatsen både ta del av mitt perspektiv men även utveckla ett eget.  

 

Translitteration 

Jag användar McGregors18 translitteration av Devnagari alfabetet för hindi.  Vissa välkända 

egennamn inte translittereras med diakritiska tecknen när där finns en väll känt stavning i 

latinskrift, till exempel Uttar Pradesh (i stället av uttar pradeś) eller Archana Painyuli (i stället 

av Arcanā Painyūlī). Jag även stavar boktiteln enligt den vanliga stavningen på engelska: 

Highway E 47 i stället av Hāive ī 47.  

 

 
18 McGregor 1993 
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 Författarens biografi 
 

Archana Painyuli är en författare i Danmark med indiska rötter. På senare tid har hon blivit 

omnämnd i vissa indiska tidningar för hennes verk om hindidiasporan i Skandinavien. Hon är 

född 17 maj 1963 i staden Kanpur (Uttar Pradesh). Hennes familj är ursprungligen från 

Dehradun (Uttarakhand) och bodde flera år i Mumbai innan hon flyttade utomlands. Sedan 

1987 bor hon i Danmark och undervisar kemi och biologi på en internationell skola, med 

engelska som undervisningsspråk. Hon har en webbsida19 där hon delar med sig av sina 

berättelser, utan att lämna detaljer om sig själv. Hon har skrivit tre romaner20, en samling av 

berättelser, en översättning i hindi av danskt verk. Hennes böcker har blivit prisade av många i 

både Indien och andra länder. Hennes första roman heter Parivartan, och är publicerad av 

Abhiruchi Publication, 2003.   

 

Majoriteten av hennes böcker och noveller behandlar diasporaidentiteten bland indier i 

Skandinavien. En mindre andel noveller utspelar sig i Indien. Det mesta hon skriver om handlar 

om hybriditet och kulturskillnader mellan indisk och dansk kultur. Hon skriver om karaktärer 

som ofta är bosatta i ett annat land och ofta känner sig ensamma. Painyuli beskrivs oftast som 

feminist av journalister p.g.a. att de flesta karaktärerna i hennes bok är kvinnor vars berättelser 

handlar om hedersförtryck, homosexualitet och kvinnoförtryck. Painyuli själv menar att detta 

inte är sant p.g.a. att hennes bok Paul kī tīrth yātrā är skriven ur en mans synvinkel21. Hennes 

roman Where Do I Belong? som ursprungligen är skriven på hindi. Författarens egen 

översättning till engelska kom ut senare. En del noveller ut av Highway ī 47 publicerats i den 

välkända litteraturtidskriften Hans i Indien tidigare. En del noveller blivit översatta till engelska 

av författaren. De har publicerats i tidskriften Women's Era.  

 

 

 

 

 

 
19 http://www.archanap.com (08.09.2019) 
20Painyuli, Archana. Parivartan, Where Do I Belong? Abhiruchi Publication, 2003 
21 Intervju med författaren. 

http://www.archanap.com/
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Sammanfattning av noveller i samlingen och kommentarer  

Anujā  
 

Anujā22 handlar om två vänner från Indien som träffas efter många år i ett annat land. Anujā 

och Sudhā bor båda med sina män i Danmark. Berättelsens perspektiv är om Anujās liv ur 

Sudhās perspektiv. I början blir Sudhā glad över att träffa Anujā av ren slump efter många år i 

ett tempel. Vi får veta att båda har gått i samma skola och gymnasium. Sudhā presenterar sin 

man Pankaj Jūgrān. Sudhā frågar om hennes man och Anujā svarar att hon är gift med Narendra 

Malhotra. När Sudhā frågar om han befinner sig i närheten svarar Anujā efter ett tag att han är 

upptagen och sysslar med affärer. Efter att ha levt två månader i Danmark har Sudhās familj 

träffat många andra indiska familjer och blivit vänner med dem. När Sudhā frågar dem om Anujā 

och hennes familj får hon reda på att de har dåligt rykte och att Anujās man Narendra kanske 

är inblandad i kriminella affärer och har suttit i fängelse p.g.a. detta. Hon får även reda på att 

Narendra tidigare varit gift med en dansk kvinna, att han levde ihop med henne i tio år och att 

han även har två barn tillsammans med henne. Anujā är hans andra fru. Ibland ringde Anujā 

och bad dem för att komma hälsa på, men Sudhās man Pankaj var emot detta. Då svarade hon 

alltid med att de inte kan komma nu, men kanske en annan gång. Med tiden slutade Anujā ringa 

och de tappade kontakten med varandra. Då och då tänkte Sudhā på Anujā men med vardagens 

sysslor glömde hon snart bort henne. 

 

Tiden gick, dagarna blev månader och månader blev år. Nu hade Sudhā varit i Danmark i två år. 

Ibland såg hon Anujā på de indiska festerna. De bytte några artighetsfraser ibland, men blev 

aldrig riktiga vänner. En dag ordnade Sudhā en fest med några indiska familjer. Alla gäster på 

festen hade det trevligt med mat och dryck. Under festligheterna får Sudhā reda på att 

Malhotra hade omkommit i en bilolycka. Efter att ha hört detta blir Sudhā bestört.. Sudhā kunde 

inte sluta tänka på henne, och ville träffa henne. Men med alla gäster var det omöjligt. Hon 

väntar tills alla gäster hade gått och går sedan till telefonen och ringer Anujā. En okänd röst 

svarar ”hello?”. Sudhā presenterar sig som Anujās vän och berättar att hon vill prata med Anujā. 

Sudhā får till svar att Anujā inte är kapabel till att prata.  

 
22 Namnet Anujā betyder generellt yngre syster, är av indiskt ursprung och är ett femininum eller flicknamn. 
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Sudhā insisterar att hon vill träffa Anujā med detsamma om det är möjligt. Sudhā får då hennes 

adress som hon skriver ner på ett papper. Hon vänder sig till sin man Pankaj och säger att de 

ska åka och hälsa på Anujā. Han klagar först på att det är sent och att folket ligger och sover, 

men hon svarar snabbt att en kvinna vars man har omkommit på morgonen knappast lär kunna 

sova. Det visar sig att Anujā bor i invandrarkvarteret, i en liten lägenhet. En okänd kvinna öppnar 

dörren. Hon presenterar sig och säger att hon heter Sapnā och är granne med Anujā.  I andra 

rummet ser Sudhā Anujās två barn, en son och en dotter. Hon hittar Anujā sittande i ett hörn, 

helt tyst. Sudhā går till henne med sin man för att ge henne lite medkänsla. Sudhā tröstar henne 

så mycket hon kan och tänker att hon inte bryr sig om vad andra människor säger. Hon är där 

för att trösta sin vän.  

 

Efter ett tag hör Anujā av sig och berättar att hon behöver hjälp. Hon förklarar att hennes man 

hade skilt sig från henne, och därefter gift sig med Sapnā för att hjälpa henne att få 

uppehållstillstånd i Danmark. Hon förklarar att Sapnā har ljugit hela tiden om sin situation, och 

att det är som en mardröm nu, eftersom Sapnā fortfarande är gift med honom och försöker ta 

allt de äger. Hon är rädd och förtvivlad för att de snart kan komma att hamna på gatan. Vi får 

också reda på hur vissa människor fuskar för att få uppehållstillstånd för att komma till Danmark 

från Indien. Nu har Anujā blivit medveten om att Sapnā kommer att ärva allt de äger och att 

hon inte kommer ha någonting kvar. 

 

  



Uppsala Universitet 
Sommaren, 2019  Ramu Mudigonda 

14 
 

Kommentar 

Författaren skriver om en slags komplikationer i en utvandringsberättelse två väninnor från 

Indien som efter beslutsfattning av sina makar, bosatt sig i Danmark.  Mycket handlar om hur 

människor påverkas av omständigheter och hur ens liv kan ta en dramatisk vändning. Hon 

beskriver tydligt hur en indisk kvinna känner sig ensam i ett nytt land hur hon längtar efter social 

gemenskap. Livet är inte alls paradis, men blir stressande åtminstone för en av dem. 

Avhängigheten från att få bättre framtid, eftersom deras planering att utnyttja sociala systemet 

för eget behov fungerar inte. Painyuli ställer här frågor om könsrelationer och det onda: 

Mannen är redo att utnyttja det sociala systemet för sitt begär, och kvinnorna är till sist de 

lidande.  Berättelsen innehåller kärlek, svek, vänskap och mod bland två kvinnor. Och mest av 

allt, handlar det om hur författaren beskriver de problem som är vanliga bland indiska familjer. 

Författaren är väl insatt i den indiska bakgrunden och i alla karaktärers perspektiv.  

Till sist vi aldrig får reda på om Sudhā kan eller vill hjälpa Anujā, och den tredje kvinnan, Sapnā, 

som verkar att få allt för sin fördel på bekostnad av Anujā. Man vet inte heller om Sapnā till sist 

blir glad av att hon ärvt allt på grund av hennes svek mot Anujās familj. 
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Vah use kyoṃ pasand kartī hai (Varför gillar hon honom) 
 

Atihīs chef Karindikar försöker skicka henne från Mumbai till en annan stad Bengaluru. Hon 

tycker inte om detta och säger ifrån. Hon förklarar för chefen att förra gången han skickade 

henne till Nagpur var hon tvungen att stanna och jobba extra. Detta gör att hon inte kan leva 

ett normalt liv. Som ensam kvinna gillar hon inte att resa ensam och lämna sin familj. Hennes 

chef blir då vansinnig på henne och säger att om hon inte tycker om jobbet kan hon alltid sluta. 

I stundens hetta säger hon upp sig från sitt jobb.  

Senare när hon åker tåget hem inser hon det allvarliga i situationen och börjar bli orolig för hur 

de ska klara sig ekonomiskt. Henne make Anil jobbar som försäljare och hans jobb är inte stabilt. 

Ena dagen har han jobb och andra dagen står han utan jobb. När hon äntligen kommer fram till 

lägenheten som de har köpt får hon ett nervsammanbrott när hon tänker på hur de ska klara 

av att betala sina räkningar. 

I lägenheten sitter hennes man med några vänner och tittar på en cricketmatch på tv. De är 

högljudda och glada med en massa tilltugg på bordet. Det är världsmästerskap i cricket och det 

verkar som om Indien kommer att gå vidare till semifinal. Hon går raka vägen in till sovrummet 

där hon bryter ihop. En stund senare kommer Anil in jublande av glädje över att Indien har tagit 

sig vidare. Atihī tittar på honom och skriker att han inte bryr sig ett dugg om henne utan bara 

är intresserad av matchen på tv med sina galna vänner. Hon berättar om att hon har sagt upp 

sig och förklarar att hon är rädd för hur framtiden ska se ut när de inte har råd att betala 

räkningarna. 

Anil tittar på henne och säger att det förklarar hennes oro i ansiktet och den dåliga stämningen. 

Han säger att hon inte behöver vara orolig och att hon ska lita på sin make. Han kommer att ta 

hand om allt. Han kommer ut till vardagsrummet med henne i famnen och säger åt sina vänner 

att gå och köpa mera tilltugg och till en annan vän att fixa lite te. Han meddelar att frun äntligen 

har sagt upp sig från det jobbiga jobbet som hon klagade på varje dag och att det ska firas 

ordentligt. Alla hans vänner gratulerar henne och säger att hon inte ska oroa sig och 

uppmuntrar henne med att hon lätt kan hitta ett annat jobb eftersom hon bor i Mumbai. Hon 

undrar för sig själv varför hon från första början ens var arg på sin man och hans vänner. Men 

nu inser hon att hon älskar honom för hans spontanitet och att det är det som gör att hon gillar 

honom.  
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Kommentar 

Denna berättelse handlar inte om diaspora, mer om erfarenheter i en indisk storstad för en 

indisk kvinna som säger upp sig från sitt jobb. Och väl på väg hem börjar hon undra hur hon ska 

klara av alla räkningarna. Hon blir vansinnig över sin man som hellre föredrar en cricketmatch 

på tv med sina vänner än henne när hon äntligen kommit hem. Här får vi läsa om hur en 

medelklassfamilj måste kämpa ekonomiskt i en stor stad som Mumbai. Här beskriver 

författaren om det hektiska livet i en indisk storstad. Hon tar upp alla problem Atihī möter på 

väg hem samtidigt som innerst inne känner sig orolig och rädd över hennes framtid. Vi får en 

god inblick i karaktärerna och deras vardag och arbetssituationer från dag till dag. Vi får reda 

på varför Atihī, som är ängslig över alla problem, trakasserier som hon möter i vardagslivet, 

stress och om en man hemma som verkar inte bry sig om henne, men till slut definierar hon 

hennes relation till honom på ett annat sätt där hon inser att hennes man inte är oduglig som 

hon har trott och vi får en förklaring varför hon gillar honom trots alla hans brister enligt henne.    
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Hāive ī 47 (Motorväg 47) 
 

I novellens fokus står fyra karaktärer, Śubh, Rāhul, Mayānk och Sandīp. Śubh är en frånskild 

kvinna som bor med sina söner i Danmark. Hon har en sjukdom som gör att hennes njurar inte 

fungerar, i väntan på en organtransplantation går hon därför i dialys och hon är på väntelista 

för en organtransplantation. En morgon ringer telefonen och hennes son Rāhul meddelar att 

samtalet var från sjukhuset och de har hittat en matchande donator. Hon blir snart opererad 

och mår bra. Efter operationen frågar hon läkaren vem som var donator men får svar att de 

inte ger ut uppgifterna, men säger att hon dog i en bilolycka med sin man på Hāive ī 47 och 

hennes njure passade Śubh.  

Śubh ligger på sjukhusbädden och tänker tillbaka på sitt liv. Hon var gift med Sandīp och levde 

ett lyckligt liv i Lucknow med sin familj. Men Sandīp ville mer av sitt jobb och karriär och lyckades 

hitta ett jobb i Europa. Han flyttar till Danmark p.g.a. sitt jobb på Köpenhamns Tekniska 

Universitet och lovar att han snart ska se till att hela familjen flyttar dit så fort han ordnat 

pappren. Men snart förälskar han sig i sin sekreterare Ainā och ber Śubh att ge honom 

skilsmässa. Śubh upplever detta som ett svek eftersom hon har suttit och väntat på honom i 

Lucknow med deras två söner. Efter en massa brev, säger hon till slut till honom att om han kan 

se till att hon och sönerna kan bo i Danmark så att de kan vara nära sin pappa, då kan hon tänka 

sig ge honom skilsmässa. Sandīp ser till att de kommer till Danmark. Med tiden får hon reda på 

att Sandīp har gift sig med Ainā och fått två barn. De heter Mili och Vlad. Hon får även reda på 

att Ainā har lämnat honom. Även om hon känner skadeglädje av över det som har hänt honom 

älskar hon Mili och Vlad som sina egna barn.   

En dag kommer Sandīp för att hälsa på henne och dricka lite te. Śubh gillar inte att han kommer 

till hennes hus för att träffa deras söner. Hon säger åt honom att göra det ute nästa gång. 

Medan han sitter där och dricker te frågar han Śubh om det finns en chans att de kan bli ihop 

igen. Śubh blir arg och irriterad och säger att han har förstörde hennes liv när hon var ung efter 

”fem år av lyckligt äktenskap” genom sitt svek. Hon tänker inte gå igenom detta en gång till och 

kastar ut honom.  

Efter ett tag får hon reda på via Rāhul att Sandīp har skaffat en ny flickvän som heter Ginger. 

Rāhul säger att hon är väldigt snäll och visar alla presenter han fått av Ginger. När Śubh hör och 
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ser detta blir hon arg och skriker att en främling inte ska ge honom något och att han är hennes 

son, inte Gingers. Hon kastar ut alla presenter han fått av Ginger.  

Efter operationen kommer Śubhs äldsta son Mayānk från London för att hälsa på henne på 

sjukhuset. Med sig har han även Rāhul och Mili. Hon blir förvånad över att se Mili där med en 

blombukett men uppskattar tanken att hon kom dit för att hälsa på henne. Alla såg trötta ut 

och hon undrar vad som pågår. Hon får reda på Sandīp och Ginger har omkommit i en bilolycka. 

Och att det var på Hāive ī 47 (Highway E 47), som ger namn till novellen. När hon hör detta blir 

hon bestört för att hon listar ut att det var Gingers njurar hon har fått. Kvinnan hon hatade mest 

är den som gett henne ett nytt liv igen.  
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Kommentar 

Śubh är en kvinna som känner sig sviken av sin man och alla karaktärer som är runtomkring 

henne. Vi får lära känna hennes situation i Danmark. Hennes söner som är uppväxta i Danmark 

och hennes exman som bor där med sin nya familj. Alla traditionella värderingar verkar vara 

precis omvänd. Vi får se hur hon klarar alla tuffa situationer hon ställs inför och hur hon envist 

håller sig till sina fördomar mot vita människor som hennes före detta man är ihop med. 

Författaren beskriver hur en frånskild indisk kvinna tänker i diasporan. Att få en lever från en 

okänd person som visar samman hybriditet, den andra blir del av det egna. Hon lyckas beskriva 

situationer som kan uppstå av missförstånd. 

 I den berättelsen lyckas författaren blanda dansk kultur med indisk kultur och påpeka skillnader 

som är så självklara att man ibland glömmer bort dem. Jag gillar hur hon faktiskt så detaljrikt 

beskriver scenariot på sjukhuset med så enkla termer, men ändå så vackert. I ett scenario i 

novellen Painyuli använder ordet tum som används som ”du” till en läkare i danska sjukhuset. 

Detta kan var förvirrande för indiska läsare för i Indien används ordet āp som betyder ”ni” till 

äldre och respektabla människor. Det är faktiskt vackert beskrivet i sådan detalj i det här 

scenariot på sjukhuset med så enkla termer. Även om det är en sorgsen berättelse har den en 

fin underton som håller en fast till slutet men samtidigt är en situation en bild på hur identitet 

kan förändra sig i diasporan. 
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Māhī kyā kahegī (Vad ska Maahi säga) 
 

Huvudkaraktärerna är Mayūrā och Bhānū som bor i Köpenhamn. Bhānū jobbar där på Microsoft 

på kontrakt från sitt indiska bolag under tre år. Mayūrā jobbar inom finans. Hon har precis fött 

ett barn som heter Māhī. Hon är på föräldraledighet och varje dag möter hon sina kompisar i 

parken, som hon träffade under sin graviditet. När hon kommit ner från lägenheten möter hon 

Natalyā som är från Italien, som bor med sin son i samma område, och Sofia som är dansk och 

bor i närheten med sin pojkvän Oliver och har en dotter. De tre kvinnorna möttes på sjukhuset 

när de fick barn. De möter även en amerikansk militärofficer som heter Colin som sitter i parken 

med sin dotter.  

Mayūrā är orolig över hur hon ska klara situationen angående hennes barns uppväxt. Hon 

tänker tillbaka på när hon fick reda på att hon var gravid. Många på hennes jobb pratade illa 

om att hon visste att hon var gravid men ändå tog jobbet för att utnyttja föräldraledigheten. 

Hon gillade inte kommentarerna och bestämde sig för att jobba ända fram till femte månaden. 

Efter femte månaden går hon till sin chef Kim för att säga upp sig. Men han låter inte henne 

göra det. Hon förklarar att hon inte kommer kunna komma tillbaka efter sin graviditet eftersom 

hennes makes jobb tar slut i Danmark och att de planerar att flytta tillbaka till Indien.   

Samtidigt som hon sitter med sina kompisar i parken pratar de om världsnyheter och hur illa 

det är för kvinnor som våldtas överallt. Mayūrā tänker att hon kanske skulle stanna här i 

Danmark med familjen för säkerhets skull. Det hela slutar med att Mayūrā och hennes familj 

flyttar till Indien. Hon bestämmer sig att den dagen hennes dotter Māhī blir arton får hon välja 

själv var hon vill bo. Tills dess kommer hon växa upp bland alla släktingar och 

familjemedlemmar.   
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Kommentar 

Novellen inleds med att vi får träffa Mayūrā som är nybliven mamma i en multi kulturell kontext. 

Vi får följa hennes vardag. Här tar författaren upp vänskapen mellan kvinnorna och hur Mayūrā 

träffade dem under sin graviditet. Med en enkelhet i sitt språk berättar författare om fyra 

kvinnor som diskuterar väldigt många av samhälles aktuella ämnen. Painyuli tar upp lätt alla de 

vardagliga saker en husfru måste gå genom varje dag som ta hand om sina barn. 

Plötsligt vänder sig trygga medelklassfamilj idyll i början, som ser väldigt lättsamt ut. Författaren 

tar upp om graviditet, kvinnosituationen i Indien, sexuella våldtäkter, rollen som hemma fru 

och att bli föräldrar. Huvudkaraktären Mayūrā är rädd att åka tillbaka till Indien för dotterns 

skull. Men under ytan ställer författaren samtidigt i smyg dessa frågor om dessa ämnen till 

läsarens undermedvetande. Som läsare blir man ställd av den mörka undertonen som man inte 

förväntat sig i början. Den är en tankeställare till problem dessa kvinnorna möter i dagens 

samhälle. Och även här ser vi längtan till hemlandet hos Mayūrā som vill att hennes barn ska 

växa upp bland alla släktingar. 

 Samtidigt ställs frågan om det är bättre för en flicka att växa upp i Danmark? Jämfört med alla 

bekvämligheter hon kan få för sitt barn om hon stannar i Danmark eller följa sin make, och det 

ger henne en viss trygghet att inte bestämma själv. Painyuli är bra på att beskriva hur en indisk 

familj som kommer på korttidsjobb ställs inför dilemma om de väljer att stanna utomlands eller 

inte. Till sist skjuter hon upp frågan till sin dotter Māhī. Någon gång i framtiden ska hon 

bestämma själv.  
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Agar vah use māf kar de (Om hon förlåter honom)  
 

Fyra karaktärer står i centrum i denna novell. Rekhā är gift med kommendören Ravi som jobbar 

inom militären och har en dotter på 14 år som heter Saumyā. En dag ringer det på dörren och 

där står kommendören Panth och kommendören Guptā och meddelar att hennes make har 

omkommit i striden. När hon hör detta blir hon bestört och ett litet skrik kommer ur munnen. 

Innan hon kollapsar tar både Panth och Guptā tag i henne och leder henne till vardagsrummet. 

Av allt oväsen vaknar Saumyā och kommer ut ur sitt rum och ser hur CRPF-officerare försöker 

trösta hennes mamma. Hon blir helt stel och frågar vad som har hänt hennes pappa. När hon 

hör nyheten om hans död skriker hon ”nej…nej” och svimmar av. De säger till Rekhā att hon ska 

sluta gråta och ta hand om dottern. En läkare blir kallad, som kommer och kollar hennes 

blodtryck och puls och ger henne en spruta och meddelar att nyheten om hennes pappas 

bortgång har orsakat henne stort smärta i hjärtat. Rekhā kommer fram till dottern som ligger 

på soffan och ser på henne och tycker synd om henne. Hon skulle fylla 15 år om tre dagar. 

Många människor kom under hela dagen för att beklaga sorgen. På kvällen blev det helt tyst i 

huset. När det börjar bli mörkt började även officerarna att göra sig redo att åka därifrån. Efter 

ett tag säger Rekhā till dottern att hela landet säkert pratar om hennes pappas mod och att hon 

skulle vara stolt över att vara hans dotter. Hon förklarade att han var en väldigt modig person 

och att hon skulle bli som honom. 

De tittade på TV och de flesta nyheterna var om valet och i slutet när reportern sa Ravis namn 

hoppade bådas hjärtan till. Båda började titta på nyheterna när de fick höra att kommendör 

Ravi hade blivit mördad av terrorister på väldigt hemlighetsfullt sätt. Detta kan ha berott på 

hans relation till en kvinnlig terrorist vars namn var Rāniyā som han har varit ihop med i två år.  

När både mamman och dottern hörde detta stirrade de på varandra. När Rekhā frågar Guptā 

om detta om han visste svarar han ja och tydligen har kommendör Ravi Sharma även har ett 

barn med en kvinna som heter Rāniyā Abūng.  

Rekhās familj avbröt sin resa och åkte till henne så fort de fick nys om nyheten. När de båda 

officerarna såg detta tog de farväl och åkte därifrån. Det var helt tyst i huset och till slut frågade 

hennes storebror Vīnod om hon aldrig misstänkte något. Hon bara skakade på huvudet. Hennes 

lillebror frågade om det någonsin var en kvinna som svarade i telefonen när hon ringde. Hon 

svarade att det alltid var han som ringde och det var aldrig några misstankar om sådant. 
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Efter Ravis begravning var Rekhā väldigt bekymrad över att alla människor runt omkring henne 

viskade om Ravis affär med den andra kvinnan. Hon började tänka på sista mötet med Ravi 

innan han åkte. Den dagen tog han farväl som normalt från henne och Saumyā med uniformen 

på. Han pratade även om att han snart kommer att förflytta sig till Delhi nära Saumyās skola. 

Han sade även att hon var hans enda dotter och han säkert kommer att komma på hennes 

födelsedag. 

Till slut ringer hon kommendören Panth och förklarar att hon ville åka till den by där Ravi 

jobbade. Kommendören att han har bokar ett flyg och en bussbiljett dit. Så fort Rekhā kom fram 

till byn och gick av bussen mötte hon Arbindā som körde henne till ett militärt pensionat. När 

hon hade fräschat upp sig bad hon honom att ta henne till Raniyā. Han nickade och bad henne 

sätta sig i jeepen. Under körningen förklarade han att det är väldigt långt till Ravis frus hus. Hon 

blev förvånad över att höra att han kallade Rāniyā för Ravis fru. Efter att ha kört väldigt länge 

stannade han utanför en stuga i en liten by.  

När hon gick fram till stugan och knackade så öppnades dörren av en ung kvinna med en liten 

bebis i famnen. Rekhā kom in i rummet och kollade runt omkring innan hon satte sig i soffan. 

Hon frågar om Raniyā visste vem hon är. Rāniyā nickar att hon vet vem hon är och att hon har 

sett hennes bild hos Ravi. Hon förklarar att Ravi var en väldig fin person som tog hand om henne 

när militären dödade hela hennes familj.  

Hon frågar om sonen och Rāniyā svarar att han heter Sauvīr. Efter att ha hört hela historien 

började Rekhā att göra sig redo att åka därifrån. Rāniyā stoppar henne i sista minuten och ger 

lite presenter som Ravi hade köpt till dottern. Efter att ha träffat Rāniyā upplever Rekhā ett 

slags lugn som hon aldrig upplevt tidigare. Efter att ha kommit hem går Rekhā tillbaka till sitt 

jobb och Saumyā till skolan. Deras liv börjar gå vidare. Ibland var det lite nyheter om Ravi på 

tv:n och ibland om Rāniyā och ibland om utredningen om sambandet mellan Ravi och 

terroristerna. Men Rekhā kunde inte göra något annat än att stänga av tv:n för hon ville komma 

bort från allt detta. 

Men efter två månader när Rekhā ser Rāniyās bild på tv:n hoppar hon till. Det sägs att hon har 

mördat ett antal personer för att ta hämnd på personerna som hade dödat Ravi och att just nu 

sitter hon i fängelse och att hennes barn har omhändertagits av myndigheter och är nu på ett 

barnhem. Hon ringer då kommendören Panth och säger att hon ville adoptera Ravis barn. Efter 
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några minuters tystnad säger han att hon är en fantastisk kvinna. Rekhā åker igen tillbaka till 

Assam för att adoptera Sauvir. Hon går och möter Rāniyā i fängelset märker att hon har blivit 

väldigt smal och mager. Men Rāniyā förklarar att hon inte bryr sig om de hänger henne eller 

ger henne långt straff för att hon har tagit hämnd mot människor som dödade Ravi. Rekhā 

förklarar för henne att hon kommer att ta hand om hennes son tills hon kommer tillbaka. 

När Rekhā har kommit tillbaka tar hon långledigt från sitt jobb för att ta hand om Rāniyās barn. 

Även Saumyā hjälper till med att ta hand om sin lillebror. En dag när de sitter på verandan säger 

Saumyā att Rekhā är en väldigt modig och fantastisk människa och att hon vill bli som henne 

när hon växer upp.  
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Kommentar 

Kan man förlåta någon som har varit otrogen och ljugit hela sitt liv till sin familj? Denna fråga 

ställs vi inför denna berättelse där Rekhā får reda på att hennes man dom jobbat i militären har 

blivit mördad av så kallade terrorister. Samtidigt får hon reda på att han har en annan familj i 

annan delstat i Indien och hållit tyst om det. Hon ställs inför frågan hur mycket av det hon vet 

om hennes man är egentligen sant? Istället hon åker dit att ta reda på detta och träffa hans 

andra familj. Läsaren får inte någon information om vilken typ av terrorister det handlar om.  

Författaren bara följer en skildring av en indisk medelklassfamilj vars man jobbar inom militären 

som skyddar indiska staten som är hotad av terrorister. Här tar författaren upp saker som svek, 

mod, och en kvinna som ställs inför en svår situation. Samtidigt beskriver hon en kvinnas mod 

och hängivenhet åt sin familj. Hon beskriver om en kvinna med starka övertygelser som hjälper 

henne genom svåra tider av sorg. En kvinna som kämpar mellan sorg och svek, men även kärlek 

till sitt barn och andras. Vi får även reda på hur hon trotsar vad samhället säger om henne och 

hennes familj efter detta. 

Författaren beskriver en kvinna med mod som möter alla sina motgångar. På en sida utvecklar 

sig ha en oförväntad typ av kvinnlig solidaritet, på andra sidan handlar det om att pojken tillhör 

henne på något sätt. Samtidigt är det Rāniyā som utför hämnd och därmed överlämnar pojken 

till den andra frun för att ta hand om pojken. Rāniyā är inte längre villig att ta hand om honom 

eftersom hon accepterar sitt öde. Novellen handlar egentligen inte om förlåtelse, utan en 

medelklasskvinna som tar hand om en annan kvinnas barn som hennes man hade fått.   
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Kaṭhin cunāv (Svårt val) 
 

Anītā, Anil och Naīnā är huvudkaraktärer i denna novell som handlar om heder, giftermål och 

olika val i livet som man gör för familjens skull.  Anītā är sjutton år och är i Indien för att gifta 

sig. Hon förklarar att hennes farfar har kommit till Danmark för länge sedan och bosatt sig här 

med hela familjen. I hennes familj bor alla ihop det moderna Danmarks diaspora tycker att det 

är fascinerande att de bor ihop. Hennes farfar, farmor, mamma och pappa och hennes syster 

Naīnā och hennes lillebror Syāmlāl. Hennes farfar har jobbat med olika jobb genom åren men 

nu är han pensionär. Han hjälper till i Hindu Pariṣad och deras europisk avdelning i Danmark. 

Han har även bidragit en hel del med byggandet av indiska tempel i Danmark. De var väldigt 

respekterade enligt henne tills hennes syster Naīnā såg till allt rasade samman. 

 

En dag kommer inte Naīnā hem. Alla blir oroliga hemma och letar efter henne överallt. På 

gymmet, på universitet, på stan. De frågar även hennes professorer och kompisar. Men ingen 

vet något. När de vänder sig till polisen får de reda på att hon är myndig och hon kan åka vart 

hon vill. Om hon inte kommer tillbaka efter tre dagar kommer de börja söka efter henne. Alla 

sover oroligt den natten. Men nästa eftermiddag ringer Naīnā och förklarar att hon från och 

med nu kommer att bo med sin kille Jonathan. I synnerhet hennes mamma blir upprörd och 

förklarar att som indier gör man inte så och att detta kommer att leda till konsekvenser. Naīnā 

säger att hon inte bryr sig om det och då säger mamman att hon är död för familjen från och 

med den dagen och lägger på luren. Efter detta blir allt annorlunda hemma. Farfar känner att 

hans heder har blivit smutskastad och låser in sig hemma. Alla klandrar Anītās mamma för att 

hon inte kunde ta hand om Naīnā. För att inte även Anītā ska följa i samma spår kontaktar de 

sina släktingar i Indien och fixar bröllopet för Anītā. Hon är sjutton år gammal och hennes 

blivande man som heter Anil är tjugotvå. Han är från byn Kupvādā nära Jammu23.  

Efter att ha åkt till Indien och gift sig sitter Anītā och funderar en hel del på om hon har gjort 

rätt. Hon intalar sig själv att det är rätt eftersom detta gör att hennes familj blir glad och då är 

hon också glad. Och det har ändå blivit bestämt att efter giftermålet kommer de återvända till 

Danmark och att hennes make skulle följa efter om ett tag när han har fått visum. Hon tänker 

på sina bästa vänner Pādris från Iran och Morgan från Portugal. Hon har känt dem sen hon var 

 
23 Jammu är en stad vid Tawifloden i norra Indien och är huvudstad för delstaten Jammu och Kashmir. 
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liten och i gymnasiet blev hon ihop med Morgan. När hon tänker på hur hon förklarade för 

Morgan att hon skulle åka till Indien i en månad för att gifta sig och han säger åt henne att sluta 

prata strunt. Hon förklarar att det inte är struntprat utan att det är hennes familj som har 

bestämt detta. Han säger åt henne att inte kasta bort sitt liv på detta sätt och han kommer 

aldrig förstå den indiska kulturen. Bara för att hennes syster har rymt med en kille blir hon 

tvingad att gifta sig. Han säger åt henne att säga nej till detta till sina föräldrar men hon avvisar 

det.  

Efter ett tag kommer Anil in i rummet och frågar vad hon tycker om Indien. Hon svarar att det 

är bra och att det skönt att se folk som pratar hindi men hon saknar att se vita människor bland 

folk, för hon är uppvuxen i Danmark. Anil säger att det finns en hel del hon kan lära sig här. Om 

hon vill kan hon lära sig om hans familj. Han berättar för henne att han är mellersta sonen av 

fem syskon och han har gått i gymnasiet. Nu väntar han på visum för att åka till Danmark och 

öppna en kiosk. Anītā blir lite nedslagen efter att ha insett att hon har gift sig med en kille som 

har inga andra visioner än att jobba i en kiosk utan vidare ambition. 

Efter en månad åker hon tillbaka till Danmark. Anil kan inte följa med eftersom han saknar 

visum. Han säger till Anītā att i värsta fall han kan alltid komma dit som turist. Anītā tittar på 

honom och inser att även om de är gifta och haft sex har hon inga känslor för honom. Efter att 

ha åkt tillbaka till Danmark började Anītā sitt andra år på gymnasiet. Snart glömde hon bort sitt 

giftermål med Anil. Hon var glad att se Morgan igen och började dejta honom. Hon inser att 

hon gillar Morgan mer nu när hon är gift med Anil och att hon saknat honom väldigt mycket 

när hon var i Indien. När han frågar om hennes make inte kommer att protestera mot detta 

svarar hon att han inte vill ha henne utan han vill bara ha visum för att komma till Danmark.  

Efter ett tag såg hennes pappa till att Anil kom till Danmark som turist. Anītā visar honom 

överallt och pratar om sina vänner Pādris och Louise och Morgan. Han undrar om Morgan och 

hon säger att han gillar henne. Han frågar om hon gillar honom också. Då svarar hon också ja 

eftersom de har studerat ihop i fyra år. Efter det blir Anil upptagen med att söka jobb och söka 

utbildningar i skolor i hopp om att få visum, men efter två månader blir han tvungen att åka 

tillbaka till Indien eftersom hans visum var slut.   

Hennes artonårsdag firades ordentligt. De bokade lokal och bjöd in alla sina indiska vänner. Hon 

ville bara ha en person och det var hennes storasyster Naīnā. Hon kom dit ensam med små 
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paket som present till henne. Farmor, farfar, mamma och pappa blev vita i ansiktet när de fick 

syn på Naīnā. Hennes pappa rusar till Anītā och frågar vad Naīnā gjorde där och om det var 

Anītā som bjudit in henne. Anīta börjar gråta och säger till sin pappa att hon har blivit arton och 

får hon inte bjuda in vem hon vill. Egentligen grät hon för andra orsaker. Hennes syster var inte 

välkommen dit och det brydde hon inte sig om. Naīnā frågar om Anītās giftermål och då svarar 

hon att eftersom Naīnā sprang iväg med en kille fick Anītā betala priset för det. Nainā tittar på 

henne och ber sen om ursäkt. Under tiden gick Anītā ut gymnasiet och hennes föräldrar 

registrerade hennes giftermål. Anil kom till slut till Danmark på studentvisum för tre år. När 

Anītā insåg detta blev hon orolig över om hon kommer att förlora Morgan. Hon ville inte förlora 

någon av dem. De flyttar in i stora sovrummet och börjar leva där. Även om de hade alla 

bekvämligheter i huset tyckte inte Anil om detta och varje kväll sa han till henne att snart 

kommer de flytta till eget. Till slut börjar Anītā jobba på ett företag som säljare och Anil som 

lagerarbetare på en supermarket. En dag kallar Anītā Morgan till en park och säger till honom 

att de ska sluta dejta varandra. Hon förklarar att Anil är här nu och hon tänker leva med honom 

som hans fru. Morgan säger att han var seriös med deras relation och ville gifta sig med henne. 

Men hon avbryter honom och säger att hon är en gift kvinna nu och det kommer inte ske. Båda 

önskar varandra lycka till och skiljs åt. 

Snart flyttar Anil och Anītā till en liten lägenhet. De fyller lägenheten med andrahandsmöbler 

och lever ett simpelt men glädjefyllt liv. På dagtid pluggar båda och på kvällarna jobbar de 

deltid. Efter detta får vi reda på att Anītā är tjugonio och har tre barn, en dotter och två 

tvillingar.  Dottern heter Vedikā och tvillingarna heter Rośan och Rounak. Anitā jobbar som 

lärare och Anil som tekniker. De har gjort upp ett schema angående helger. Ena helgen 

tillbringar de med farmor, farfar, mamma och pappa. Andra helgen med Nainā och Jonathan. 

Tredje helgen med sina vänner. Och fjärde helgen lämnar de barnen hos föräldrarna och jobbar 

som volontärer på Moder Teresas mission. 
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Kommentar 

I denna novell tar författaren upp ett känsligt ämne, nämligen hederskultur, traditionella 

värderingar i diasporaexistens. Vi får se hur en indisk familj förvisar sin ena dotter för att hon 

har valt att leva med en icke indisk kille i Danmark. Samtidigt hur de tvingar den andra dotter att 

gifta sig redan vid sjutton års ålder för att upprätthålla familjens heder. Det är inte en slump att 

familjen är med i Viśva Hindu Pariṣad (VHP), en världsomfattande och hindunationalistisk 

orienterad organisation24. Vi får veta ur Anītās perspektiv hur en stor indisk familj lever och 

upplever det när man har bosatt sig utomlands, hur familjer vill inte ifrågasätta värderingarna 

de tog med sig från ett konservativt område i Indien. Jag kände mig väldigt dragen till denna 

berättelse p.g.a. att detta är ett problem i nästan alla invandrarfamiljer i Sverige. Jag kände till 

och med sympati till Anitā som skyller på Nainā för allt som hänt henne. Jag fick en känsla av 

att författaren ställer en osynlig fråga till sina läsare Vad är rätt? Det Nainā gjorde eller det Anitā 

gjorde för familjen? Till slut slutar berättelsen harmoniskt, döttrarna och deras männen ansågs 

oproblematisk och båda verkar vara glada. 

  

 
24 http://vhp.org/swagatam/ (05.09.2019) 

http://vhp.org/swagatam/
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Mīrā banām Silviā (Meera vs Silvia) 
 

Novellen utspelar sig i Köpenhamn och huvudkaraktärerna är Mīrā och Sadbhāv. Båda är 

medlemmar i ISKCON25 tempel i Köpenhamn. I novellen får vi lära känna henne ur en indisk 

kvinnas perspektiv. Hon blir tagen av att se en dansk kvinna som heter Mīrā som är Hare Krishna 

medlem. Berättaren ville veta mer om Mīrā, och varför är, och klär sig som, i Krishnarörelsen. 

Efter många påtryckningar börjar Mīrā att berätta sitt livs historia.  

I Danmark var en gång i tiden Hare Krishnarörelsen vuxit och byggde ett indiskt tempel i 

Köpenhamn. Bredvid hade de jättefina lokaler vid Själland. Senare år det blivit svåra tider för 

Krishnarörelsen i Danmark. P.g.a. färre medlemmar och finansiella problem var de tvungna att 

flytta till en mindre lokal i Köpenhamn. Och det började bli svårare att driva verksamheten 

eftersom sökande vände sig till andra spirituella erbjudande. För att lösa detta problem bad 

organisationen andra medlemmar i Indien om hjälp med att skicka någon som kunde inspirera 

och ge insikt om att det finns fler spirituella former än Baba Ramdev26 eller Ravishankars27 ”Art 

of Living Foundation”, och sätta den missionariska verksamheten igång en gång till. 

Då skickade de trettiotvåårige Sadbhāv, som är ingenjör men som av någon anledning bestämt 

sig att vara ogift resten av sitt liv och koncentrera sig endast på att leva ett spirituellt liv. 

Huvudansvarig för rörelsen är Jai Kṛṣṇa och vice ansvarig Divyāmbh. Båda är danskar. Utöver 

dem är det Sandeś som är amerikan, och till sist Āryan och Hariharan är svenskar. Sadbhāv kom 

till Danmark på ett turistvisum. Så fort han kom till rörelsen tog han tag i många saker och såg 

till att medlemsantalet ökade drastiskt. Han predikade religion i en specifik definierade version, 

höll intressanta föreläsningar och utvecklade alla aktiva program. Dessutom skapade han 

personliga relationer med indier som var bosatta i Danmark och väckte liv i rörelsen. Även 

Govinda restaurangen började gå med vinst eftersom Sadbhāv var expert på att laga mat och 

lärde andra danska lärjungar detta. Medlemmarna skötte restaurangen. 

 
25 ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) även kallad Hare Krishna rörelsen, är en indisk 
religiös rörelse som grundades i USA 1966. Grundaren är Prabhupada, en företrädare av en viss bengalisk och 
monotheistisk inriktning inom Hinduismen.  
26 Baba Ramdev (Ramkishen Yadav) är en indisk guru, och affärsman. 
27 Ravishankar är en indisk guru och affärsman. 
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Men snart stötte de på ett problem. Sadbhāvs visum var bara för sex månader och snart skulle 

gå ut. De försökte förgäves att påverka migrationsverket för att se till att förlänga hans visum. 

Till slut kom medlemmarna på en idé. Han skulle gifta sig med en dansk kvinna för att få 

uppehållstillstånd. När Sadbhāv hörde detta blev han upprörd och sa att han har valt att leva 

ett liv i celibat. Jai Kṛṣṇa förklarade för honom att detta giftermål bara skulle vara på papper 

och att han inte kommer att ha någon relation till kvinnan. Efter tre år när han har fått sitt 

permanenta uppehållstillstånd kan han skilja sig från henne. Jai Kṛṣṇa bad honom att åka 

tillbaka till Indien för tre månader. Jai Kṛṣṇa ordnar en dansk kvinna som skulle vara villig att 

gifta sig med honom för pengar. När det är dags skulle han komma tillbaka.  

Trettiotvååriga Silviā jobbar som läkarsekreterare. Hon har redan hjälpt en turkisk man att få 

visum via giftermål tidigare. Enligt avtal mellan de två tog han ut skilsmässa från henne efter 

att ha fått uppehållstillstånd. Det var Jai Kṛṣṇa och andra medlemmarna som ordnade alla 

papper och de skulle gifta sig i rådhuset/borgerligt. Hon gick med på att gifta sig med Sadbhāv 

och där efter ska något i kompensation. Första gången Silviā såg Sadbhāv blev hon dragen till 

honom. Många män hade förekommit i hennes liv men ingen som kunde få henne att känna så 

som hon kände för Sadbhāv. Hon blev attraherad av honom och hela hennes hjärta ville veta 

mer om den här mannen.  

En måndag dyker Silviā upp i restaurangen. Detta gör Sadbhāv orolig. Han frågar henne vad hon 

gör där. Hon bara skrattar och svarar att hon är där för att äta mat. Han ser till att hon får lite 

mat men tar inte betalt. Efter detta börjar Silviā komma dit väldigt ofta. Hon dyker även upp en 

dag i tempel när Sadbhāv håller predikan. Att se henne där gör Sadbhāv illa till mods men han 

håller sig lugn och predikar vidare.  Hon lånar en Bhagavadgītā28. Hon börjar bli mer och mer 

intresserad av den Krishna rörelsen, och spiritualism ISKCON representerar. Hon frågar ofta 

många frågor under Sadbhāvs predikan och båda diskuterar detta en hel del vilket Sadbhāv 

gillade. Men dagen som han var rädd för kom och Silvia förklarade till honom att hon gillar 

honom och hon anser att han är hennes man i hela hennes hjärta och att hon vill leva med 

honom. Sadbhāv förklarar att han inte kan leva i ett äktenskap. Hon påpekar då att de är redan 

gifta och hon tänker inte skilja sig från honom. Och hon kommer att vänta på honom tills han 

ändrar sig. Efter att ha hört historien från Silviā frågar den indiska kvinnan varför hon heter Mīrā 

 
28 Bhagavadgītā som betyder Guds sång är ett religiöst diktverk på sanskrit, utgörande en självständig berättelse i 
det stora eposet Mahabharatas sjätte bok. För hinduismen utgör Bhagavadgītā ett särskilt viktigt verk. 
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och om hon är glad och gillar att vara med i rörelsen. Silviā svarar att Mīrā är ett namn hon har 

valt i rörelsen, hon trivs jättebra där och gillar att undervisa andra danskar om Kṛṣṇa. Novellen 

slutar med en fundering om vem som är mest trogen sin tro. Sadbhāv för sitt celibat eller Mīra 

som väntar på honom. 
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Kommentar 

I Mīra banām Silviā har författaren lyckats med att beskriva det så fantastiskt att jag kände att 

önskar jag kunde träffa henne personligen. Här möter vi en dansk kvinna som hjälper människor 

att få visum genom giftermål på papper. Men i det här fallet blir hon kär i den indiska killen hon 

skulle hjälpa. Men tyvärr är han en munk och valt att leva ett celibatliv. Vi får se veta ur en 

tredjepersons perspektiv om Mīrā och hennes önskan om att leva sitt liv med Sadbhāv samtidigt 

som hon blir en medlem i Hare Krishna rörelsen. 

 

Novellen försöker förstå på varför ISKCON är attraktiv för västerländska människor, och 

samtidigt visar novellen en indisk syn mot Hare Krishna rörelsen. Det är en omvänd diaspora 

där en indier ser en vit person i indiskt sammanhang och tycker att det är konstigt, trygg och 

samtidigt är främmande att se en västerländsk så hängivet mot indiska formen av gudstjänst. 

Många indier ser lite ner på dessa indiska missionsrörelser och tycker att dessa västerlänningar 

inte är och kommer inte bli riktiga hinduer även om de klär sig och pratar och sjunger som dem. 

Påminner lite om ”vita maskar. svart hud” problematik av Frantz Fanon fast tvärtom. Bara för 

att man klär sig som en hindu blir man inte en hindu enligt indierna i boken. Hur mycket än 

dessa människor försöker kommer de aldrig bli accepterade av vissa indiska hinduer. Även om 

hon uppför sig i indisk traditionella kläder betyder det inte att hon följer den klassiska indiska 

kvinnoroll pga. Hon väljer jobb och bestämmer själv vem hon skall gifta sig med.  Men det verkar 

som Painyuli tillhör till de diasporaindier som inte ifrågasätter Hare Krishna rörelsen. Här ställer 

författaren frågan till läsaren vems vördnad är riktig? Största dilemma blir när hon frågar sina 

läsare vem som mest trogen för sin tro? Mīrā som väntar på sin kärlek eller Sadbhāv som gett 

sitt liv åt guden. Hon ser i Mīra en västlig kvinna med en andliga önskemål, men samtidigt är 

hon beredd att gifta sig och leva i ett äktenskapligt liv. Och Painyuli tror att ett äktenskapligt liv 

egentligen är den djupare önskan Mīra har.   
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Lakṣmī (Lakshmi) 
 

Novellen handlar om Lakṣmī som är barnvakt och städerska hos en indisk familj i Mumbai. Vi 

får veta om henne i tredjepersons perspektiv via Arcanā. Arcanā jobbar som lärare i en indisk 

skola och har morgonskift. Hennes man Nirmal brukar ta hand om barnen på morgonen. Hos 

dem jobbade Sindūbaī som brukade komma klockan åtta och städade huset innan Nirmal åkte 

med barnen till skolan och senare till sitt jobb. Men nu har han fått chansen att göra sitt PhD 

på Princetonuniversitetet i Amerika. Nirmal var också orolig över hur det skulle gå med allt detta 

i familjen när han måste vara i Amerika i ett år. Han vill inte heller förlora chansen. När Arcanā 

frågade Sindūbaī som har jobbat två år hos oss vägrade hon att jobba så tidigt på morgonen 

och sa att de måste hitta någon annan och slutade. Nu var Arcanā ute efter en ny 

städerska/barnvakt.  

Arcanā har hört om Lakṣmī i grannskapet. Det är många rykten om henne att hon har många 

pojkvänner, att hon inte jobbar ordentligt och alltid vill gå hem tidigt. Men Arcanā brydde sig 

inte om sådana rykten. Hon behöver en som kan ta hand om hushållet och deras två barn som 

är en på fyra år en på ett år. Så när hon för första gången träffade Lakṣmī frågade hon om hon 

kunde komma åtta minuter i sex. Och förklarade att i arbetsuppgifterna ingick att lämna dottern 

Isha vid skolbussen som kommer på morgonen och utöver detta ta hand om det lilla barnet, 

städa och laga mat. Lakṣmī sa ja till detta.   

Lakṣmī kom varje dag kvart i sex. Eftersom det är en stund innan barnen vaknar brukar hon gå 

in i köket och fixa mat till Arcanā. Tack vare det får hon nu en matlåda varje dag. Enligt avtalet 

kan hon åka hem runt tvåtiden men hon brukar stanna kvar till tre eller fyra. En dag frågar 

Arcanā varför Lakṣmī inte åker hem efter att ha jobbat klart. Hade hon inte bråttom hem? 

Lakṣmī svarar att hon inte har bråttom att gå hem. Hon förklarar att hennes svärmor, svåger 

och svägerska inte gillar henne. Hon bor där med sin tioåriga son Suklesh. Alla hemma ogillar 

henne och pratar inte ens ordentlig med henne för hon är änka.  Arcanā frågar varför är det så. 

Hon förklarar att efter att Sūkesh pappa hade gått bort ville ingen ha henne där. Så hon åkte 

hem till sina föräldrar. Men där hemma gick det inte bo på grund av hennes bror och svägerskan 

och hennes föräldrar såg henne som en börda. Men eftersom hennes svåger aldrig fick barn 

ville Sūkesh farmor ha honom nära. Så hon flyttade tillbaka. Eftersom hon är hans mamma fick 
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hon också lite plats i huset. Sedan hennes man hade gått bort i en arbetsolycka och skulle hon 

få trettio tusen rupies. Men hennes svärmor och svåger tog de pengarna.  

Och snart blir Lakṣmī upptagen med sina sysslor och Arcanā med sitt jobb. Arcanā frågade om 

Lakṣmī son Sūkesh studerade bra i skolan. När Lakṣmī säger att han inte gjorde det bad Arcanā 

henne hämta honom till henne så att hon kan ge honom några extra lektioner. Efter ett år kom 

Arcanās man tillbaka från Amerika. Lakṣmī jobbade på som vanligt hos henne och snart var hon 

nästan som en familj medlem. Hon brukade vika kläder eller massera Arcanā när hon kom 

tillbaka från jobbet. Hon lyssnade även på Arcanās dikter. En dag frågade Arcanā till slut om 

Lakṣmī hade någon pojkvän. Lakṣmī tittar på henne ett tag innan hon svarar att hon hade en 

som heter Vinod. Hon förklarar att han är gift och har två barn. Efter detta börjar ett slags 

vänskap mellan de två. Senare tar Lakṣmī ledigt i en vecka. När hon återvänder ser Arcanā att 

hon är jätteglad. Hon frågar vad som är anledningen. Lakshmī svarar att hennes pojkvän sagt 

till henne att han vill gifta sig med henne och att hans mamma har accepterat att han gifter sig 

med henne. Arcanā varnar henne för att gifta sig med honom. Om hon gör det kommer hon 

förlora allt. Hon kommer att inte kunna bo hemma eller i det nya huset eftersom han redan är 

en gift man. Lakṣmī frågar då vem kommer då vilja gifta sig med en änka. Skulle Arcanā tänka 

sig att gifta bort henne. Arcanā skakar på huvudet. 

När Lakṣmī son går ut skolan går både Arcanā och Nirmal personligen och ser till att han får en 

plats på det tekniska gymnasiet. Efter ett tag får Nirmal en anställning som professor vid ett av 

Danmarks universitet. Hela familjen väljer att flytta dit. Lakṣmī blir ledsen över att höra att de 

ska flytta. Och grannarna började undra om Lakṣmī ville jobba för dem.  
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Kommentar 

Här har vi engång till en berättelse till som utspelar sig i Mumbai, inte i diasporan. Lakṣmī och 

Arcanā är tjänare och arbetsgivare men de utvecklar en djupare relation till varandra. Detta 

känns lite autobiografiskt, och författaren bekräftar det. Det handlar om relationerna mellan 

två olika världar i en indisk storstad. En medelklasskvinna och mamma och en tjänarinna i 

hushållet och änka. Vi får en inblick på Anujās liv och hennes strävan att hitta en person som 

kan jobba som hushållerska samt barnvakt medan hon jobbar. Även hur det är när båda i 

familjen jobbar och hur svårt det är att hitta bra hjälp. Det finns skaller, trötthet, och hur 

samhället ser ner på en person som jobbar som städerska och är änka. Berättelsen är 

sammanvävd med olika nyanser. Här finns det ett slags vänskap, hopp och tro på framtiden. 

Här ser vi hur Anujā hjälper till med studier med Lakṣmī son medan Lakṣmī visar sig vara tacksam 

till Anujā. Och hur hon önskar för ett bättre liv. Det är lite tragiskt att se hur Lakṣmī önskar om 

hon kunde gifta om sig för att få den respekt hon känner sig förlorat och få emotionellt stöd. 

Hon försöker hitta en man som är redo att gifta sig med henne men hittar inga. Här beskrivs 

klass skillnader av indisksamhälle. Hon inte får respekt hemma hos svärföräldrar och är faktiskt 

utan emotionellt stöd från sin son och arbetsgivare Arcanā. Detta leder till en tätt emotionell 

relation som överskrider klasskillnader. Det är dystert att se hur en fattig kvinnas liv kan bli rätt 

dåligt efter att ha förlorat sin make. Den mörka tonen i historian gör att man sympatiserar med 

huvudkaraktären. Som läsare blir man en del av den här familjen och hela tiden förväntar sig 

ett lyckligt slut.  
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Kāś (Tänk om) 
 

Denna novell handlar om Susmitā och hennes man, som har en väldigt turbulent relation till 

varandra. Medan Susmitā gillar att vara pratglad och impulsiv, gillar hennes man att vara tyst 

och lugn. Enligt honom gillar hans fru skvaller och det är ett problem. Hon brukar bli sur och 

svara tillbaka att hon inte alls är intresserad av vad som händer i världen. Hon säger även till 

honom att hon är en vanlig student som har tagit studenten från en normal skola, inte bryr sig 

vare sig om Bofors skandal eller Uttarakhand29 eller Jharkhands30 bråk om delning eller 

Narmadās31 rengöring intresserade henne. Hon säger till honom att allt hon ville att han skulle 

acceptera att hans mamma var otrevlig mot henne för tio år sen och hans brors fru pratade illa 

om henne för fem år sen. Hennes man blir arg över detta och säger att han inte kommer ihåg 

gamla saker och att hon inte borde inte gräva upp gamla lik. Hon svarar att liken aldrig blev 

begravda och att hon än idag känner sig ledsen över detta. Hon är mer ledsen över hans 

likgiltighet än de elaka saker som har blivit sagda om henne.   

Efter sju år av giftermål när deras lilla son Varuṇ föddes klagar hon på att hon inte mådde bra. 

Hon säger till honom att han ska rädda henne och att hon inte vill dö utan vill leva. Han tycker 

synd om henne och tar henne till olika stora sjukhus och tagit henne till olika läkare. De gör alla 

möjliga tester men ingen hittar något fel på henne. De säger till honom att hans fru fysiskt mår 

bra men att hon lider kanske av psykiska problem och borde gå till en psykiatriker. Efter att han 

tagit henne till en stor psykolog får hon några sömntabletter. Några dagar efter börjar hon klaga 

på att medicinerna gör henne helt slö i kroppen. Hon klagar på att ingen borde gå till 

psykiatriker för även om man inte är sjuk kommer de att intyga att de är det och man blir ett 

offer för depression. Han får reda på att en gång hade någon sagt till henne att hon ska börja 

med yoga som kunde ge henne lugn och ro så att hon kan sova bättre. Hon hade då blivit 

medlem i ett yogainstitut.  

Med tiden blir han upptagen med sin forskning och hon med sitt mediterande. När han 

accepterar ett jobb i Lunds universitet i Sverige blir hon rasande. Han sysslade med forskning 

inom genetik och när han får erbjudande om att komma till Lunds universitet för vidare 

forskning ville hon inte alls höra om detta. Hon klagar till honom att även om han inte tycker 

 
29 Uttarakhand är en delstat i norra Indien, bildad år 2000. 
30 Jharkhand är en delstat i Indien och tillkom genom en delning av delstaten Bihar 15 november 2000. 
31 Narmada, en av Indiens sju heliga floder, flyter genom centrala Indien. 
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om sitt land och familj, så älskar hon sitt land Indien och vill inte lämna allt detta. Han försöker 

förklara att det är två olika saker men hon vägrar att lyssna. Till slut ger han upp. Hans båda 

söner, elvaårige Mayank och femårige Varuṇ ser till att hon går med på att flytta till Europa.   

Efter att ha flyttat till Lund börjar hon komma med nya klagomål. Social isolering var ett stort 

problem. Sen var det klagomål om vädret, att det är för kallt och ingen sol under vintern och på 

sommaren var det tvärtom att solen syns hela tiden och hela rutinen med naturen är 

annorlunda. Och att i hennes land fungerar naturen som den ska och solen kommer i tid och 

det blir kväll när det är dags. Hon längtar att åka tillbaka till Indien. 

Efter ett tag hade blir hon medlem i en spirituell förening vars andliga ledare var en indier. Hon 

börjar med att meditera och har även en bild på vardagsrummet av den andliga ledaren. Det 

tycker han inte om alls men blir tyst eftersom det gav henne lite lugn och ro. Hon hade gett 

order till sina barn om att de inte skulle störa henne eller göra något oväsen i huset när hon 

mediterade. Båda barnen lydde henne utan några anmärkningar. Detta gillar inte hennes man 

och klagade ofta på det. Hon säger till honom att även han borde komma och meditera med 

henne för att få inre frid. Men han brukar bara bli irriterad över detta och kommenterade att 

han inte litade på sådana andliga ledare eller sådant trams.  

Även om hon var intresserad av den spirituella vägledningen, gav hon inte upp skvaller och att 

prata illa om folk. Efter att ha vart på en fest börjar hon klaga på festens anordnare och hennes 

man blir arg på henne. Han säger åt henne att hon borde sluta med sådana dumheter. Hon blir 

tyst ett tag och säger sen till honom att hon inte ens har friheten att säga vad hon tycker i sitt 

eget hus för att hennes egen fiende är hennes man. Detta gör hennes man rasande och han 

skriker åt henne att han inte är hennes fiende. Och hans elvaårige son kommer in och säger åt 

honom att lugna ner sig. Han förklarar för sonen att hans mor anklagar honom hela tiden. Efter 

att han gjort så mycket för henne. Han hade tagit henne till olika länder och visat olika städer 

som Paris och London. Han förklarar även för honom att han hade tagit henne till olika läkare i 

Indien när hon var sjuk. Sonen frågar då varför han hela tiden argumenterar med henne. Han 

borde bara säga ja. Nu försöker även hennes sjuårige son försöker övertala honom att säga 

bara ja. Han då tittar på sin fru som vid den här tiden började le.  Han frågar henne då om hon 

inte borde göra samma sak för honom.  
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Hon får körteltuberkulos och hon ska till kemoterapi för att bli botad. Hon meddelar envist sin 

man att hon vill åka hem till sitt land Indien och inte vill dö här. Även han hade blivit lite rädd 

för detta men han försäkrade henne att ingen dör nu för tiden av sådana sjukdomar. Men han 

varnade ändå sina barn för att inte krama om sin mor för mycket. Detta ledde till att hon klagade 

på att detta är väldigt märkligt och att i Indien hade hon aldrig blivit sjuk, även med så mycket 

smuts omkring. Även om det är städat har bakterier lett till att hon blivit sjuk. Han meddelade 

henne att läkaren hade sagt till honom att hon hade fått denna sjukdom i blodet för länge sedan 

och det är nu hennes immunförsvar inte kunde hindra det från att dyka upp.  

 

Hon började som vanligt klaga på att hon hade ont i bröstet och att hon inte kunde sova. Han 

tar då henne tillbaka till sjukhuset och förklarar även att han hade tagit henne till psykiatriker i 

Indien. Kanske borde de ge henne lite lugnande. De förklarar för honom att för att få detta 

måste hon ha psykiska besvär. Efter att ha gjort alla tester hade läkarna sagt till honom att hon 

är frisk och inte har några psykiska eller fysiska besvär förutom sjukdomen och hon borde träna 

lite som badminton eller simning. Han tar henne och barnen till simning två gånger i veckan. En 

gång i poolen vill Susmitā plötsligt kyssa honom och han blir förvånad och säger åt henne att 

kontrollera sig. Men hon bara säger åt honom att de inte är i Indien och sådant är normalt här. 

När han säger att det är för barnens skull får han svar från sin son att hon är hans fru och hon 

får kyssa honom om han vill. Detta gör att han blir en aning skakad. Hon försöker då säga till 

hennes son att hennes man alltid är likadan, en som förstör stämningen. Även under 

smekmånaden gjorde han så.  

 

Relationen mellan dem blir mer och mer stelt och båda glider isär. Hans äldsta son hotar med 

att flytta hemifrån om de inte slutar bråka med varandra. Vilket leder till att båda till slut slutar 

prata med varandra förutom de viktigaste saker. Detta gillade han eftersom hans fru slutade 

klaga på allt och alla. Han gillade tysthet i huset. Hon gick mer och mer in i sin meditation och 

att be framför porträtt av sin andliga ledare.  

En dag när han kommer hem från jobbet ser han att hon är väldigt arg och inte ens bryr sig om 

att fråga om han vill ha te. Han går in i köket gör två koppar te och ställer en framför henne och 

dricker samt tar tidningen för att läsa. Hon tar hans tidning och frågar varför han inte ens undrar 

vad som pågår. Han svarar att hon säkert kommer att prata illa om någon och det är han inte 
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intresserad av. Hon säger till honom att han är likadan och att han pratar illa om sitt land och 

allt annat i landet. De börjar bråka. Han går upp därifrån, ser sin äldsta son och säger till honom 

att hans mamma är tjatig. Sonen svarar tillbaka att hon inte är tjatig bara lite känslig och han 

borde bara säga ja då och då och hålla med om hennes åsikter.  

Hon föreslår sin make att det är kanske bättre så än att bo här och att han skulle köpa biljetter 

åt henne och deras barn tillbaka till Indien. Han svarar att barnen inte kommer att åka 

någonstans men att hon kan åka vart hon vill. Hon började undra vem som skulle ta hand om 

barnen om hon inte är där och han svarar att han kan ta hand om dem och att de inte är längre 

småbarn. Deras son Varuṇ kommer och säger till sin mamma att hon kanske borde åka till Indien 

ett tag och att de kan bo med pappa så länge.  

På en morgon går han upp till vardagsrummet och hittar henne sittande i soffan i en konstig 

position. När han rör henne märker han hur hon bara tuppar av som en docka. Han skriker till 

och deras lilla son kommer inspringande och ser att hans mamma inte rör sig och försöker väcka 

henne till liv. Han märker att hans fru hade genomlidit mycket smärta under natten. Hon hade 

massor mediciner på bordet, och telefonen som hon försökte ringa till läkaren med och även 

numret till deras son Mayank. Hon hade även ett porträtt av sin andliga ledare i händerna. Han 

ringer både Mayank och till läkaren. Mayank som var nära kommer först och frågar honom vad 

det är som har hänt igår. Inget märkvärdigare än vanligt svarar han. Läkaren säger att hon hade 

gått bort av en hjärtattack. Efter begravningen o när de äntligen kommit hem märker han att 

båda sönerna gick in i sina rum och ville sörja själva. När han sätter sig i soffan börjar han undra 

om han kunde ha gjort något annorlunda. Om han hade bara hållit med henne och sagt ja till 

allt, om han hade vågat bara kyssa henne i bassängen och om han hade bara gjort som hon sa, 

hade hon kanske levt idag och hade inte behövt känna sig skyldig efter hans sons ord att han 

hade dödat henne.  
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Kommentar 

Alla berättelser hittills handlade om kvinnor ur kvinnors perspektiv, men här får vi tvärtom.  En 

berättelse där den kvinnliga författaren skriver ur ett mansperspektiv om hans fru som är en 

typisk hemma fru. Vi får veta om hur han lyckats med att hitta ett jobb vid Lund universitet. 

Men hans fru är emot att flytta utomlands från Indien. Hon gillar att skvallra och prata om andra 

vilket han inte tycker om. Med tiden glider de isär från varandra. Här har författaren lyckats 

skapa en karaktär som man inte gillar, även om berättarperspektivet är hans. Här visar hon även 

hur en hemmafru från Indien kan känna sig ensam och isolerad i ett nytt land. Och hur en enkel 

sak som den uppskattning från hennes man som hon längtat efter hela sitt liv men som hon 

aldrig får kan orsaka mer problem och hur han i slutet inser att han bara borde ha gett henne 

mer uppmärksamhet och sagt ja till henne.  
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Khulkar kahūṃgī ki maiṃ ge hūṃ (Kommer att säga öppet att jag är gay) 
 

Novellens huvudkaraktär är äldsta dottern Sukanyā som blir tvingad att gifta sig. Sen när hon 

var liten har Sukanyā alltid känt att hon dras till tjejer mer än killar. Hon trodde att det var något 

som kommer att gå över med tiden. En gång när hon sov hos Mrs. Dev som undervisade henne 

fick hon reda på att Mrs. Dev var lesbisk. I hennes familj visste hennes syster om detta och till 

slut fick även hennes föräldrar reda på det. Men de vägrade acceptera detta och började 

annonsera i tidningar, och sätta in kontaktannonser för giftermål på internetsidor. Hon hade 

sagt många gånger till Vināyak som skulle bli hennes blivande make, att hon inte ville gifta sig. 

Hon försökte även säga till honom många gånger på många sätt men hon kunde inte forma 

orden att säga som det var.  

Hennes föräldrar hade sagt till henne att hon var äldsta dottern att hon borde tänka på sina 

syskon. Lillasyster Pārun kommer inte bli gift om hon kommer ut som lesbisk och vad skulle det 

bli för konsekvenser för lillebror Dīpak av detta. Hennes mor hade sagt att allt kommer att ordna 

sig efter giftermålet. Sedan fyra år tillbaka har hon delat en lägenhet med Vāsugī som är hennes 

tjej. Hon har träffat henne på en gayklubb och är fyra år äldre än henne. Vāsugīs föräldrar har 

accepterat att hon är lesbisk och tvingar henne inte att gifta sig. Hon är tamil och Sukanyā är 

bengali.  

Efter att ha blivit tvingad att gifta sig blir hon väldigt upprörd. När hon berättar om detta för sin 

tjej hon tittar bara på henne. Hon kom även till hennes bröllop och grattade henne och gick. 

Första natten när hon skulle sova med sin man kände hon sig äcklad och tryckte bort honom 

och ljög om att hon inte mådde så bra. Hon går och sover med sin svärmor. Efter detta blir det 

en rutin för henne. Hon gillar att tillbringa tiden med Vināyak men hon vill inte dela sitt sexliv 

med honom. Hon dras fortfarande till kvinnor. Efter ett tag anklagar han henne för att gift sig 

med honom trots att hon inte ville. Hon satt och funderade på detta och kom fram till att det 

är hennes eget fel att hon gifte sig med honom. Hon trodde att om hon drogs till honom skulle 

hon bli botad från att vara lesbisk. Men så blev det inte. Först försökte han säga att han skulle 

bota henne. Men snart förstod han att hon var lesbisk. Han sa även en gång påpekat att ”det 

är märkvärdigt att det inte är en man som kommer mellan dem, utan en kvinna”. Efter ett tag 

insåg han att de inte längre kan bo ihop, och en dag sa han till henne att hon kunde gå vart hon 

ville. Hon var fri från honom.  
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Sukanyā kände sig fri. Hon gick tillbaka till Vāsugī. Hon blev förvånad över att se henne där. 

Sukanyā omfamnade henne och tänkte varför skämmas för sin läggning. Alla lever som de vill. 

Efter att ha varit där ett tag frågade Vāsugī henne hur hennes man mådde. Sukanyā svarar att 

hon tycker synd om honom och aldrig borde ha gift sig med honom. Vāsugī frågar varför hon 

gift sig till att börja med och vad kommer att hända nu. Hon förklarar att hon var pressad 

hemifrån för att hennes syskon inte ska få dåligt rykte. Men nu har hon bestämt sig. Hon 

kommer att ge honom skilsmässa och han får väl gifta sig med en annan kvinna.  

Hennes liv gick tillbaka till rutinen där hon gick till jobbet och levde med Vāsugī. Hennes 

giftermål med Vināyak kändes mer och mer som en dröm. Hon såg att han hade tagit bort alla 

deras bilder från bröllopet från Facebook. Efter tre månader fick hon en dag en email från 

honom där han frågade vad hon ville. Hon svarade honom att hon inte kan bo med honom. 

Efter detta kom ett brev till henne från hans advokat som begärde skilsmässa från henne. Hon 

blev tvungen att anlita en advokat själv. När hon hade varit hos advokaten får hon reda på att 

enda sättet att hon kan få skilsmässa är om hon anklagar honom för att inte vara kapabel till att 

ha familjeliv. Sukanyā ville absolut inte detta men hennes advokat varnar henne att om 

domstolen om får reda på att hon är lesbisk kommer hon kanske hamna i fängelse och även 

hennes familj som visste om detta och ändå gifte bort henne med honom. När hon kommit ut 

ringer hennes mamma och frågar vad som hade hänt. Hon förklarar för henne vad som hade 

skett inne hos advokaten och säger till henne att hon aldrig kommer att anklaga Vināyāks familj 

för sådana saker Hennes mamma förklarar då att några av hans släktingar har redan börjat 

prata illa om henne och kallat henne lesbisk fru och allt annat och att de inte är så oskyldiga. 

Hon blir ledsen över att höra detta.  

Efter två veckor tog hon ledigt en dag för att åka till domstolen för att skicka in anmälan om 

skilsmässa. Hennes man kom också dit med sin advokat. Båda hade stått på varsin sida och inte 

ens sagt hej till varandra. Hon funderade över att hon inte kunde bo med honom, kan hon inte 

ens skilja sig utan massa problem. Hon kom hem och gick till sin tjej Vāsugī och sa att hon vill 

flytta därifrån. Hon vill flytta till ett ställe där hon inte behöver skämmas för den hon är. Hon 

och hennes tjej börjar leta på internet. De sökte efter länder där det var gayvänligt. De har hört 

att i Sverige och Danmark är det legalt att vara homosexuell och att de till och med kan gifta sig 

där.  Efter att ha sett detta börjar båda drömma om att åka till Danmark och bo där. Båda går 

till den danska ambassaden och ansöker om tillstånd att bo där.  
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Den dagen när dom fick höra att ville de också delta i en protestmarsch. Men de kunde inte 

det. Hon var skrämd av det hennes advokat hade sagt. Att både hon och hennes familj skulle 

hamna i fängelse. Men efter att ha sett alla de kvinnor som marscherade på gatorna såg de på 

varandra. Sen tog de tag i varandras händer och gick in i mängden för att protestera.  
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Kommentar 

En kvinna som är lesbisk och indier som bor i Indien har det inte lätt. Som jag har förstått är det 

väldigt kontroversiellt att vara homosexuell i Indien var. Till och med var det olagligt ett tag. 

Den 6 september 2018 beslutade högsta domstolen i Indien om paragraf 37732, som 

avkriminaliserar homosexualitet i Indien. Här får vi möta Sukanyā som är gift med Vināyak men 

är homosexuell. Här får vi se dilemma hon går genom när hon förnekar sina känslor till sin tjej 

Vāsugī och efter giftermålet går det upp för henne att hon är gay. Inte ofta har läst noveller 

som handlar om detta och det är både lite chockerande och uppfriskande att se att sådana 

berättelser hoppningsvis kan förändra bilden av indiska samhället. Här tar författaren den 

normala missförstånd som alla går genom i Indien att allting löser sig när man gifter sig. Jag 

gillar hur författaren beskriver den här kvinnans kamp och mod samtidigt målar upp en bättre 

framtidsbild för dessa kvinnorna. Att Painyuli tar upp detta ämnet kanske beror på att 

diskussioner om homosexualitet i Danmark påverkat henne och projekterar i hennes 

diasporamentalitet och med tiden kanske hennes syn på sin egen diasporaidentitet förändrats 

och hon visar sig kritisk inställd emot situationen i Indien. 

 

   

 
32 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/06/indien-haver-157-ar-gammal-koloniallag-som-forbjuder-samkonat-
sex-antligen-kan (05.09.2019) 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/06/indien-haver-157-ar-gammal-koloniallag-som-forbjuder-samkonat-sex-antligen-kan
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/06/indien-haver-157-ar-gammal-koloniallag-som-forbjuder-samkonat-sex-antligen-kan
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Mukhyamantrī kī patnī (Landshövdings fru)  
 

Novellens huvudperson är Kalpanā. Det handlar om hennes familj och hennes man som är en 

landshövding för staten Uttarakhand33. Hon har två barn en son Sātvik och en dotter Mānsī. 

Hennes man heter Śaśank Bātūt. Vi får veta att Kalpanā har flyttat till en liten stad som heter 

Rāmnagar i Uttarākand, Nāinitāl. Hon bodde i ett hus ovanför bergen med utsikt mot byn i ett 

hus som hon och hennes man har byggt ihop och döpt till Kalāś. Hon tänkte ofta på sin pappa 

Nityānands ord när hon skulle gifta sig med Śaśank, att han inte är bra för henne, men hon gick 

emot honom och gifte sig med honom ändå. Hennes son Sātvik pluggade i Kalifornien och har 

fått jobb på Microsoft. Hennes dotter Mānsī studerar på Delhi gymnasiet. Kalpanā bor där med 

sina anställda. En som heter Birjū bor i gästhuset med sin fru och två barn. Han jobbar som 

trädgårdsmästare och hans fru som städerska hemma hos Kalpanā.  

Kalpanā är väl medveten om sin mans affärer med andra kvinnor. Han är 173cm lång, femtiosex 

år, en välbyggd man. Hon visste att han var en populär minister och de flesta som kommer till 

att lyssna hans tal på hans möten är kvinnor. Det sägs även att han är en av de snyggaste 

ministrarna. Men en dag dyker det upp ett brev med massor av fotografier av en ung man på 

sjutton år och ett brev där unge mannen påstår sig vara Śaśānks son. När Kalpanā ringer sin 

man och konfronterar honom om detta svarar han tillbaka att det är någon som försöker 

smutskasta honom. Och att han inte vet något om detta. Han har bara två barn.  

När Kalpanā skulle fira Dīvālī med sin familj får hon reda på att hennes dotter Mansī även tar 

med sig sin vän Nidhī som hon delar en lägenhet med. Hennes pappa jobbar på indiska 

ambassaden i Angola. Kalpanā gillade inte tanken på att hennes unge son ska fira Dīvālī med en 

ung tjej i hennes hus. Sātvik kom från Amerika, tjejerna hade åkt flyg för att komma dit och 

ministern kom via bil. Första gången Śaśank såg Nidhī och hon på honom drogs båda till 

varandra. Kalpanā gillade inte hur Nidhī tittade på honom. Hon märkte att både Śaśank och 

Nidhī började titta på varandra en hel del och misstänkte att de hade romantiska känslor för 

varandra. Mest av allt hatade hon att hennes man borde veta bättre än att dras till en tjej som 

är lika gammal som hans dotter.  

 
33 Uttarakhand är en delstat i norra Indien, bildad år 2000. 
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Dagen efter Diwalī åkte Śaśank för att besöka de närmsta byarna och dottern och Nidhī följde 

med honom. Hennes son Sātvik åkte också iväg någonstans. Kalpanā själv blev upptagen i köket 

med laga mat med Birjū och hans fru. Efter ett tag märker hon att hennes dotter kommer in i 

köket för att dricka lite vatten. Kalpanā frågar henne varför hon inte har åkt med sin pappa. Hon 

svarar att hon hade huvudvärk och stannade hemma och att Nidhī hade åkte med hennes 

pappa. Kalpanā säger åt henne att hon är dum som låter Nidhī åka med hennes pappa och att 

hon inte gillar Nidhīs sätt att se på Śaśank. När dottern hör detta skriker hon att Kalpanā inte 

ska vara så svartsjuk och att hennes vän inte är en sådan tjej, och undrar varför mamman hela 

tiden ska tro så lite om hennes pappa.  

Kalpanā tänker efter ett tag att det kanske är hon som överreagerar och att det inte finns något 

mellan hennes man och Nidhī. Men dagen efter säger Śaśank till henne att han måste åka till 

Delhi för ett viktigt möte. Samtidigt säger Nidhī att hon också måste åka för en faster till henne 

är sjuk. Kalapanā blir förvånad över att höra detta och undrar vart den här fastern kom ifrån. 

Hon ber sin dotter att packa kläderna och åka med dem. Men Śaśank säger åt henne att låta 

dottern vara hemma och njuta av sin ledighet eftersom hennes bror hade kommit hela vägen 

från Amerika.  

Efter ett tag råkar Nidhī själv säga till Mānsī att hon är ihop med hennes pappa. När Kalpanā får 

reda på detta och ställer sin man till svars svarar han att han inte kan leva utan Nidhī. Efter att 

ha hört detta avskyr hon sin man och Kalpanā flyttar för gott till Rāmnagar och bor där med 

sina anställda och hennes jobb med partiet har blivit hennes vardag. Till och med hennes dotter 

blir less på allt detta eftersom hennes vänskap har blivit förstörd på grund av den här relationen 

och hon lämnar Indien för Amerika och flyttar till Boston för sina vidare studier. Efter ett tag tar 

den här affären mellan Nidhī och Śaśank slut. Hon hörde från Mansī och via hennes kompis att 

Nidhī tydligen hade flyttat till England eftersom hennes pappa har fått jobb där och att hon har 

en utländsk kille som pojkvän nu. Kalpanā känner sig lite lättad.  

Men Kalpanā undrar vart den här sonen kom ifrån. Och om det finns en son borde det väl finnas 

en mamma. Vem är hon? Hon har fått åtta brev från den här unge mannen som vill att hennes 

man ska acceptera honom som sin son. Annars kommer han gå till domstolen för att väcka åtal 

och även begära DNA-test för att bevisa att han är Śaśank son.  Hon undrar om det inte finns 

en sanning i det killen säger. När hon säger till sin man att han borde träffa honom blir Śaśank 

upprörd och bortförklarar att det här är någon som försöker sabotera hans politiska rykte. Han 
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förklarar även att han kanske kommer att bli nästa kandidat till statsminister. Och detta är hans 

fiender som försöker smutskasta honom och hon borde inte lägga så mycket tid på sådana 

rykten och bränna upp de breven. Men hon vet bättre än alla andra. Hon känner sin man och 

det är alltid några sexskandaler om honom. Hon behåller allting för sig själv och frågar endast 

sin man om detta och som alltid förnekar han allt.    

Hon visste att den här killen inte kommer att ge sig. Han kommer att dra hennes man till 

domstolen. Och hela hennes familjs namn kommer att bli smutskastat och hennes man skulle 

förlora allt i sin politiska värld. Men samtidigt tänker Kalpanā att hennes familj redan är 

splittrad. Hennes barn är i Amerika och hennes dotter är redan sur på henne att hon fortfarande 

ger sitt stöd till sin man. Hon har hjälpt honom i nuvarande val vilket har lett till att hennes man 

vann med stor majoritet. Men vart skulle hon åka. Enligt henne själv skulle hon bara kunna åka 

till ett ställe och det är till Amerika, till sina barn. Hennes son Sātvik hade gift sig med en 

vietnamesisk kvinna och hennes dotter Mansī dejtar en amerikan. Kalpanā brukar åka dit och 

hälsa på sina barn kom alltid kom tillbaka till Indien. Hon hade mycket att göra här. Hon var en 

del av många organisationer som behövde hennes hjälp. Efter att ha farit runt överallt kom hon 

alltid tillbaka till Rāmnagar, till hennes hus Kalāś.  

En dag får Śaśank stroke och Kalpanā och hennes barn kommer till sjukhuset. Efter många dagar 

klarar han sig men är förlamad i kroppen. Hans barn är med honom några dagar och senare 

åker de tillbaka till Amerika. Kalpanā hämtar sin man till Rāmnagar och börjar att ta hand om 

honom. Hon tänker att hennes man uppnått så mycket i sitt politiska liv, men nu ligger han här 

utan något av detta. Den unge mannen skriver fortfarande till henne och undrar om han kan 

komma och hälsa på sin pappa. Till slut frågar Kalpanā om det är hans son. Śaśank säger att ja 

och att hon ska förlåta honom. Kalpanā trodde att när hon äntligen fått reda på sanningen skulle 

hon bli arg på honom. Men istället kände hon en inre frid. Hon tar upp mobilen och ringer den 

unge mannen och säger åt honom att komma och träffa sin pappa.  

  



Uppsala Universitet 
Sommaren, 2019  Ramu Mudigonda 

49 
 

Kommentar 

Denna berättelse handlar om Kalpanā och hennes familj. Hennes man Śaśank som är kvinnokarl 

och hennes barn Sātvik och Mansī är huvudkaraktärer. Här får vi en inblick i hur en framgångsrik 

politiker är otrogen mot sin fru och hur hon handskas med detta. Speciellt när en ung man 

skickar massor av fotografier av sig och hennes man och påstår sig vara makens son. Här ser vi 

en kvinna som är kändis i samhället och vilka svåra val hon måste göra för att klara av situationer 

som uppstår pga. hennes mans otrogenhet även om han hela tiden förnekar det. Och hur till 

slut ändå förlåter honom och accepterar att det är som det är och är vid hans sida. Det är lite 

tveksamt för min del att förstå sig på denna berättelse. Varför förlåter hon honom? Är det något 

med sentimentalitet att göra? Eller älskar hon honom fortfarande. Dessa frågor blir lite 

obesvarade tycker jag.  Det är bra skrivet när det gäller beskrivningen av området i Uttarakhand. 

Det är detaljrikt och beskrivningen av naturen är väldigt bra. Dock ser jag ingen koppling till 

diaspora. Kanske detaljbeskrivningen av staden, men utöver det är det bara en novell om 

otrohet, svik och förlåtelse.  
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Gāḍmadar (Gudmor)  
 

Nīrā, Tārā och Rachel Fernandes är huvudkaraktärer i denna novell. De får av moster Shīlā reda 

på att hennes mor inte mår bra och ligger på intensivavdelning på sjukhuset i Mumbai. Förra 

året fick hon en stroke. På sjukhuset får de reda på att hennes mammas mans släktingar också 

är där. När de två går in dit undrar de vad de vill nu. De förklarar att de ville se deras mamma. 

Men hennes mammas brorson Melvin Pinto säger att hon inte är deras mamma. Hon har gett 

allt till släktingarna. Låt henne vara säger hans fru Sarāh. Då säger brorsdottern Vagrīs det bara 

en lägenhet kvar och kanske vill de ha den. Nīrā var lugn men Tāra blir väldigt arg. Nirā försökte 

förklara att de har bra jobb tack vare mamman, men innan hon ens hann säga något säger 

brorsdottern att de vet vilka de är, och att de är horbarn. Nīrā blir helt tyst efter att ha hört 

detta. 

Tārā går ut ur sjukhuset medan Nīrā förgäves försöker övertyga sjukhusläkaren att låta dem 

träffa Rachel Fernandes som är deras gudmor. De hade åkt hela vägen från Delhi till Mumbai 

för att träffa henne. Läkaren förklarar att hon inte hade några barn och att Melvin Pinto hade 

fullmakt och att det bara var han som kunde ta sådana beslut. Nīrā blir ledsen över att höra 

detta och tänker att även om de är en stor del av hennes liv räknades de inte. Hon går ut till 

Tārā och utan att fråga förstår även Tārā vad som kan ha skett därinne. Det finns ingen 

anledning för dem att stanna i Delhi när de inte ens fick träffa sin gudmor. De hade kommit dit 

med flyg men åker tåg tillbaka samma kväll. På tåget var de två väldigt ledsna. Medan Tārā satt 

och läste en bok började Nīrā fundera på sin familj.  

Nimā Tamāng är från Nepal Tulsipur. Hon gick med villigt med på att bli prostituerad med sin 

pappas tillåtelse för att försörja sin familj. Efter att ha fått pengarna som hon gett till sin pappa 

följde hon med halliken till Varanasi. Efter två år reste hon till Mumbai och blev bosatt i 

Kamātīpūrā och började jobba där som prostituerad. Hon ville inte ha barn. Men vid tjugosex 

fick hon en dotter som var väldigt fin. Hon nämnde dottern Anjanā. Folk började kalla henne 

Anjū. Anjū började som prostituerad redan vid tretton års ålder. Hon fick två barn. De heter 

Nīrā och Tārā. 

Från Meerut kom en kille som heter Kapil och han blev hallick i området. Kapil övertygar Anjū 

att det inte finns så mycket att tjäna här så om hon är villig kan han se till att hyra ett rum 

utanför området och hon kan följa med honom på hans motorcykel och kan komma tillbaka på 
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morgonen. Anjū går med på detta för att tjäna lite bättre så att hon kan försörja sina barn. 

Samtidigt bodde en kvinna som heter Rachel från Goa i närområdet. Hon är rektor för en skola 

och undervisar även där. Hon har bott i Mumbai sedan hennes man hade gått bort för ett tag 

sen. Anjū träffar henne några gånger vid busshållplatsen och när Rachel frågar varför hon inte 

slutar med detta och skaffar ett vettigt jobb svarar Anjū med att fråga om hon skulle fixa detta 

jobb. Skulle hon även ge henne tak över huvudet åt henne och hennes barn. Rachel bara skakar 

på huvudet och går därifrån. 

En dag ser Rachel en motorcykelolycka från sitt rum. När hon springer till platsen ser hon Anjū 

som hon har sett ett antal gånger på busshållplatsen och pratat då och då. Killen som körde 

motorcykel låg död lite längre bort. Anjū ligger mitt på gatan och blöder kraftigt. När hon 

kommer närmare henne ber Anjū att Rachel att ta hand om hennes döttrar och inte låta dem 

bli utnyttjade som prostituerade i det området. Anjū omkommer efter tre dagar.  

Dagen efter åker Rachel och hämtar båda barnen. Först ville inte hennes mormor detta. Men 

efter ett tag går hon med på att Rachel ger dem en bättre framtid. Efter att ha förlorat dottern 

även hennes mormor slutat med detta jobb och flyttat närmare dem i en lägenhet och hyr ut 

till inneboende. Rachel förklarar för barnen att hon är deras gudmor från och med idag och de 

ska kalla henne mamma. Hon tar barnen till en internatskola och ser till att de får en bra 

utbildning och hon står för alla kostnader. Hennes gudmor hade till och med valt de bästa 

gymnasium och högskolor till bådas utbildning. Efter detta åker båda flickorna till Delhi för 

vidare studier och utbildar sig vidare. Nīrā tar mastersexamen i ekonomi och finans och Tārā i 

internationell marketing och kommunikation  

Även om Tārā var liten när de lämnade Mumbais horkvarter kommer Nīrā ihåg en hel del. Ibland 

brukar hon gå dit och se hur det är att gå runt i samma kvarter hon sprang runt som barn. Med 

tiden har allting förändrats. Inklusive de här gatorna som en gång var fulla med neonljus och 

flickor i alla fönster. Nu har prostitutionen flyttats till internetsidor och Facebook.  

Tiden flöt på och flickorna är nu vuxna. Nīrā har blivit tjugosju och Tārā är tjugotre. Båda bor 

och jobbar i Delhi. När Nirā och Tarā har hört att hennes mamma är sjuk åker båda från Delhi 

till Mumbai för att träffa henne. De hade frågat moster Śīlā som brukade bo granne med 

mamman förr i tiden om råd. Śīlā förklarade för Nīrā när det skulle vara tomt på sjukhuset när 

hon skulle komma och besöka. Nīrā åker dit ensam. Hon blir insläppt av en vårdare. När hon ser 



Uppsala Universitet 
Sommaren, 2019  Ramu Mudigonda 

52 
 

sin mamma liggande på sjukhusbädden blir hon väldigt emotionell. Hon lägger sig bredvid 

henne och upprepar gång på gång att hon inte ska lämna henne. Hon som är så fin och 

fantastisk som har räddat dem från ett mardröms liv i horkvarteret. Med tiden råkar Nīrā somna 

och när hon vaknar hör hon röster. Hon vaknar av ett ryck. När brorssonen och brorsdottern 

kommer in i rummet och ser henne blir de rasande och tar tag i hennes hår och drar henne ut 

från rummet. Śīlā som också är där försöker förgäves att hjälpa till men de anklagar även henne 

att det är hon som såg till att de här horbarnen är här. Nirā lämnar sjukhuset upprörd och 

skakad. 

 Efter några veckor får båda döttrarna nyheten att deras mammas bortgång. Båda barnen åker 

till Mumbai och åker direkt till begravningsplatsen med sin mormor. Efter begravningen när de 

äntligen tagit farväl börjar brorssonen, brorsdottern igen bråka om vad dom hororna gjorde 

där. När deras mormor hör detta blir hon rasande och säger att även deras far var kund till 

henne och att de aldrig ska kalla henne för det ordet. För om hon öppnar munnen och säger 

alla hemligheter om alla män som kommer till dem så lär de inte vara så respektabla i samhället 

som de uppger sig vara. Att plötsligt se den gamla damen bli så upprörd gör dem alla rädda och 

de lämnar dem i fred. Nīrā och Tārā som aldrig sett deras mormor så blir helt tyst medan moster 

Śīlā står vid sidan och ler och tänker på ett Buddhatalesätt som säger att en kvinna inte kan bli 

smutskastad utan att en man blir smutskastad.  
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Kommentar 

I den här berättelsen får vi veta om Nīrā , Tārā och Rachel Fernandes som är deras gudmor. Den 

tar upp väldigt många känsliga ämnen. Alltifrån fattigdom som tvingar en ung kvinna från Nepal 

att frivilligt gå med på att bli såld till en bordell. Och att jobba med prostitution för sin familj 

skull till hur jobbigt det är när ens barn växer upp i Mumbais prostitutionskvarter. Detaljrik 

beskrivning av en familj vars liv är baserad runt fattigdomen i Indien och försörjer sig via 

prostitution. Den ger en mörk bild av Mumbais prostitutions och alla flickor som far illa i den 

här verksamheten. Men samtidigt hopp om medmänsklighet och hur en modig kvinnas 

agerande förändrade livet på två unga flickor. Författaren tar upp ämnen som de flesta blundar 

för. Prostitution och fattigdom och hur samhället ser ner på en prostituerads barn. Även med 

bra utbildning och jobb lyckas de inte övertyga andra att de har förändrats. Den visar hur stark 

ens okunnighet kan vara mot alla fördomar människor har mot dessa barn. Gillade hur 

författaren lyckas trollbinda sina läsare med så enkla ord, men med sådant starkt budskap om 

hur dessa kvinnor blir utnyttjade och deras syn på livet, samt på hoppet om bättre liv för deras 

barn.    
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Sammanfattande analys 
 

Painyulis skrivstil på hindi är enkelt men elegant. Det kan sägas att det är lättare att läsa hennes 

texter än de av många andra författare som lever i hindi-talande områden i Indien. Hon 

använder en hel del tatsam-ord, d.v.s. sanskritlånord i författartexten, t.ex. viṣād, upekṣit, 

akasmāt, sankṣipt, abhīvādan34 - alla exempel från samma sidan - och samtidigt en hel del 

engelska ord som t.ex. elevator på hindi35 i talet av hennes karaktär, men nästan inga danska 

ord, som är del av det sättet hindi koden som talas i diasporan i Köpenhamn. Hon själv 

berättade i samtal (inte i intervjun) att hon försökte byta ut danska ord med engelska ord i 

hänsyn av hennes indiska läsare som har tillgång till engelskan, men inte till danskan. Dessutom 

är hennes stil inte särskilt idiomatisk och inte visar många ordspråk som är typisk av hindi-stil 

av författare som lever i Indien.  

Hennes sätt att beskriva personerna i sina noveller gör att indier – i synnerhet kvinnor - som 

bor utanför Indien kan känna igen sig själv i situationerna och handlingsförlöporna som ibland 

utspelar sig. Samtidigt gör hon det klar i intervjun att hon inte vill betraktas som en feministisk 

författare, och en kritisk inställning emot män är inte planerad – ”but it automatically happens” 

som hon säger i intervjun. Hon gör det klar att hon kan även sätta sig in i ett könsbytande 

författarperspektiv som i Kāś.  

Painyuli har hennes indiska läsare i ögon, och hon försöker förklara diasporans dynamik till den 

här gruppen av läsaren. För läsaren i diasporan och i Indien själv skriver hon i synnerhet 

novellerna deras plot utspelar sig i dagens Indien. Berättelsen om en lesbisk relation i Bangalore 

är samtidigt tydligen inspirerad av diskursen om homosexualitet i Danmark, och även drömmen 

att emigrera till landet ingår i berättelsen. En indisk läsare i Indien ska antagligen bedöma den 

här novellen att vara rätt provokativt i hänsyn om diskursen om homosexualiteten av 

huvudkaraktärerna.  

Painyuli tar ofta en vanlig vardaglig situation eller en vanlig karaktär till grund för sina 

berättelser och utvecklar ett panorama av intellektuella och samtida könsrelaterade problem. 

Hennes karaktärer känns väldigt bekanta när man läser om dem. T.ex.  i hennes noveller träffar 

 
34 Painyuli 2018: 56 
35 Painyuli 2018: 56 
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vi en städerska som är väldigt ofta normalt i medelklassfamiljer som jobbar med hushållssysslor, 

eller en medelklasskvinna som jobbar som receptionist på ett kontor i en storstad i Indien. 

I novellen Lakṣmī står den hemliga huvudkaraktären Lakṣmī i centrum, men hon betraktas från 

Arcanās perspektiv, som är Lakṣmīs arbetsgivare och betraktar sig samtidigt som hennes 

medlidande väninna – vi blir inte medveten hur Lakṣmī tänker om sin relation med Arcanā.  Som 

är tydligen en alter ego av författaren. Det mesta av det hon skriver handlar om karaktärer som 

har utvandrat till ett annat land, i det här fallet Danmark eller i novellen Kāś i samlingen Lund i 

Sverige. Vissa av hennes berättelser utspelar sig i Indien. 

I intervjun berättade hon att alla hennes karaktärer i hennes noveller är baserade på egna 

upplevelser eller erfarenheter omkring henne. Författaren säger att alla noveller går tillbaka till 

berättelser hon själv hörde eller är direkt autobiografiskt. Det är något speciellt med det sättet 

hon går i djupet för varje karaktär som varar med hela boken. Jag tror att det ger läsaren 

möjlighet att förstå indisk diasporas identitet i de här skandinaviska länderna. Hennes 

specialitet ligger ofta i den emotionella eller personliga detaljbeskrivningen. Hennes ord 

beskriver människor och deras omgivning ofta in i minsta detalj samtidigt som hon beskriver 

hur karaktärerna mår inombords. I novellen Lakṣmī beskriver hon en änkas önskan att bli omgift 

samt hennes känslor kring hur alla runtomkring henne behandlar henne, i novellen Kāś om en 

man som försöker förstå sin fru men ändå ser henne som ett problem.  

Även om innehållet av en hel del berättelser är rätt mörkt, mänskliga relationer brutal och 

verkligheten i diaspora psykologiskt svårt att gå igenom, lyckas författaren på något sätt ofta 

en överraskande ”happy end” t.ex. i berättelser Vah use kyoṃ pasand kartī hai eller Kaṭhin 

cunāv där båda kvinnor ställs inför ett dilemma men i slutet löser hon detta genom att beskriva 

att de är nöjda och glada med nuvarande situationen. En djupgående längtan efter en hel familj 

och en harmoni mellan olika kulturella värderingar verkar ligga bakom det. Novellen Highway 

E 47 i samlingen är i sig själv en berättelse om en implantation av en kroppsdel i egen kropp: 

Även om en tragisk historia ligger bakom evenemangen, är berättelsen i grund en berättelse 

om ett sätt av lyckad hybridisering.  

Analysen av de olika språkstilarna författaren använder sig av är lite uppfriskande. Att se henne 

använda alltifrån hindi, urdu och ibland även sanskritord blandat med engelska och vissa fall 

danska ord översatt till engelska. Författaren använder olika koder av språket enligt behov. Det 
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gör att det flyter på ganska naturligt mellan karaktärer. Många av hennes noveller utspelar sig 

i skandinaviska miljöer, vilket gör detta är lätt att förstå för en skandinaviskt publik med 

sydasiatisk immigrationsbackgrund men kan vara lite svårt för en indisk läsare – även om man 

har ibland intrycket att Painyuli försöker uttrycka sig lite övertydlig för att göra det lättare för 

indiska läsare att förstå. Dock tycker jag att det blir ibland faktisk lite svårt att begripa vissa 

engelska ord på devanagari.  

Vissa berättelser är väldigt korta medan andra är väldigt långa. Jag tror att hennes specialitet 

ligger i hennes sätt att beskriva karaktärerna med sådan känsla och att alla hennes berättelser 

har en överraskande slut som man inte kan förutse. Överraskningsmomenten är ett viktigt 

element i hennes berättelser, och de ofta leder till den beskrivna oförväntad ”happy end”. 

I novellerna har författaren visat ett antal berättande strategier som användes för att förmedla 

representation av indiska kvinnors situation i Indien samt utomlands. Man får en känsla av att 

hon är inte bara en kvinnlig, men även en feministisk författare, även om hon gör det tydlig i 

intervjun att hon inte vill betraktas på det sätt.  Även om kvinnliga huvudkaraktärer dominerar 

i denna novellsamling, men det är spännande att hon även försöker sätta sig in i en manlig 

karaktär i sina noveller (ex. Kāś). Hon räds inte att skriva om homosexualitet som fortfarande 

betraktas som en tabu i Indien eller är åtminstone ett väldigt kontroversiellt ämne att skriva 

om. Att Painyuli skriver om detta hänger säkert ihop med hennes erfarenheter med diskursen 

i Danmark om homosexualitet. 

Författarens perspektiv manifesterar sig i flera fall genom i auktoriserad berättare som läsaren 

får ta del av dessa kvinnors livshistoria och öde. Samtidigt är ”besökaren” författaren själv - hon 

uppger att mycket av vad hon berättar kommer direkt från hennes egna erfarenheter. I 

novellerna används invandrarnas fattigdom, sympati, indisk hederskultur och kulturkrock 

mellan traditionella indiska och moderna danska värderingar som huvudingredienser för att 

skapa en medkänsla med Painyulis kvinnor hos läsaren. En bieffekt av detta är många manliga 

karaktärer blir den onda gestalten, som är vanligtvis manlig.  

 

Dock håller sig novellsamlingen en fascination att läsa vidare om dessa karaktärerna som är 

komplexa och olika, om deras öde. Vi får en insyn i det indiska samhället, vars hierarki är lite 

svårt att förstå sig på byggt upp. Mīrā är i samband med andra berättelser ett undantag: Här 

blir läsaren medveten om författarens syn på en kvinna i Hare Krishna rörelsen. Som i sina andra 
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berättelser ser Painyuli Sylvias emotionala behov och önskemål att hitta en man för att grunda 

en familj i centrum. Jag tänker att synen på Sylvia är rätt begränsad, i synnerhet eftersom 

Painyuli kommer inte att se kritisk på Hare Krishna rörelsen, även om hon säger i intervju att 

hon inte förstår deras attraktion i det danska samhälle.  

 

Sammanfattningsvis är Archana Painyulis novellsamling uppfriskande att läsa och ett viktigt 

dokument av den indiska diasporas mentalitet i dagens Skandinavien. Att hon använder sitt 

modersmål som språkligt medium gör novellerna särskilt autentisk, tror jag. En översättning till 

engelska eller danska kan säkert förmedla diasporans känslor till en större krets, men Painyuli 

ser hennes läsare mer i den hindi-pratande världen i Indien och international. Visst försöker 

hon att påminna läsaren om kvinnoförtryck och hederskultur i olika former i diasporan. Kan 

Archana Painyuli ses som en feministisk författare? Själv har hon förnekat att hon är det i 

intervjun. Men under min analys om att hennes sätt att beskriva indiska kvinnors liv, dess 

svårigheter och hederskultur påpekar att hon kan väl ingå i kategorin av feministisk författare. 

För när jag läser hennes noveller får jag känslan av att detta är diasporalitteratur med sin 

befattning med kulturkrock, hybriditet och bytande identitet, men samtidigt ett viktigt bidrag 

till dagens hindilitteratur överhuvud och till indisk feministisk litteratur. Jag anser att hon är en 

kvinnlig författare som är värd att även nämnas som en feministisk författare.  

 

När jag har läst denna bok var jag tvungen att ställa många frågor till mig själv. Som barn blev 

jag adopterad och kom jag till Sverige när jag var fjorton år. Och jag växte upp i ett samhälle där 

jag inte passade in i början. Det hon beskriver har jag upplevt jag på en personlig nivå. Jag kan 

se mig själv i vissa av karaktärerna som hon beskriver som slits mellan två världar. Jag har haft 

både en indisk och svensk skolundervisning på senare tid. Jag har bott i Sverige mer än 24 år nu 

och känner mig mer som en svensk än indier. Jag blir oftast ställd mot väggen av det indiska 

kulturarvet och hinduistiska traditioner som mina biologiska föräldrar vill att jag ska vara stolt 

över och föra vidare. Samtidigt känner jag mig helt främmande i Indien när jag besöker dem. 

Här känner jag igen mig i karaktärerna som bor i Danmark i Painyulis noveller. Samtidigt känner 

jag dragen till Indien och dess kultur även om jag själv vet att jag aldrig kommer att bosätta mig 

där.   
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Appendix: Intervju med författaren 
 

Intervju med författaren Archna Painyuli, genomför den 28e mars 2019 via Skype. Intervjun 

genomfördes på engelska. 

1. Do you avoid giving personal information about yourself on the internet? 

 

Not really. Nobody has shown interest in it. But I would like to do that as soon as I know 

how.  

 

2. Why do you write in Hindi? And how come only one book has been translated to English?  

 

I am more comfortable in writing in Hindi because it’s my mother tongue. I do write in 

English. As you can see Where do I belong is in English which I translated. My new book 

Kerali Massage Parlor is written in Hindi and I am doing a translation to English. 

 

3. You often adopt your writing to Indian audience. Is there a prominent exception for 

Swedish and Danish because you use the words tum as du in Danish and āp in Hindi? 

Has your way of thinking changed since you moved to Denmark? 

 

I have been living here for the past 31 years. So, I would say it has changed. But as far 

as words like tum in Hindi I believe that when you are addressing a younger person who 

you are familiar with you address with tum instead of āp. 

 

4. Do you perceive yourself more Danish western writer in general or you still 

representative of the Hindi diaspora with culture and linguistic center in India?  

 

I consider myself Indian diasporic writer of Hindi. 

 

5. Mīrā, one of your characters, is a very interesting character where you describe the 

appreciation of Indian culture through a Danish woman. Is she interested in Indian 

culture due to her love to an Indian or she is generally interested in Indian culture? 
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Not only Mīrā, but many Danish people are drawn to Hare Krishna movement. I don’t 

know why exactly. Even though they have everything but most of them leave their 

western lifestyle, become vegetarian, and become devotees of this spiritual 

organization.  

 

6. Mostly you tell your stories through women’s perspective. But in Kāś in Highway E 47 

you tell the story out of a man’s perspective. What attracts you to the narrative 

perspective of a man? 

 

This is not the first time I have written in a man’s perspective. My other novel Paul kī 

tīrthyātrā was more appreciated. That’s one of the reasons why I chose to write in Kāś. 

 

7. There is a lot of talk about you in newspapers in India that you are promoting the Hindi 

diaspora in Scandinavia. Do you feel the same way? 

 

Yes. To be honest I do feel to some extent. And I have written some articles regarding 

this too.  

 

8. Does this mean you are going to teach in Hindi? 

 

Unfortunately, no. Because I am a chemistry and biology teacher. Mainly I am a Hindi 

promoter and writer. But I would love to teach in Hindi if I get the time.  

 

9. Do you see yourself as an ambassador or as a missionary of Hindi in the western world?  

 

Yes. I see myself not only as a writer but also as a promoter of Hindi.  

 

10. Are you a feminist activist or author? How do you respond to being referred as a feminist 

author? 
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I see myself more as an author. I am not a feminist author. As a female I can understand 

the female emotions better. And that\s why I mostly write about females. 

 

11. Is there a tension between being a female activist or a female author between those two 

role models? 

 

I think there is a little bit difference, cause when I write as a female author many people 

seem to say that I write as a female activist and portrait men in negative roles. As I said 

before most of my stories are taken from true events. My target is not to make male 

characters negative, but it automatically happens.    

 

12. Is there a reader in your mind when you write, or do you write it for yourself? Is your 

pragmatic reader an Indian in India or an Indian in the diaspora or someone from the 

outside world? 

 

My pragmatic reader is everybody. But some do consider that my readers are Indians 

because I write in Hindi. But my novel Where do I belong is such a novel where 

everybody could relate. 

13. How does the autobiographical relate to the fictional in your writing? You mentioned 

that all your plots go back either to your own experiences or to what you have heard 

from persons close to you. Do you see yourself as a reporter of Indian diaspora 

mentalities in Scandinavia with the books like Where do I belong?  

Yes, I do like the Scandinavian mentality in my writer’s Indian diaspora that is in 

Denmark. As I said before I had to make autobiography into fiction. One character 

sometimes is made of two or three characters. Not just a single character. 

14. How would you describe your characters? Emotional or personal? 

About my characters many of my readers say they are very much human. I don’t make 

my characters god or devil. They are like general normal human beings. Everyone has 

shortcomings, weakness, strength. They are both emotional and personal to me. 
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15. How many novels did you write? And how many short stories? And is there a new book 

on its way? 

I have so far written three novels and one-story collection. Soon there will be another 

new story collection Kitnī mā hai merī on the theme of the mother.  
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