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UNGDOMEN 

För att kunna berätta om min far måste jag berätta lite om Indien, om det brittiska styret 
och också lite om Sri Aurobindo, för min far var en länk i den kedjan. 

Prasanna Sarkar var läkare på Charitable Hospital i Khulna, och hans tredje son hette Sud-
hir. Sudhir föddes i Faridpur (som idag ligger i Bangladesh) – den 21 februari 1889. Sudhir 
föddes i en Brahminfamilj (prästkastet), men Sudhir var den enda familjemedlem som vid 15 
års ålder vägrade att följa den brahminska seden. Det var ett tidigt tecken på att han var emot 
sociala orättvisor. Han var född revolutionär. 

Sudhir ville inte gärna berätta om sig själv, han berättade hellre om det som hände runt 
omkring. 

En typisk historia om honom är när Indien blev självständig (1947-08-15). Den indiska re-
geringen ville ”belöna” sina gamla hjältar, men Sudhir avböjde och sa: Jag har inte kämpat 
och suttit i fängelse för att få en pension av en regering som är ansvarigt för delningen av 
mitt moderland. Jag har, och jag skulle kunna offra allt igen för mitt moderland. 
(Matribhumi). 

Jag är hans yngsta son. Vi var sex syskon, en syster och fem bröder. Vår mor Suniti Bala 
Devi dog väldigt tidigt – 1940-12-12. Jag var då knappt 16 månader gammal. När jag var ung, 
var jag ofta sjuk och stannade hemma. Folk sökte upp min far på kvällarna, för de ville höra 
om hans tid som swadeshi – revolutionär. Det är så jag minns många av de historier han berät-
tade. 
    Indien har alltid fascinerat främmande folk. Alexander den Store kom och knackade på 
Indiens dörr. Macchiaveli beskrev Indiens rikedomar. På medeltiden försökte folk ta sig till 
Indien, men hamnade i Amerika. Först var det muslimer som tvångsförvaltade Indien i tre-
hundra år. Sedan övertog Storbritannien och koloniserade Indien i tvåhundra år. Även de så 
kallade stora nationerna som Frankrike, Portugal och Nederländerna har haft kolonier i In-
dien. Inte att förglömma, även Sverige (Ostindiska Kompaniet) gjorde anspråk och ockupe-
rade Pondicherry! (” I början av 1733 seglade fartyget ”Ulrica Eleonora” med P. von Utfall 
som chef från Götheborg i detta ärende och nådde snabbt fram till en hamn nära Pondichery, 
som man valt till svenskt brohuvud i Indien” sid. 10 (6). Indien var rikt på bomull, siden, flera 
olika sorters kryddor som kanel, kardemumma, spiskummin, pepparkorn av olika slag, mus-
kotnöt och även tobak, te, socker och också juveler. Förresten, en tredjedel av dåtidens största 
diamant, ”Koh-I-Noor” sitter i brittiska drottningens krona. Stora mängder av juveler stals 
dels från Taj Mahal och dels från olika tempel. Efter den industriella revolutionen i Europa 
blev Manchester i England en av de största textilproducenterna i Europa. Att billigt tyg kunde 
komma från Indien var otänkbart, så britterna högg av tummen på de Indiska textilarbetarna! 
Det kallar jag brutalitet! 

Tidigt, när Sudhir var ung, flyttade hans far med familj till hamnstaden Khulna – som lig-
ger i dagens Bangladesh, inte långt från den Bengaliska viken. 

Jag kan minnas ett par av de historier han då berättade. Redan tidigt var han (Sudhir) emot 
sociala orättvisor. Detta hände när han var så där åtta, nio år gammal. Han tittade ner från 
terrassen på andra våningen, när han såg folk bära korgar på huvudet, fulla med apelsiner. 
Han fick en idé: han tog en lång bambukäpp och välte en korg. De fattiga som fanns där om-
kring var snabba att plocka till sig allt de kunde, medan ägaren till korgen rusade in till min 
farfar för att berätta om vad Sudhir hade gjort. Men Sudhir hade anat vad som skulle komma. 
Han klättrade ner och försvann. Men när det blev kväll smög Sudhir in till sin mamma och 
bad om ursäkt. Det var tur att han gjorde så, för hade hans far fått tag i honom så hade han fått 
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rejält med stryk. Dessutom fanns det inte långt från Khulna en djungel, och ingen ville gärna 
vara ute då. (Jag minns själv, att jag som fyraårig har hört ylande vargar när det blev mörkt.) 

Den andra episoden var när han gick i skolan. Denna händelse kom att prägla hans senare 
liv. Han måste ha varit så där tolv år gammal. Som alla barn gick han i skolan. Bland eleverna 
fanns en engelsk kille, sonen till den engelske polisofficeren. Den engelske pojken var lite 
äldre och han hade slagit en bengalisk kille som var yngre. Det kunde inte Sudhir tåla, så han 
gav sig på polisens son. Sudhir slog pojken så att han blödde. Sudhir blev arresterad, slagen 
med batong och sen de tog honom till en undersökningsdomare. Denna domare blev arg på 
polismannen och sa att nästa gång kommer han kanske med barn från lekskolan (Kindergar-
ten). Sudhir släpptes. 

 Bara den här lilla incidenten gjorde att hans två äldre bröder, som skulle satsa på ett civilt 
jobb hos de brittiska myndigheterna var rädda att detta kunde påverka deras karriär. Skolled-
ning och hans far var rädd för repressalier. De hade säkert kommit ihåg hur brittiska soldater 
tryckte ner Sepoy Mutiny 1857. På den tiden hade Storbritannien ett järngrepp över Indien. 
Man kan väl säga: ”först stryk med bambukäppen, sen förhör!” Denna polismetod är ett arv 
från det brittiska styret, eller rentav från den muslimska lagen sharia (5) och finns kvar än 
idag!!  

Men för Sudhir blev det startsignalen till ett drastiskt ändrat liv. Han vill nu ta hämnd på de 
främmande härskarna. Han började intressera sig för bland annat Swami Vivekananda. Han 
hängde Vivekanandas bild i sitt rum. 

Men vem är Vivekananda (12/1/1863 - 4/7/1902)? Han var en briljant akademiker som 
blev munk och som gick riket runt till fots och satte hinduismen på en piedestal. De brittiska 
kolonialherrarna och kristna missionärer försökte smutskasta hinduismen. Det var han som 
väckte en slumrande hinduism till liv. Han försvarade Vedanta, och väckte nationalistiska 
känslor i folket. Han sa att hinduismen är baserad på den urgamla heliga skriften Veda 
(Scruti), medan det var tid att revidera det kulturella arvet (Smitris) med massa dos and don’t 
som följer i religionens spår. Han menade att scruti (Veda) är evinnerlig, men Smitris bör 
tidsanpassas.  Han åkte till Amerika 1893 och i Chicago deltog han i Worlds Parlament on 
Religions. Alla deltagare titulerades med His Excellency, His Reverens och så vidare. Men när 
Vivekananda gick upp på podiet, sa han ”Brothers and sisters in America” och för detta fick 
han två minuters oavbrutna applåder. Han introducerade Vedanta till väst och blev en inspirat-
ionskälla för kommande politiska ledare som Sri Aurobindo, Gandhi, Subhash Bose och så 
vidare. 

Sudhirs dyrkan för Vivikananda blev kortvarig. 
Tillbaka till Sudhir, som tonårig åkte han till Calcutta. Hela Bengalen kokade, året var 

1905, dåvarande brittiske vicekungen ville dela Bengalen under devisen divide and rule - 
söndra och härska. Det hade upprört många, men det största politiska partiet, Kongresspartiet, 
var en lam pro-brittisk samling som hellre ville krypa för kronans makt. Samma taktik använ-
des 42 år senare när Storbritannien lämnade den indiska subkontinenten. Då föddes Väst-
Pakistan och Öst-Pakistan, och Indien delades 1947. Öst-Pakistan bytte namn till Bangladesh 
efter oroligheterna 1971. 
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  ”Bandemataram  Movement” 

Kring 1905 hade Sudhir hört talas om en grupp som kallades för Swadeshirörelsen eller 
frihetskämparna. (En frihetskämpe är inte en terrorist). 

För att bli medlem fick man med Gita i handen, skära sig i bröstbenet och med blod skriva 
en ed: ”Detta är mitt löfte. Från och med idag jag har blivit en frihetskämpe för mitt moder-
land. Indiens frihet är min dröm när jag sover, det är min meditation när jag är vaken, det är 
min enda mål i livet. Så länge Indien inte är fritt ska jag leva som en swadeshi, endast an-
vända indiska varor och bojkotta allt som är utländsk.”  

Som ett svepskäl anmälde Sudhir sig till den nystartade National College där Sri 
Aurobindo var principal. Under ledning av Barindra Ghosh, yngre bror till Sri Aurobindo, 
hade en grupp unga män börjat utbildas. Man skulle läsa och fördjupa kunskaperna om den 
heliga skriften Gita, man skulle delta i fysiska aktiviteter, hantera skjutvapen och hemma-
gjorda bomber och i övrigt läsa böcker om revolutionen. Många bland dem var välutbildade 
som tog hand om lärjungarna. En hade till och med varit i Frankrike och lärt sig om hur man 
gjorde bomber. Sri Aurobindo hade med sig vissa idéer från sin vistelse i England . Han tog 
vissa kunskaper från Irländska Sinn Fein. Han var ”hjärnan” bakom allt. Man bör tillägga att 
Barindra Ghosh var mer ”blodtörstig” och den aktive ledaren. 
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Sri Aurobindos vapen var pennan. Om Vivekananda väckte hinduismen, så var det Sri 
Aurobindo tillsammans med dåtidens ledare som ryckte i detta slumrande folk, det som 
Gandhi med fördel senare kunde fortsätta. 

För Sudhir blev det tre hektiska år. Många av hans dåtida kompanjoner har senare beskrivit 
honom som totalt hängiven sin uppgift. Sällan har man mött en man som var så orädd, sa No-
lini Kanto Gupta (One of the bravest and most fearless sons of the Motherland) och Shri Jaya 
Prakash Narayan, en av Gandhis närmaste medföljare, har till och med kallat honom för a lion 
among men. Sudhir lärde sig leva spartanskt. Deras rörelse levde på donationer, Dr. Ghosh, 
Sri Aurobindos far hade lämnat en del fastigheter, bland annat Maniktola Gardens där de unga 
männen tränade. Sri Aurobindo skrev sina flammande artiklar i Bande Mataram, medan 
Barindra Ghosh var mer radikal och skrev i Yugantor. 

Medan Sri Aurobindo eldade upp sig, som han i ett avskedstal till studenter i National Col-
lege 23 augusti 1906, och sa: 

"Work that she may prosper, suffer that she may rejoice"  
Sri Aurobindo skrev bland annat The Doctrines of Passiv Resistence (1908), samma pas-

siva motstånd användes senare av Kongresspartiet med Gandhi i spetsen. Varje revolution har 
haft en master mind bakom idéerna, som till exempel Voltaire var för den franska revolution-
en och Marx för den ryska revolutionen, så var Sri Aurobindo för Indiens självständighets-
kamp. 

Barindra Ghosh, i motsats till Sri Aurobindo, var mer otåligt och blodtörstig, han var i 
praktiken den revolutionäre ledaren. Han hade visionen att bilda ett Bhavani Mandir (Tempel 
till Moder Indien) av patriotiska ungdomar som skulle utbildas till samurajliknande soldater 
som skulle befria Bhawani Bharati (Moder Indien) med våld. 

Sri Aurobindo levde som har lärde. När han blev arresterad tidigt den 1:a Maj 1908 rusade 
en hel del poliser, med engelsmannen Superintendent Cregan i spetsen, in i sovrummet och 
fann honom liggande på en madrass på golvet! Mr. Cregan sa, de säger att du är högutbildad, 
det måste vara skamligt att för en så bildad person att ligga på golvet på det sättet. Varpå Sri 
Aurobindo sa, jag är en fattig man och lever som en fattig man. Mr. Cregan sa, och du tror du 
ska bli rik genom att göra uppror mot kronan? Längre konversation ville Sri Aurobindo inte 
ha, Cregans verbala och vulgära tal tilltalade 
inte. Sri Aurobindo var utbildad i Cambridge, 
men han avstod avsiktligt från en hästtävling, 
och därför blev han inte godkänd som Indian 
Civil Servant (ICS), någonting som hans pappa 
så gärna ville att han skulle bli. 

Många sådana polischefer och andra vitala 
poster tilldelades till engelsmän oavsett om de 
hade en bra bakgrund eller inte. Hellre en tredje 
klassen brittisk officer som är lojal mot kronan, 
än en bättre bildad indier. 

Under den här tiden, även om det var för en 
kort period, levde Sudhir med Sri Aurobindo. 
En gång blev Sudhir sjuk. Han låg på golvet 
bredvid Sri Aurobindo, som håll på att översätta 
”Mahabarata”, ett gammalt episkt verk. 
Skrivna papper låg överallt omkring. Sudhir 
kräktes och en del papper blev förstörda. Sri 



 6 

Aurobindo tog, utan minsta besvär, hand om Sudhir, sedan rengjorde han golvet och till slut 
tog han upp de förstörda papperna, utan att någon gång klaga på Sudhir (i Indien är det tjäns-
tefolk som gör ett sådant jobb). 

En annan gång gav Sri Aurobindo Sudhir pengar för att köpa en viss bok om Ghita. Sudhir 
ville spara pengar, så han köpt en billigare version. Det gillade inte Sri Aurobindo, ska man 
läsa Gita så måste det vara autentiskt. Sudhir fick göra en returresa. 

Tyvärr blev ett misslyckat bombattentat slutet på denna rörelse. Två unga men, Khudiram 
Bose och Prafulla Chaki, hade den 30 april 1908 för avsikt att döda Magistrate Kingsford, en 
engelsk domare som var känd för att döma nationalisterna till mycket hårda straff. Bomben 
slog istället mot två damer som satt i nästa hästekipage och som dog. 

 

  Alipore Bomb Case 
Efter denna incident blev 49 personer av Bande Mataram-rörelsen arresterade. Rätte-

gången blev känd som Alipore Bomb Case. Det tog ett år innan domslutsutslag kom. 
Sudhir undkom gripande ett par dagar. Han bytte namn ofta. Ena gången Bagchi, vår fa-

miljs namn, en annan gång Sarkar, en titel hans farfar hade fått som finansförvaltare till en 
muslimsk Nawab (stor jordägare). Även stavning ”sircar” användes. Innan gripandet var han 
hemma, och förmodligen bytte han namn då till Sudhir Ghosh .  

Hemkommen blev det direkt gräl med hans storebror, Narendra Nath, som hade tagit ner 
Vivekanandas bild från Sudhirs rum. Man får inte glömma att storebroderns stora mål var att 
göra civilkarriär hos de brittiska makthavarna. Samma storebror var den första att välkomna 
Sudhir, när han återvände från Andamans. 

 Sudhirs mamma var förtvivlad, hon var beredd att ge honom allt de guld hon bar på sig, så 
att Sudhir kunde fly till utlandet. (Nämnas kan, att även idag föredrar vissa människor i Indien 
att placera i guld på kvinnan kropp, hellre än att sätta in pengarna på banken!) Sudhir ville 
inte bli ihågkommen för förräderi, så han gav upp. 

Medan Sri Aurobindo var i fängelse utnyttjade han tiden till att meditera .”Enda resultat av 
den brittiska regeringens vrede blev att jag hittade Gud. ”De andra, utom de som inte var iso-
lerade, behöll sin moral. Mot slutet av tiden i Alipore ordinerade fängelsets läkare att Sudhir 
skulle bli Sri Aurobindos personliga assistent, tvärt emot vad fängelsets ledning ville. Det var 
också på så sätt Sudhir kunde följa Sri Aurobindo från nära håll. 

I ett av Alipores domstolssammanträden samlades alla 49 swadeshikämparna i en stor bur. 
Vid ett tillfälle knuffade en av vakterna Sri Aurobindo, som var frånvarande. Sudhir som satt 
en trappa upp såg detta, men inga andra hade en tanke på det. Sudhir, som liksom de andra var 
fastkedjade, hoppade ner för en dust. Sudhir var på väg att attackera vakten, men alla skrek 
”Sudhir, Sudhir lugna ner dig, lugna ner dig.” Turligt nog satte Sudhir sig ner och mumlade 
”Han skulle bara våga röra honom, han ska visa respekt för sådan man”. Nolini Kanto 
Gupta, en av medfångarna berättade att Sudhir med sin fysiska styrka och kraft och med järn-
kedjan rund handen, kunnat slå ihjäl vakten.  

Vid ett andra tillfälle stod alla medfångarna i rader. Ett vittne skulle identifiera Nolini för 
ett bombdåd. Sudhir hade kommit överens med Nolini att Nolini skulle stirra rakt fram. Sud-
hir ställde sig bakom honom och visade med stort skådespeleri att han var skyldig. Vittnen 
pekade ut Sudhir. Så Nolini tackade Sudhir att han slapp Andamans. Sudhir däremot var re-
dan dömd till Andamans. 
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Livet i Alipore var grymt. Maten var urusel – 
ris, linser och spenat i en röra. Men ännu värre 
var det, när det gäller hygien, som Sri 
Aurobindo beskriver i Tales of Prison Life - på 
s. 18 (4):  

…the same tub or pail did for the w.c., cleaning 
of utensils and bath. As undertrial prisoner this 
extraordinary luxury was allowed to them, the 
convicts had to take their bath in a bowlful or 
two of water. 

Vidare i boken Sri Aurobindo and the Free-
dom of India (2) på s.88… 
The bowl was free from all caste restrictions, 
beyond descriminition: in the prison cell it 
helped in the act of ablution; a little later when I 
had to take my food, the lentil soup or vegetable 
was poured into the same container; I drank out 
of it and washed my mouth. Such an all-purpose 
priceless object can be had only in a British 
prison… 

De kriminella behandlades bättre än swa-
deshi. Så var det i det brittiska kungadömet. 

Domare i rättegången var en Mr. C.P. Breachcroft, som var student i Cambridge samtidigt 
som Sri Aurobindo. När engelsmannen fick reda på vilken avskyvärd behandling fångarna fått 
i Alipore satte han igång en undersökning, men då hade swadeshifångarna tillbringat flera 
månader där. Efter Beachcrofts ingripande fick Sri Aurobindo nu en lite bättre behandling.  

Sri Aurobindo levde i fängelse, ett liv i retreat, han deltog inte ens i sitt eget försvar. Han 
överlät det till en ung advokat, C.R. Das, som i slutpläderingen sa: 

My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in si-
lence, long after this turmoil, the agitation will have ceased. Long after he is 
dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet 
of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his 
words will be echoed and re-echoed, not only in India but across distant seas and 
lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before 
the bar of this Court but before the High Court of History. 

Sri Aurobindo, Nolini och en del andra frikändes, men inte Barindra Ghosh, Ulaskar Dutta, 
Hemchandra Das, Sudhir och några till som skickades till Devils Islands – Andamansöarna. 
Sudhir skulle stanna där från 1909 till 1915, men somliga ända till 1920 . 

 Om Alipore var grymt, så var livet i Andamans värre än helvetet! 

Alla runt omkring Sri Aurobindo hade märkt att han hade övermänskliga krafter. Alla tog 
chansen att fråga hur det skulle gå för var och en. Men Sudhir frågade, vad ska jag göra, om 
jag kapitulerar och inte orkar bara säga emot? Sri Aurobindo bara sa, Tänk på mig och jag 
skall hjälpa dig. Det var nog första gången Sri Aurobindo sa något sådant. (De som tvivlar 
kan väl läsa ”The Lost Foot Step” av Silviu Craciunas, en rumänsk fånge under kommunistti-
den, som i sina drömmar träffade på ”Aurobin Dogos, the Brahmin”, och om hur denna brah-
min hjälpte honom.)  
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Fången på Andamans  

Som fransmännen hade sina Djävulsöar i Guyana, Sovjet hade sina Gulag, Sydafrika hade 
Robben Island, på samma sätt hade Storbritannien Tasmanien i Australien, Burmas djungler 
och Andamansöarna. De stora koloniala herrarna hade en annan människosyn och ett annat 
människovärde! 

 Fängelset på Andamans byggdes efter 1857 års re-
volt. Det fanns 698 celler. (Det mesta har rivits) Varje 
cells mått var 4 gånger 2,7 meter. För ventilations 
skulle fanns det ett fönster i 3 meters höjd. Fången fick 
inte se utanför de fyra väggarna.  

Även om isoleringscellen i Alipore var liten och 
obekväm, så var det mycket värre i Andamans – ett 
upphöjt golv blev säng. Man sov med andra ord på 
golvet, med ett lakan av jute. Något bord eller stol var 
det inte tala om. Det fanns ett litet hål vid ena väggen, 
där man gjorde sina behov. Inget rinnande vatten eller 
elektricitet. Detta var innan Genèvekonventionen från 
1915. Det var först efter konventionen som man blev 
mer human mot politiska rebeller. Som ett exempel, 
medlemmar av Kongresspartiet som 10 – 15 år senare 
blev tillfångatagna, hade tillgång till böcker, papper 
och penna (Nehru, Indiens förste premiärminister 
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skrev till och med historieböcker, i ett brev till Indira Gandhi, som också senare blev pre-
miärminister).  

Kort efter att Sudhir och de andra hade landat i Andamans, skulle det bli inspektion av bi-
trädande guvernören, så fastkedjade fick de ställa sig på 
linje. När guvernören var framför Sudhir spottade Sudhir 
på honom. Det blev tre dagar med händerna fastkedjade 
över huvudet och han fick talrikt med piskrapp. Fängel-
sekläderna var gjorda av billig jute. När jute är blött är 
det tungt. Vädrets makter i Andamans var inte nådigt, 
varmt på sommaren, så där 40 till 44 grader i skuggan. På 
vintern öser det ner när monsunregnet kommer, med 30 – 
40 cm per dygn är inte ovanligt, liksom 80 – 90 procents 
fuktighet! Klädbyten var en lyx. ”en liten börda på en 
lång väg blir tung!” (som H.B. Agardh sa). Moskiter och 
ohyrors plåga inte att förglömma. 

Det fanns åtskilliga sätt att straffa på. De politiska 
fångarna betraktades som hyperfarliga och behandlades 
mycket hårt. Grymmare behandling, som vi ska se, finns 
det knappast. Disciplining Punishment av Satadru Sen (5) 
är en bok om Andamans och jag citerar: De bengaliska 
terroristerna ansågs vara så farliga att det var förbjudet 
för fångvaktare (som för det mesta var muslimer!) och de 
andra kriminella fångarna, som rånare, mördare och så 
vidare (en vanlig tjuv hade inget att göra i Andamans), att 
omges med dem. 

Andamans kalla-
des på hindi för Kala 
Pani (Det Svarta Vattnet) och i den kriminella världen 
ingav det stor respekt för en som hade varit i Kala Pani 
och återvänt. Rykten sa att man aldrig återvände från 
Kala Pani! Kriminella skulle rehabiliteras och tillbringa 
resten av livet på de öarna. Det var ett sätt att öka invåna-
rantalen. Mindre kriminella kvinnor ”exporterades” till 
öarna för att öka folkmängden där (5). 

Sudhir har beskrivit hur han och medfångarna (alla 
bengaliska terrorister, förstås) kopplades tillsammans runt 
ett oxspann som skulle föras runt, runt, för att utvinna 
olja. Mängden per dag var 30 lbs (så där 13,6 kg). Oxar 
som gjorde samma jobb skulle framställa 16 lbs (7,2 kg). 
Målet måste nås, om inte de klarade det på dagtid fick de 
jobba extra på kvällen. Många av Sudhirs vänner var 
bräckliga, såsom Barindra, som också led av malaria. 
Jobba måste de i alla fall. Så de som var de starkare fick 

hjälpa de mindre starka. Barindra Ghosh har senare beskrivit denna oljeproduktion som en 
evig brottningsmatch. Man var andfådd efter fem minuter! Man fick trampa på i lera och man 
sprang runt, runt, runt! Höll man inte en viss takt, då var piskan framme! 

Ett annat straff var att utvinna salt från havsvatten. Detta är beskrivet av Bhibuti Bhusan 
Sarkar (ej släkt med Sudhir). Han fick en hammare och mejsel och med det högg han ner ved. 
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Tolv kärror med ved skulle transporteras och sedan skulle han göra upp eld och koka havsvat-
ten tills man fick salt. Man var tvungen att hela tiden röra om. Allt detta i en brännande sol. 
Sedan skulle det brännande heta saltet lagras med en slev och bara händerna. Den gas som 
uppstod var outhärdligt. Man fick göra stora mängder för att vaktaren skulle bli nöjd. 

Något av det värsta är den unge Indu Bhushan Roys öde. Han avled 22 år gammal. Han 
hade blivit tillsagd att utvinna lin från en ”syrlig” planta. Barhänt, dag in och dag ut, gjorde 
han sin ”plikt”. När syran började fräta på hans händer, bad han om omplacering. Vakterna 
nekade. På natten skar den unge man sin skjorta till en lina och hängde sig i cellen. Vakterna 
sa i sin rapport att Indu Bhushan led av hallucinationer och därför hade tagit sitt liv.  

 
Men en av de vanligaste uppgifterna var att göra rep av kokosfiber med bara händerna. 
När det gäller mat stal de muslimska vakterna mat. Om det någon gång fanns kött i grytan 

så berättade muslimerna att det var oxkött, så de troende hinduerna avstod till vakternas för-
tjus- ning. 
Det gick så 
långt att 
swa-

deshifångarna åt kofoder för att överleva! Det var dålig kontroll.  
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I denna miljö levde Sudhir sina bästa år. Så småningom, runt 1914 blev Sudhir mer och 
mer sjuk. Han placerades på en närliggande ö (Viper Island), med några vakter och med en 
Divisional officer som chef. Chefen var irländare och hette Mr. Harvey. Sudhir och Harvey 
blev goda vänner, de hade gemensamt ett visst hat mot engelsmännen! En gång hade Harveys 
föräldrar skickat ett paket med bland annat ost. Den här osten måste ha varit på väg i flera 
månader. Båtarna gick inte så ofta från England, sedan skulle paketet till Calcutta och sedan 
med en andra båt till Andamans. När Mr. Harvey la osten på bordet så rörde sig osten av sig 
själv. Det var nog sista gången Sudhir åt ost. (Vi hade god tillgång till ost i Pondicherry). 

Vänskapen mellan Sudhir och Mr. Harvey blev också en vändpunkt för de andra swadeshi. 
Sudhir fick tillgång till Mr. Harveys kontor och på så sett kunde han smuggla ut officiella 
brevpapper och kuvert. Han lämnade dem till Barindra Ghosh och Ullaskar Dutta bland annat, 
och de i sin tur kunde skicka ”officiella” brev till fastlandet. Så småningom kunde hela Indien 
läsa om sanningen. Sudhir som i samma veva blev sjukligare, transporterades nu till fastlan-
det. Även om det officiellt heter att han blev frisläppt var han inte det. Han var nu väldigt ma-
ger, det återstod bara skinn och ben. Men hans moral och själ var inte rubbad. 

En gång på fastlandet blev Sudhir falskt anklagad för ett bankrån och att han hade gjort om 
en klocka till bomb och skulle mörda High Commissioner i Andamans. I verkligheten var de 
för sent ute, det som egentligen hänt var att Sudhir hade smugglat ut och lämnat information 
om fångbehandlingen i Andamans. Detta skulle senare dyka up i The House of Commons i 
London! 

De närmaste sju år höll de brittiska makthavarna god kontroll på Sudhir. Till en början var 
det husarrest. Långt in i Assams djungel fick han bo in en liten hydda.  

Men, till skillnad från Andamans fick Sudhir tillgång till både böcker och möjligheten att 
skriva. Säkerligen var det en inverkan av Genèvekonvention från 1915, som skrevs efter 
första världskriget. 

Men ändå fick Sudhir leva långt från civilisation. Varje vecka var han tvungen att cykla till 
närmaste polisstationen och anmäla sig där. På väg till sin hydda fick han sin matranson. Det 
var en bit att cykla. På den tiden hade han en käpp med sig och en dag hörde han en tiger! 
Innan han kunde reagera hoppade en tiger mot honom, men missar. Sudhir föll från cykel, 
men satt upp igen och med käppen i handen skrek han och vrålade mot tigern som hade gått 
till attack. Tigern backade och försvann. Sudhir trodde att det hans skyddsängel som räddade 
honom. Han fortsatte cykla samma väg, för han sa att det fanns ju ingen andra vägar. Jag frå-
gade honom om han inte blev rädd. Han svarade: vem blir inte rädd för en tiger! Men man ska 
uppträda med pondus, för en tiger märker instinktiv om man är rädd eller inte. Och det där 
med att vråla, i dag vet vi att skrika vid en fysisk ansträngning medför en utsöndring av adre-
nalin. Men för Sudhir och hans kumpaner hade fått lära sig detta i deras självförsvarsträning.  

 

   Assam  
Sudhir stannade kvar i Assam från 1924 till 1934. Han gifte sig på inrådan av en sadhu och 

ett löfte  från myndigheter att de skulle ”släppa” honom om han gifte sig. Sudhir gick med att 
gifta sig med Suniti Bala, en kvinna på lite över tretton år. Hon var från Pangsha i Fadidpur. 
Detta var ibörjan av 1920 talet (tyvärr vet ingen exakt datum). Här i Assam föddes Panou, 
Bono och Gama, men också två spädbarn som dog. 

Det var också här i Assam, närmare bestämmde i Sorbhog han tog initiativet att bygga  en 
skola. Den skolan finns kvar än idag, har utvecklats och kallas för ”Sorbhog Railway Colony 
High School” 
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Kring Sorbhog kallades han för ”Rangababu” - den hjälpsamme mannen. Det var välkänt 
att han delade ut homeopatisk medicin gratis till de behövande. 

 Sudhir hade inte något yrke att falla tillbaka på, men hans driftkraft var stor . Först och 
främst ville han bli homeopat. Homeopati fortsatte han sedan med i hela sitt liv. Boken Mate-
ria Medica användes flitigt. Sudhir var anlitat av många, hela den rörelsen drevs som ett slags 
Charity clinic. De som hade råd betalade, de fattiga fick gratis behandling. Vissa som inte 
hade råd betalade med ris, frukt eller dylikt. Sudhirs lillebror fick en glänsande ide. Han före-
slog en skylt med: Dr Sudhir Sarkar – M.A.D.!!!  

Hans far köpte skog och mark i Assam. Sudhir var en av de första i landet att i stor skala 
utvinna ett opiat (cathechu) från akacior för användning inom läkemedelsindustrin. 

Sudhir startade en skoaffär i Calcutta, där hans lillebror skulle hjälpa till. En liten incident 
skedde under denna period. Medan Sudhir var ute i ett ärende klev en stor pathan in och 
krävde en summa pengar för att ”skydda” affären. När Sudhir återvände och fick veta av lille-
bror vad pathanen hade gjort, då rusade Sudhir mot pathanen och gav honom rejält med stryk 
och la till ”tänk på att jag har varit i Kala Pani (Andamans) och återvänt” Denna man kom 
aldrig tillbaka. Skoaffären gick ingen vidare, som Tejen Mukherjee (son till en berömd swa-
deshiledaren med namnet Bagha Jothin) berättade för oss. Sudhir var alldeles för frikostlig 
mot de fattiga. Och som bekant, fattiga finns i mängder i Bengalen. 

Samma Tejen Mukherjee skulle följa med Sudhir på en utflykt. En man sålde puffat ris och 
Sudhir gav Tejen pengar för att köpa tre strutar. När Tejen kom tillbaka sa Sudhir: lämna dem 
till dessa fattiga pojkar som tigger vid vägkanten. Så där försvann mellanmålet! 

   Khulna 
I Khulna stannade han från 1934 till 1943. Under denna period föddes Mona, Kalu och jag. 

Men Khulna besökte han ofta, för det var hans föräldrarhem. Khulna är omgivet av två flo-
der,”Bhairab” och ”Rupsa”. Alla vet att Östra Bengalen hemsöks av oväder och översväm-
ningar . Detta hände kring 1920 och Shambhunath Bhadra berättar: det var ett sånt oväder att 
de fattigas hus, gjorda av gyttja, kollapsade. Sudhir organiserade en hjälpaktion för att trans-
portera bort de utsatta. Tidigt nästa dag såg Bandra hur en man bar en kvinna över sitt huvud 
till stranden. Det var Sudhir.  

Sudhir, tillsammans med sina medhjälpare, fortsatte att hjälpa de nödställda tills vädrets 
makter hade lugnat ner sig. 

      Från tiden i Khulna måste man berätta den här historien. Det måste ha varit i mitten av 
1930-talet. Sudhir väntade vid en järnvägsstation då han såg hur polisen jagade en tjuv. Tju-
ven hade undkommit och var inte långt från Sudhir. Han ropade på tyst på tjuven och sa ”låt-
sas att du är min kuli och bär den här väskan.” Det gjorde tjuven. Sudhir tog honom med till 
Khulna. Han fick reda på att tjuven var mycket fattigt och stulit lite mat. Sudhir gjorde klart 
med honom. Mina syskon har berättat att någon så lojal person som den mannen har man inte 
sett. När vår mor dog fick den här mannen bära ut mig från min mors dödbädd. Han var en 
mycket ledsen man när Sudhir med familj lämnade Khulna för Pondicherry. 

Sudhir ville försöka ett nytt grepp. Han gjorde rörledningar av armerad betong. Han var en 
av de första i Bengalen som gjorde det. 1938 byggde han den första septiktanken i Pon-
dicherry, dit han hade börjat åka. Vid andra världskrigets utbrott lärde han ut hur man gör 
tvål, så att Ashram kunde tillgodogöra sig sitt eget behov. 
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Den 12 december 1940 dog hans hustru, Suniti Bala, en kvinna som var som en motsats till 
Sudhir. Hon var lugn och sansad, hon var förtjusande. Hon kunde lugna ner Sudhir i alla lä-
gen. Det var som motsatta poler som drog dem tillsammans. 

 
Sri Aurobindo Ashram i Pondicherry 

Det var inte bara hennes bortgång som gjorde att tog hela familjen till Pondicherry i okto-
ber 1943.  

Den brittiska spionen var igen ute efter honom. Gandhi och Kongresspartiet hade en kam-
panj om ”Quit India.” Samtidigt såg en bengaliledare vid namn Subhash Chandra Bose till att 
de blev allierad med Tyskland och Japan. Han ville i motsats till Gandhi befria Indien med 
våld. De brittiska myndigheterna anade att Sudhirs sympatier fanns med Subhash Bose. Det är 
bland detta, samt omtanke om sina barn som Sudhir sökte skydd hos Sri Aurobindo Ashram i 
Pondicherry. Pondicherry då var en fransk koloni. Även om Frankrike och England var allie-
rade i första och andra världskrigen fick indiska swadeshikämpar skydd i Pondicherry.  

När han först besökte Pondicherry fick han i uppdrag av Ashram att göra septiktank av ar-
merad betong. Selfmade man som han var, läste han på om det och sedan var det bara att sätta 
igång. Medan han inspekterade arbetet kom folk förbi och sa att The Mother skulle ge Dars-
han. Sudhir sa utan att tänka jujubhuri (ungefär som häxa eller, snällt sagt, kärring). Sudhir 
sökte sig till Pondicherry för Sri Aurobindos skull, inte vill han ha någonting med en fransk 
kvinna att göra! Men det skulle han inte ha sagt. Det blev stort rabalder. Folk krävde en of-
fentlig ursäkt! När denna incident kom till Sri Aurobindos kännedom sa han bara Pagla Sud-
hir (tok-Sudhir). Vi kände honom som fearless Sudhir (orädd), och i och med det var detta 
utagerat. Sudhir ökade sin kunskap om The Mother när han läste om det i Sri Aurobindos 
verk. 

I oktober 1943 ville han bosätta sig i Sri Aurobindo Ashram i Pondicherry med sin familj. 
Han kunde ju arbeta. Han tog hand om gamla tidningar, la dem i stora kärl med vatten tills det 
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blev en massa och med detta introducerade han handgjort papper, som idag är en av Ashrams 
stora industrier. 

Ashram behövde krita för att måla om hus väg-
garna. Det kallas för white washing. Krita fram-
ställs av krossade snäckskal. Så Sudhir hämtade 
varorna utan fråga någon, direkt från kvinnorna 
som plockade snäckorna. På så sätt skulle kvin-
norna kunna tjäna mer. Legalt eller illegalt? Sudhir 
blev anklagad och det skulle bli rättegång. Det 
bekymrade honom inte, han sa: Det kan väl inte 
vara värre än Andamans. I rättssalen kände doma-
ren kände igen Sudhir och utbrast, ”Hur vågar ni 
anklaga Sudhir. Vet ni han har suttit i fängelse i 
Andamans och är en riktig frihetskämpe” Sudhir 
blev frikänd men han fick lova att köpa snäckor 
från arbetsgivaren till dessa kvinnor. 

Och till slut var det krukmakeriet. Vid 72 års 
ålder gick Sudhir runt om Pondicherry med en 
Geigermätare. Han skulle förgäves leta efter uran, 
så att Indien skulle bli självförsörjande med atom-

kraft! Han vill främst se atomer som en energikälla. Indien byggde sin första kärnreaktor re-
dan 1954. 

Sudhir led av klaustrofobi och av mardrömmar från sin tid i Andamans. Jag minns hur 
Sudhir sov med vidöppen dörr i det huset vi bodde innan 1948 och hur han sov tätt intill dör-
ren. Det var om nätterna han hade mardrömmar. Han kunde skrika, eller snarare vråla, men vi 
små barn sa inget. Bono, min syster närmade sängen och ropade ”Baba, Baba” så lugnande 
han sig. Men hans mardrömmar avtog senare. 

Den 15 augusti 1947, blev Indien självständig. I och med att Gandhi vägrat gå med på 
1942 års Cripps Proposal, så ville Storbritannien hämnas genom att dela Indien i Öst- och 
Väst-Pakistan. Öst-Pakistan blev Bangladesh 1971. Delningen av Indien betydde enligt Sveri-
ges Television att 800 000 människor dog och mer än 27 millioner människor blev hemlösa. 
Det beskrivs i en artikel i BBC World (2007-08-10) att minst 500 000 – 1 million människor 
miste livet. Då talas det om Punjab. Bengalen också blev delat och eftersom det har en större 
folkmängd, hur många dog inte där? Inte att förglömma resten av Indien. Detta smärtade Sud-
hir mycket, dels blev hans syskon och hans ägodelar blev konfiskerad, dels var hans moder-
land nu delat! Hur onödig delningen var visar dagens Indien. Idag lever över 1 miljard indier 
tillsammans och mer än 13 % är muslimer. Sedan 1947 har Indien haft tre muslimska presi-
denter. 

Tillbaka till den 15 augusti 1947. Oroligheterna nådde även Pondicherry. Vissa lokala le-
dare hetsade upp den okunniga, fattiga befolkningen till att kasta stenar och bränna Ashrams 
egendom. Det var på natten till den 15 augusti och detta berättade Panu, min äldste bror. Det 
var oroligheter i hela staden. Sudhir kunde inte sitta stilla. Han tog på sig en turban (skydda 
huvud mot slag och stenar) och med en Lahti (en cirka 150 cm lång käpp) i handen och vrå-
lande gick han emot cirka 50 personer, hans tvingade dem till reträtt till andra sidan kanalen. 
En bekant, Purnananda, var också med, men höll sig lite bakom Sudhir. Hela gatan var full 
med glas-splitter med det brydde sig inte Sudhir om. Han sa till Purnananda, om Ma-Bhawani 
(Moder Indien) är med så finns igenting att vara rädd för! Den kämpaglöden fanns kvar i 
Sudhir. Tillbaka hemma låg Kalu och jag och sov när Sudhir återvände hem efter den lilla 
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incidenten. Panu, som då hade kommit hem sa du har lämnat barnen ensam och dörren är 
vidöppen. Det skulle Ma (the Mother) ta hand om. Märkligt nog han hade inga blessyrer. 

Till vardags var Sudhir ingen bråkstake, tvärt om var han lugn och älskvärd. Bråka inte, 
men ska man bråka så slå till så hårt att de andra inte vågar slå tillbaka! var hans filosofi.  

Slutligen, Sudhir var bara en av pionjärerna i den så kallade Bande Mataram-rörelsen som 
tidigt revolterade mot det brittiska styret, men ändå bara en liten kugge i den rörelse som 
kvävdes tidigt. Man ska varken förstora eller förminska deras insats.  

Sudhir var anspråkslös, ärlig, modig och ge-
nuin. Han var generös, frikostlig och alltid hjälp-
sam. Det var många som kom till honom, en del 
vill ha homeopatisk medicin och andra dricka en 
kopp te. Somliga ville bara prata med honom. 
Hans hem var alltid öppet.  

Även om jag här kallat honom för Sudhir här, 
så har man i Indien – såväl som i gamla Sverige 
– respekt och vördnad för de äldre. Jag skulle ha 
skrivit Baba (far). 

Baba dog 27 april 1974. Jag är stolt över att 
vara din son.  

 
Jag blev tillfrågad av min fru och mina barn att 
berätta lite om min far. Utan deras hjälp hade jag 
inte kunnat skriva detta. Tack till David för bil-
derna från Andamans, som han besökte 1993 
som första barnbarn. Martin, Marcus och Samuel 
för teknisk hjälp. Och moral support fick jag av 
Kerstin, Dan, Maria och Hanna. 

Mycket stor tack också till Mona Sarkar och Chanda Poddar, deras böcker har varit ovär-
derliga. Ändå har jag efter bästa förmåga skrivit själv. År 2009 är det hundra år sen Sudhir 
blir deporterad till Andamans. 

Den andra informationen fick jag från Google Search, till exempel Pathan, Vivekananda, 
C.R. Das, Andamans prison, Partition of India ( från BBC World: Partitioning India over 
lunch och Sixty bitter years after Partition 08-08-2007 och 10-08-2007) och mycket mer. 
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