RANI
AV JHANSI
Te x t : M a r c o S m e d b e r g

Drottning Lakshmibais roll i sepoyupproret
i slutet av 1850-talet har antagit mytiska
proportioner. I väst jämförs hon med
den franska nationalhjälten Jeanne d’Arc,
i Indien hyllas hon som djärv frihetskämpe.

I

november 1828 föddes en flicka i den heliga
staden Varanasi i Indien. Hennes familj var
brahminer, den högsta av de fyra sociala klasserna inom hinduismen, och efter moderns
död 1832 växte flickan upp som fosterdotter till
sin fars arbetsgivare, en peshwa (motsvarande premiärminister), vid hovet i Bithoor. Hennes fosterfar kallade henne Chhabili, vilket betyder lekfull,
men hennes riktiga namn var Manikarnika.
Manikarnika fick en självständig uppfostran.
Hon hemskolades och tränade ridning, fäktning
och bågskytte, vilket var ovanligt för indiska kvin-
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nor. Manikarnikas väg mot makt och inflytande
gick via ett arrangerat äktenskap med maharadjan
Raja Gangadhar Rao, furste av Jhansi, i maj 1842.
Manikarnika kallades därefter för Lakshmibai efter
den hinduiska gudinnan Lakshmi.
Det lilla furstendömet Jhansi sydost om Delhi
var sedan 1804 i praktiken ett brittiskt lydrike. När
Raja Gangadhar Rao dog i november 1853 kastades
Lakshmibai in i en politiskt komplicerad situation.
Paret hade haft svårt att få barn. Den ende sonen,
som föddes 1851 och fick namnet Damodar Rao,
dog bara fyra månader gammal. Strax före sin död

Rani Lakshmibai var
drottning och regent
i furstendömet Jhansi
i norra Indien.
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I juni 1857
dödade indiska rebellsoldater omkring sextio
britter som
sökt skydd
i Jhansi.

hade maharadjan därför adopterat sin kusins femårige son som döptes om till Damodar Rao. Ett brev
från den döende maharadjan hade lämnats över till
den brittiske politiske agenten i Jhansi med krav på
att adoptivsonen skulle bli hans efterträdare och att
Lakshmibai skulle bli regent, rani, till dess sonen
blev myndig. Agenten rekommenderade sina överordnade att acceptera maharadjans vilja och menade att Lakshmibai ”var en dam med god karaktär
och mycket respekterad”.

D

»Invånarna hurrade
för sin drottning när
hon visade sig bland
sina soldater uppe
på stadsmurarna»

en brittiske generalguvernören i Indien var dock
helt inställd på att utöka
det brittiska handelskompaniet
Brittiska ostindiska kompaniets
territorium. Han ogiltigförklarade
maharadjans testamente med motiveringen att Damodar Rao var
adopterad och i mars 1854 beordrades Lakshmibai
att lämna över fästningen i Jhansi och furstendömet mot en passande livslång pension. Men
Lakshmibai vägrade ge upp makten. Hon skickade en välskriven framställan till London i vilken
hon hävdade sin sons och sin egen rätt till tronen
i Jhansi. Britterna avslog hennes begäran och straffade Lakshmibai för initiativet genom att beslagta
hennes kronjuveler och minska den föreslagna
pensionen.
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U

nder 1800-talet hade missnöjet växt bland de
indiska soldaterna i brittisk tjänst, så kallade
sepoys, på grund av britternas bristande respekt för det hinduiska kastsystemet och det faktum
att indier inte kunde bli officerare utan bara underbefäl. Ett rykte om att sepoys skulle få nya patroner och att dessa avsiktligt smorts in med djurfett,
vilket stred mot soldaternas religiösa tabu, blev den
tändande gnistan till uppror våren 1857. Sepoyupproret bröt ut i staden Meerut varpå upproriska förband marscherade till Delhi och övertalade den
maktlöse stormogulen att leda
upproret, vilket han gjorde om
än symboliskt.
När indiska rebeller intog
Jhansi i juni 1857 sökte drygt sextio britter, varav hälften kvinnor
och barn, skydd i stadens fästning. Trots ett löfte om fri lejd från Lakshmibai,
som bedyrat sin lojalitet mot britterna, massakrerades de hänsynslöst av rebellsoldaterna. Om Lakshmibai var ansvarig för massakern eller var rebellernas motvilliga gisslan vet man inte. I brev till
britterna beklagade hon och fördömde det inträffade och påpekade samtidigt att rebellerna hotat
att förstöra hennes palats. Lakshmibai mutade sedan rebellerna att lämna Jhansi som hon en kort
period kunde regera i fred.

indien
– en komplicer ad
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Lakshmibai klädd som en sepoyrebell på omslaget
av en brittisk roman från 1901.

S

epoyupproret fick inte den spridning som
rebellerna hoppades på. De brittiska trupperna förstärktes och började återerövra förlorade områden och det stod snart klart att de inte
skulle tolerera Lakshmibai som regent i Jhansi.
Hon anklagades både för massakern i Jhansi och
för att hon inte tagit avstånd från myteriet. Hon
skrev då till britterna och bad om deras stöd. När
hon inte fick något svar valde hon slutligen att
stödja myteriet.
I april 1858 nådde brittiska styrkor fram till
Jhansi. Rebellförstärkningar uteblev och britterna
började beskjuta staden. Invånarna hurrade för
sin drottning när hon visade sig bland sina soldater
uppe på stadsmurarna som sedan sköts sönder
av brittiskt artilleri. Brittiska styrkor stormade in
i staden och Lakshmibai flydde med sin adoptivson
bakom sig på hästryggen. Under tiden löpte de segerrusiga brittiska soldaterna amok i Jhansi där de
plundrade, våldtog och dödade omkring fem tusen
människor.
Britterna anföll sedan staden Kalpi där Lakshmibai slagit sig samman med andra rebelledare och
deras styrkor. Även denna gång förlorade myteristerna varpå de flydde mot staden Gwalior där landets största borg fanns. I en djärv attack lyckades
rebellerna säkra borgen nästan utan att avlossa
ett enda skott. När britterna sedan belägrade Gwalior försökte Lakshmibai lämna staden med sina

I slutet av 1100-talet erövrades norra Indien av afghanska krigsherrar som grundade Delhisultanatet. Det
erövrades i sin tur av turkmongoler som grundade
Mogulriket 1526. Under 1600-talet utmanades de
muslimska härskarna av folkgruppen maratherna
som efter långvariga strider lyckades etablera en
lös federation styrd av en peshwa (premiärminister)
och en kung utan egentlig makt.
I februari 1665 avstod Portugal Bombay till britterna som sedan grundade Calcutta 1690. Det brittiska
väldet i Indien växte efterhand och administrerades
av det expansiva handelskompaniet Brittiska ostindiska kompaniet. Först efter det att britterna krossat
det indiska sepoyupproret 1858 överfördes makten
i Indien till den brittiska kronan. Då annekterade britterna även resterna av Mogulriket.
Storbritanniens drottning Victoria utropades till
kejsarinna av Indien 1876. Efter andra världskriget
delades Brittiska Indien (utom Burma och Ceylon)
upp i Indien och Pakistan, vilket ledde till ett blodigt
inbördeskrig mellan hinduer och muslimer. 1948 proklamerade britterna att det brittiska kejsardömet i Indien retroaktivt upphört från och med uppdelningen.
I januari 1950 trädde det självständiga Indiens nya
författning i kraft, varigenom Brittiska Indien upphörde att existera. Både Indien och Pakistan blev republiker och dessutom medlemmar i Brittiska samväldet.

regementet
r ani av jhansi

Under andra världskriget fanns det nationella indiska
styrkor vars mål var att med japansk hjälp befria Indien
från britterna. I dessa indiska styrkor fanns ett regemente uppkallat efter Lakshmibai som organiserades
utanför japanskockuperade Singapore 1943 på initiativ
av den indiske upprorsledaren Subhas Chandra Bose.
Regementet Rani av Jhansi bestod av frivilliga tonårsflickor från Malaysia. Totalt fick 500 flickor grundläggande militär utbildning, 200 av dem utbildades även
i sjukvårdstjänst, och de bästa tränades i djungelkrigföring i Burma.
Regementet paraderade för första gången fulltaligt
i Singapore i mars 1944 och deltog i den allmänna japanska reträtten när de allierade intog Rangoon i april 1945.
Soldaterna drabbades då både av allierade flyganfall
och av attacker från burmesisk gerilla. Deras förluster är
inte kända. Regementet upplöstes i samband med den
japanska kapitulationen i september 1945.
historiskan
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Staty av Lakshmibai
med adoptivsonen
bakom sig på hästryggen i den indiska
staden Solapur i delstaten Maharashtra.

Historien om
Lakshmibai
är välkänd
i Indien och
har filmatiserats många
gånger.

styrkor. Det ledde till ett slag utanför stadsmurarna
den 18 juni 1858 i vilket Lakshmibai deltog och stupade när rebellstyrkan anfölls av brittiskt kavalleri.
Hon plundrades på sina juveler
varpå hon kremerades och fick en
värdig militärbegravning av sina
brittiska motståndare. Hennes då
nio år gamla styvson och tronarvinge lyckades fly från slagfältet.
I närmare två år höll sig Damodar
Rao gömd i ödsliga skogstrakter innan han slutligen gav upp. Sedan han överlämnat sig till britterna i maj 1860 fick han amnesti och en blygsam
pension.

»I Indien minns man
Lakshmibai som en
frihetskämpe»

L

akshmibais dramatiska livsöde i kombination
med ett magert källmaterial har gjort henne
närmast mytisk. Beroende på perspektiv kan
hon antingen ses som en glödande patriot eller en
kallhamrad opportunist. När chefen för de brittiska styrkorna under sepoyupproret, fältmarskalken Hugh Henry Rose, talade om rebelledarna
beskrev han Lakshmibai som ”den bästa och den
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modigaste”. Kanske bottnade uttalandet i en ansvarskänsla. Det var trots allt britterna som genom
att avslå Lakshmibais anspråk på Jhansi och förfrågningar om hjälp bidrog till att
knuffa över henne på rebellernas
sida.
I Indien minns man Lakshmibai
som en frihetskämpe som stred
och dog för sitt land. Det finns åtskilliga statyer av henne med styvsonen bakom sig till häst och hon har gestaltats
i många noveller och filmer. Skolor, universitet
och två nationalparker är uppkallade efter henne.
I Jhansi finns hennes palats kvar och har inretts
som ett arkeologiskt museum. H

Läs mer
Karl Meyer & Shareen Brysac, Tournament of Shadows – The great game and the race for empire in
Asia, 1999
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En Café au läckande kemikalier, tack.
Bara i Sverige dricker vi 1000 koppar per person och år. Det
gör oss till ett av världens mest kaffedrickande folk. Men för
att odla våra kaffebönor sprutas ofta stora mängder kemiska
bekämpningsmedel på odlingarna. Även runt omkring kaffe
plantagerna kan natur, djur och människor drabbas hårt.
Lägg dessutom till usla arbetsförhållanden så får ditt kaffe en
riktigt dålig eftersmak.
Det här är allvarligt. Så ska du göra en sak  kom ihåg
ordet ekologisk nästa gång du köper kaffe! Byt till eko i
kaffehyllan och istället för att beställa en café latte säger du
en ekologisk café latte, tack.

Caféer och restauranger säljer kaffe i många olika varianter
men missar ofta eko och tyvärr väljer bara 7 av 100 ekokaffe i
mataffären, det vill vi ändra på!
Gillar du också ekologiskt? Bli medlem i
Naturskyddsföreningen. Vi pushar politiker och fixar
ekoboom i butikerna  tillsammans har vi kraft att förändra!
SMS:a medlem till 72900 eller gå in på
naturskyddsföreningen.se/medlem.
Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

