
Elegi över svårartad visumhandläggning 

I India land bak Himalayas rand där händer det 
konstiga saker ibland… Året var 1964 och min 
skolfröken Gerd hade sekunderna innan släppt ut 
trycket ur tramporgeln i en kaskad av toner som 
inte stod den amerikanska hammondorganisten 
Ethel Smith långt efter. Vi förstaklassare sjöng med 
den frenesi som blott det årets sensation, 
populärmusikorkestern The Beatles, kunde 
exekvera. Sångtexten lockade förföriskt tanken. 
India land bak Himalayas rand. Snacka om mystik 
för en vetgirig sjuåring!  

Åren gick och mystiken runt sången om India land 
försvann i glömska. Så en dag 2007 ringer tele-
fonen och en glad engelsk röst med tydlig indisk 
accent presenterar sig. Det visar sig vara Vipul från 
Kurukshetra som ringer och vill göra affärer. Den 
naturliga frågan var givetvis hur han hittat mig och 
vårt lilla företag. Svaret kom direkt. Internet! Från 
början hade jag lite svårt att ta det hela på allvar 
eftersom han ville komma över den elektro-
medicinska produkt, tillverkad i Tyskland, som vi är 

nordisk generalagent för. På frågan varför han inte vände sig direkt till tillverkaren i 
Tyskland, Medithera Medizinische Systeme AG, blev svaret att han försökt men att 
språkförbistringen hade lagt hinder i vägen. Jag hade fortfarande lite svårt att ta 
det hela på allvar, men kontaktade Tyskland och fick allt bekräftat. Axel, som är 
chef för Medithera, gick i detta läge så långt att han gav mig fria händer att försöka 
ro det hela i land. 

Mina kontakter med Vipul i Indien intensifierades. 15 månader med dagliga samtal 
(tack Skype!) gjorde att bilden klarnade betydligt. Vipul och det företag han arbetar 
för, Consultants Guild International, visade sig vara specialiserade på att introduce-
ra europeiska företag och deras produkter på den indiska marknaden. Nu hade man 
beslutat att öppna upp marknaden för den typ av elektromedicinsk utrustning som 
Medithera tillverkar. En kartläggning hade visat sig att kunderna finns bland lands-
bygdsbefolkningen och att intresset hos dessa var stort. 

I juli 2008 kom så dagen när alla inblandade träffades i Frankfurt. Från Indien kom 
en delegation om tre personer, Vipul, Arvind och Ashwinder. Vi diskuterade i tre 
dagar, upplägget presenterades grundligt och vi européer förstod snart de kulturel-
la olikheterna. Ett krav från indiskt håll var att man under ett års tid, som ett led i 
marknadsföringen lokalt, ville flyga in ca 1000 personer för utbildning i Europa. Man 
ville ha ett tredagars seminarium för att på så sätt ge en utvald skara människor 
grundutbildning i tekniken. Erfarenheten hade nämligen visat att det var det kost-
nadseffektivaste sättet att marknadsföra nya produkter på den indiska landsbyg-
den. Våra indiska vänner var dessutom mycket insatta i de problem vi har med ille-
gal immigration. Av den anledningen hade man vidtagit rigorösa åtgärder för att 
stävja den typen av verksamhet. Man gick t.o.m. så långt att man ville engagera 
ett säkerhetsföretag att agera eskort för deltagarna under vistelsen i Europa. 

Vi började genast planera för den önskade utbildningen och bjöd in ett tiotal indier 
till ett första seminarium i Tyskland. Alla inbjudna ansökte om visum hos den tyska 
ambassaden i New Delhi och alla beviljades visum. I september höll vi så ett myck-
et lyckat seminarium för ett gäng glada och intresserade indier. Eftersom det var 
fråga om landsbygdsbefolkning och endast ett fåtal förstod engelska, simultantol-
kades allt till hindi.  

Nästa seminarium planerades att hållas någon månad senare. Då började proble-
men. En ytterst nitisk och paragrafridande tjänsteman vid tyska ambassaden som 
återvänt från sin semester avslog alla visumansökningar som vår grupp lämnat in. 
Detta utan att ge några som helst skäl till varför.  

I India land bak Himalayas rand, 
där händer det konstiga saker ibland.  
Där bodde en trollkarl, han trollade så  
att åtta blev nitton och nitton blev två. 

Han trollade så att ett berg kunde bli  
en fettisdagsbulle med vispgrädde i,  
så vattnet som rann i en flod ett tu tre  
förvandlades till både kaffe och te. 

Han trolleritrollade också så att  
ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt,  
så stjärnorna regnade ner som guldsand  
och månen föll som en citron i hans hand. 

Men kejsarn av Kina han sa: ”Jag slår vad  
att ingen förvandlar sig till lemonad”.  
”Haha!” ropte trollkarln, ”se då på min kraft!”, 
Och simsalabim blev han till ett glas saft. 

Men solen sken het över risfält och älv  
och trollkarln blev törstig och drack upp sig 
själv.  
Det skedde i misshugg som ni nog förstår,  
och det har han ångrat i 700 år! 

 



 
Trots påstötningar från det tyska företaget vägrade tjänstemannen att ge de ansö-
kande några som helst förklaringar till avslagen. Det lustiga var att en av de perso-
ner som deltog i det första seminariet en månad tidigare även ville komma denna 
gång. Detta för att leda en grupp ur sitt eget nätverk av lokala marknadsförare.  
I september hade han fått visum, nu blev det avslag. 

I samma veva fick Indien celebert besök av vår migrations-
minister, Tobias Billström som i tidningen The Hindu (se länk till artikeln nedan) 
den 4 november i vackra ordalag förklarade hur förhållandet mellan Sverige och 
Indien skulle utvecklas, vilket behov Sverige har av duktiga människor från Indien, 
hur den nya migrationslagen skulle göra utbytet mellan länderna så mycket enklare 
osv. 

Det var alltså läge att förlägga vår utbildningsverksamhet till Sverige istället för till 
Tyskland. Ett möte arrangerades mellan det indiska företaget och den mycket trev-
liga personalen vid svenska ambassaden i New Delhi. Detta för att man ville få möj-
lighet att förklara upplägget, vilken kundgruppen är, hur marknadsföringen skall gå 
till samt för att undanröja alla eventuella frågetecken runt verksamheten. 

Med mycket positiva känslor samt med stolthet över ministerns utspel i Indien läm-
nades tolv visumansökningar in till svenska ambassaden. Döm om allas förvåning 
när samtliga ansökningar avslogs. Svenska statens representanter på plats i Indien 
hade, i strid mot minister Billströms intentioner och i bästa Clint Eastwoodstil, slagit 
till och blåst till strid! Detta utan att ens bemöda sig om att kontakta oss berörda 
för att inhämta information. Som förklaring angavs att beslutsfattarna vid ambas-
saden helt godtyckligt inte tyckte att ansökningarna var seriösa nog. Hur denna 
brist på seriositet yttrat sig har vi förgäves försökt få svar på. Är det kanske för att 
det handlar om indier boende på landsbygden som dessutom inte pratar så bra 
engelska? 

Jag har ju givetvis under en period varit en aning upprörd över hur illa ärendet 
handlagts och hur Tobias Billström kunde uttala sig som han gjorde. Så en dag när 
julefriden lägrat sig över konungariket Sverige och tjuren Ferdinand förnöjt luktade 
på sina blommor kom jag på hur det måste förhålla sig. Minister Billström fick  
givetvis som liten skolgosse även han sjunga den fina gamla sången och nu ville 
han verkligen visa att - I India land bak Himalayas rand där händer det konstiga 
saker ibland… 

Tommy Hiller 

Länk till migrationsministerns artikel i The Hindu, Sweden opens doors for migrants: 
http://www.thehindu.com/2008/11/04/stories/2008110450820900.htm 


