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Indtryk fra en tur til Indien.
 

Efter omkring 9 timers flyvning er man nået frem til Goa.

Goa ligger i den vestlige del af Indien, omtrent midt på den store landblok,
som engang har løsrevet sig fra Afrika, og er gledet op mod det Asiatiske
fastland med en sådan kraft, at bjergkæden med verdens højeste tinder,
Himalaya, er blevet skubbet foran som en vold.

Indtil 1961 var Goa en del af Portugal, men blev så indlemmet som en del
af den føderale stat Indien.

Goa har udviklet sig til et meget populært feriested for solhungrende
europæere, som i vintermånederne er garanteret en daglig dosis sol – og
mellem 30 og 35 grader celsius.

Om sommeren, når det store kontinent opvarmes, dannes et lavtryk, som
søges udlignet af monsunvindene, som kommer ind fra det arabiske hav, og
Goa forvandles til et område med daglig regn, i mængder, som ikke
ualmindeligt sætter alle samfundets funktioner ud af drift.

Men efterfølgende billedrapportage er ikke tænkt som en guide. Ønsker
blot at videregive nogle indtryk fra dette tæt befolkede område, som på
trods af en til tider deprimerende fattigdom for store dele af befolkningen,
rummer mange positive værdier og skønne sanseoplevelser. Det er ikke en
dagbog – blot spredte indtryk, af nogle af de ting, som kan virke fremmed
på en vesteuropæer.

Ankomst Goa./ Trafikken
Selv ved midnatstide, hvor bussen når frem til hotellet, er der liv i gaderne,
men mørket og de hullede fortove, hvor fødderne må sættes med omtanke,
indbyder ikke til promenade.

Vågner til en sand symfoni af bilhorn i alle tonearter. Lyde der lapper ind
over hinanden uden at der blot er et enkelt sekunds pause.

Det er en del af kørerytmen. Alle bruger hornet hele tiden. Det er advarsel
tegn, forespørgsel om der kommer andre – og blot hilsen til
forbipasserende 

Måske fremgår det ikke helt tydeligt. Men betjenten står midt på vejen og
alt til venstre for ham holder i den forkerte vejbane.

Færdselsregler synes at være ekskluderet. Man kører på tværs af
vejbanerne, hvor der er plads at finde. Og den regulerende betjent var noget
af et særsyn.

En guide fortæller med stor selvfølgelighed, at englænderne kører i venstre
side, resten af Europas trafikanter kører i højre side – og inderne bruger
hele vejen. Og det er ikke engang en morsomhed. Det er kolde facts.

Alligevel er det forbavsende få uheld der sker, og tolerancen hos den
enkelte trafikant er stor. Den aggressivitet man møder hos bilister i Vesten
er der end ikke mindste antydning af hos inderne, og hvis man mindre
chokeret udbryder, at hvis bilisten, som netop passerede i modsat retning –

 

 

 

Hellige køer
I det bjergrige miljø er mængden af køer ikke overvældende.

Undertiden kommer et par travende i vejsiden – men mest ses de
græssende mellem teplanterne eller de enkelte områder, som har mere
græsdomineret vegetation

De enkelte køer er ofte malet på hornene – og farverne viser deres
tilhørsforhold. Er en ko ejet af flere familier i fællesskab, fortælles det, at
hornene har hver sin farve, relateret til den enkelte ejer, og køer som er
pletmalet over hele pelsen – siges at være fælles ejendom.

Den meget udbredte myte, om at køerne vandrer omkring helt på egen hånd
– og efter eget hoved, er således en sandhed med modifikationer.

I realiteten siges det enkelte kreatur, at overnatte der, hvor den har fast
base. Stedet hvor man også malker den og sågar kan finde på at slagte.

I sammenligning med en dansk top producerende malkekøer, er det dog
yvere af meget spinkle dimensioner, som de indiske køer kan fremvise. Det
indikerer en mere beskeden drift, og forsøg med at bestille oksekød på
restauranter bekræfter at man ikke har de store traditioner med hensyn til
tilberedelsen af kødet.

Sammenfattende kan man konkludere, at køerne efter en overnatning under
opsyn, dagligt slippes løs – og så vandrer omkring og er hellige hele dagen
– for siden at vandre tilbage til vogteren og det trygge nattelogi.

Backwater



chokeret udbryder, at hvis bilisten, som netop passerede i modsat retning –
ovre i egen kørebane, med en afstand på mindre end 20 cm, med sikkerhed
ville have fået kortet inddraget, hvis det samme var sket i København,
bliver chaufføren oprigtigt overrasket. Den omtalte forseelse havde han end
ikke bemærket.

Meget a propos er der i søndagens Ekstra Blad en artikel om ophidsede
danskere i trafikken

De beskrevne problemstillinger ville aldrig blive aktuelle i Indien.

 

 

 

 

Ventetider i bilkøer kan heller ikke ophidse nogen. Generelt har
indbyggerne en forbavsende evne til at nulstille tiden, og betragte pauser
og lignende, som tid, der slet ikke eksisterer.

Ud over bilerne er der et mylder af motorcykler, som var det
Nørrebrogades cykelarmada i 60érnes København.

Hver eneste lille plads i byen er fyldt op med parkerede motorcykler.

Flyselskab

Med til billedet af den almindelige trafik, bør også nævnes det lokale
indiske flyselskab, Kingfisher, som har et farvestrålende logo med den på
de kanter meget almindelige isfugl.

De mindre flyvere med kapacitet til omkring 60 passager, flyver til alle
kanter af Indien. Sæderne er komfortable, så komfortable som flysæder nu
engang kan være, og service og servering er helt i top.

Faktisk var det serverede måltid vel nok det bedste på hele turen. Og så gør
det ikke oplevelsen mindre, at personalet var den kønneste endnu set i en

flyver:

Kerela
Fra Goa gik flyveturen til Kerela, som er den sydvestligste provins i Indien.

Det fortælles, at en dæmon engang hærgede Indien med død og

I den sydligste del af Kerela findes et område, som ligger meget lavt, og
kunne minde om en mangrove sump. I slutningen af forrige århundrede
kultiverede englænderne hele området, så det blev farbart og det blev
muligt at dyrke ris og andre vækster. Der blev bygget kilometervis af diger,
og området blev delt op i kanaler, der i udstrækning forløber sig til mere
end 32.000 km.

Tidligere blev afgrøderne fragtet med både, men denne transportforme er
blevet afløst af lastvogne. En del af de mange både, som blev til overs, har
man indrette til mindre flydende hoteller,

Hver båd har indrettet op til 3 dobbeltværelser med alle tænkelige
bekvemmeligheder. Og bådens front rummer en sval overdækket terrasse,
hvor de op til 6 passagerer kan falde ned i kurvestolene og nyde den rolige
dunkel fra maskinen, som ligger næsten isoleret i bådens bagende. 

Kun den diskrete opvarter bryder tavsheden, når der meldes om færdigt
dækket bord til måltid.

Kanalerne er at sammenligne med Venedig – blot i langt større målestok,
og med mere diskrete bebyggelser langs siden. Med jævne mellemrum ses
bådebroer, som er stoppesteder for de lokale både, som står for den
kollektive transport.

Digerne, som har en varieret bredde fra nogle få meter til en mindre
byggegrund, skiller de bagved liggende rismarker fra kanalers vand.



Det fortælles, at en dæmon engang hærgede Indien med død og
ødelæggelse, så selv guderne følte sig truet. Shiva, der havde luret at
dæmonen ikke var immun overfor kvinder, skabte under opbydelse af sin
guddommelige styrke af sit tredje øje en gudinde – kaldet Bhadrakali.
Denne kriges gudinde nedkæmpede dæmonen, som måtte bøde med livet,
og Shiva bad hende udvælge et sted på jorden, hvor hun kunne slå sig ned
som menneskehedens beskytter, og hun valgte uden tøven Kerela, som blev
betragtet, som Paradiset på jorden.

Da snoede smalle bjergveje kommer man efter ca. 5 timers kørsel til
bjergområderne, hvor te produktionen dominerer. Det sidste stykke i små
terrængående jeeps.

Vejene bliver stadigt mindre og ufarbare og det er almindeligt, at der sker
skred i bjergene, så vejene er blokeret i flere timer. Men alt dette registrerer
de lokale blot med resignation.

 

Te-produktionen
En af de ting som gjorde størst indtryk i Indien var de meget stort anlagte
plantager med te.

Over arealer, der strækker sig over op til 30 km ses bevoksninger af te
buske, der dækker landskabet – det vil sige bjergsiderne – som var det et
tæt græstæppe.

byggegrund, skiller de bagved liggende rismarker fra kanalers vand.
Markerne ligger tydeligt under niveau, men når det er nødvendigt kan
vandet ledes ind over ris markerne og sikre væksten.

Det er et malerisk skue, at betragte en gruppe kvinder, som i deres
farvestrålende sarier er på vej. 

Diget de vandrer på er her ganske smalt. Rismarkerne ligger umiddelbart til
venstre – og i baggrunden ses husbebyggelse på et noget bredere dige.

En lokal handlende dukker op – og spørger om krebs måske var en ide til
middagen.

Hans tilbud er ikke specielt fordelagtigt, men hans tilbud modtages, da han
samtidigt fortæller lidt om sig selv og sine omgivelser.



 

Spredt omkring, ses mindre grupper af kvinder, som godt beskyttet mod
den stærke sol, vandrer rundt i de næste snorlige anlagte rækker, og klipper
de brugbare topskud.

Det er fysik hårdt arbejde, som kræver en kvindes seje fysik, for ud over en
overvågende mandsperson, som ihærdigt opfordrede til at vi kørte hurtigt
videre, så produktionen ikke blev forsinket unødigt var der ikke mange af
”det stærke køn” at se.

Når det indledende arbejde, klipningen af de små topskud med en saks,
som minder om en mellemting mellem en ”tyttebær samler” og en
almindelig grensaks, samles i små enheder, som siden samles i større
sække, der bæres på ryggen.

I løbet af dagen dukkede der dog mindre mande grupper op.

Det er indholdet af kvindernes sække, som grovsorteres af mændene, som
på den måde slipper for de uundgåelige niveau ændringer, når man
bevæger sig op og ned af bjergsiderne. Det kan somme steder være
anseelige stigningsgrader som forceres.

Efter en arbejdsdag fra morgenstund, omkring klokken 8, hvor kvinderne i
små grupper går fra landsbyen til markerne i op til 3 km afstand, ses de
ranke skikkelser som i mindre grupper bevæger sig gennem de smalle
stier.  Klokken er omkring 17. Dagens høst er placeret på hovedet, og
endnu en betroet mandsperson vejer sækkenes indhold, for at se om den
forventede akkord på mellem 15 og 20 kg – er hold.

Ude på den yderste del af diget bor han med kone, et enkelt barn og to
forældre. Huset er ikke stort og der er vel dårligt nok tv. Men dog synes
livet på det lille næs, at rumme visse muligheder.

Sejladsen rundt på kanalerne er en afslappet glæde. Ved alle huse langs
digerne, og der er rimeligt tæt bebygget, ses mennesker i aktivitet. Flere på
den lille trappe, som ved hvert hus er bygget ned i vandet.

Nogle bader. Damerne fuldt påklædt. Andre banker energisk vasketøjet
mod molens sten. Nogle vasker op – og en del vinker bare til de blege
turister, siddende på diget med fødderne i vand. 

Krydderi plantager

Frem til midten af det forrige århundrede var de stærkeste økonomier i
verden Indien og Kina. Meget er sket siden – og meget vil ske fremover.

Men for Indiens vedkommende var det ikke mindst på grund af
krydderierne, at landet blev rigt. Det siges, at man i middelalderen vejede
peber lige op med guld, og peber, som er krydderiernes konge, er der i rige
mængder i det sydlige Indien. Når først man er blevet opmærksom på den
ses den overalt, hor det blot er en smule blandet bevoksning.

Udsnit af slyngplanten peber.

At komme ind i en plantage, er som at træde direkte ind i regnskoven.
Måske en smule mere kultiveret og gangbart på grund af de nedtrampede
områder, som nødvendigvis vil opstå omkring de enkelte vækster, når der
høstes.

De enkelte vækster står i meget spredt orden – nærmest som vilkårligt
anbragte eller selvsåede. Det kunne være fristende at gengive alle de
vækster, som man kender naturligt fra butikkernes krydderi hylder, men det
er lidt for omfattende et projekt i denne sammenhæng.

I stedet et billede af den stabile arbejdskraft, som straks registrerer og
fokuserer på den medbragte kurv med frugter, som kan erhverves for et
beskedent beløb. Og inden for mindre end 2 minutter har den smidige og
velkoordinerende snabel kastet 3 bananer, en papaja, et par sukkerrør og en
stikkende ananas – fra den forsigtige giver – ind i munden. 



De enorme plantager er anlagt af englænderne for lidt over 100 år siden.
Inden te planterne dominerede var der almindelige trævækster, med de
begrænsninger som vækst i 1200 – 1500 m højde sætter.

Det har været et anlægsarbejde af ufattelige dimensioner.

Først har man fjernet al anden plantevækst – og efterfølgende foretaget en
form for planering af de hårde skråninger. Det har givetvis været
nødvendigt, at tilføre et vækstlag flere steder, for planterne, som står i
randzoner, hvor der sker en vis erosion, afslører et rodnet af et vist omfang.

Enkelte overstandere er sat for at skære vinden. Også disse står i
forbavsende lige rækker.

Teplanten
Teplanten er oprindeligt et træ, som bliver mellem 12 og 15 meter i højden,
og i ældre tider, hvor kineserne var de førende producenter, foregik høsten
på elefantryg. 

De indiske planter er vedvarende klippet ned i højde, som er bekvemt for
den, der er gående. Den stadige studsning har medført, at planterne
nærmest er at sammenligne med bonzaitræer:

Mere end 300 kg grønfoder, skar elefanten konsumere dagligt, og minuttet
efter kan vi overvære, hvordan de lange palmeblade, som ligger ved højre
forben, bliver effektivt sammenfoldet til en lille klump og slynget samme
vej.

Inderne elsker deres elefanter – og respekten for dem er stor. Det kræver et
fast team på 3 mand, at holde den enkelte, og det er en kongelig luksus, når
enkelt personer har et dyr.

Ved festlige begivenheder indgår dyrene helt naturligt.

Spektakulære fiskenet
I Kerelas hovedby, som er forbundet med det arabiske hav via en stor flod,
kan man opleve fiskefangst efter flere hundrede år gamle kinesiske
metoder.

Et stort net er spændt ud over et sindrigt konstrueret træstativ, som kan
sænkes ned i floden som glider forbi nedenunder.

Apparatet bruges når tidevandet løber ind mod havnen. Det sænkes med
håndkraft ned i det hurtigt rindende vand, og trækkes op på samme måde,
og efterfølgende plukkes de fangne fisk ud af maskerne.

Det er en fangstmetode, som kræver både armkræfter og mandskab.

Siden sælges en del af fangsten på den lokale strand – omgivet af henkastet
affald og løsgående hunde.



Her set nedefra, hvor plantagen starter et stykke over vejniveau, så de
saftige grønne skud ikke ses så tydeligt.

Bebyggelser
Overalt i området ligger mindre bebyggelser, hvor arbejderne bor.
Herunder ses en sådan set noget oppefra – og endnu e eksempel på de
vidtstrakte te plantager. Boligen er en del af lønnen, og det tillades at
arbejderne har hjemmeboende børn til de fylder 18 år, herefter forventes
det at de selv etablerer et arbejdsforhold – eller rejser fra stedet.

Tæt på et mindre område, ligger en gammel fabrik, til venstre, som er
bevaret som en slags levende museum.

Ide til byggeriet i Tåstrup.
I Bangolore, som er det indiske svar på Silicon Valley er der ikke mange
oplivende momenter. Mest trafik og mennesker i stort tæt antal.

Dog ligger der centralt en meget stor park, hvor de lokale kan promenere
uden generende støj fra motorer eller horn. Midt i parken ligger en smuk
glas pavillon med sidegange.

Jeg kunne forestille mig, at modellen kunne anvendes i Tåstrup.

Dimensionerne er klart forkerte, men det effektive lysindfald, den centrale

kerne, som kunne gøres til et spændende fælles areal og de luftige gange –
må kunne inspirere en og anden kreativ arkitekt, som vel også kan tage
højde for de meget forskellige klima vilkår Indien og Danmark imellem.

Og lidt om de lokale huse
Det umiddelbare indtryk af husene i Indien er en stor bunke af slum. 

Bølgeblik synes at være det foretrukne materiale. Bølgeblik med et vist
patina og rust og ælde. En del af det grimme byggeri gemmes væk bag
store reklameskilte. De samme skilte, som overalt langs vejene – i
størrelsen 10 x 10 m – totalt spolerer i ellers så smukke landskaber langs



Fabrikken
Kommer man nærmere på ses det, at bygningen er opført i 1935.

Umiddelbart ligner det er forladt bygning, som er ved at forfalde, men det
viser sig at produktionen vedvarende er intakt – om end uprofitabel – og
mest af hensyn til turister. 

Her kan de enkelte processer følges en for en: Andre fabrikker er noget
mere avancerede, og de friske blade hældes ind i store larmende anlæg –
for siden at komme ud i færdige pakker.

Tørring
Første led i produktionen er en simpel tørring af bladene, hvor de hældes
ud i et ca. 15 cm tykt lag – og efterfølgende udsættes dels for den konstante
varme i omgivelserne, dels luft der cirkulere nedefra gennem riste i bordets
bund.

størrelsen 10 x 10 m – totalt spolerer i ellers så smukke landskaber langs
vejen.

Det lokale klima bærer en stor del af skylden for byggeriets henfald. Med
en regnperiode hele sommeren, hvor det næsten er umuligt at bevæge sig
omkring, og det meste af de daglige forsyninger drukner, må det
nødvendigvis sætte sit præg

De betonklodser, som gennem de sidste mange år har været det foretrukne
byggemateriale – får pletter og skjolder af fugt og svampeangreb i løbet af
ganske kort tid.

Der findes vedvarende velholdte gamle huse, fra kolonitiden, som løbende
er blevet vedligeholdt

Og der findes næsten paladslignende privatboliger, som kan få enhver
Strandvejsbeboer til at blusse af misundelse.



 

Fordeling
De resterende arbejdsprocesser kan sammenfattes i sortering af de tørrede
blade. 

Flere maskiner nærmest centrifugerer og findeler i en arbejdsproces – og
slutteligt hældes den samlede tørrede temasse op i en rystemaskine med
netbund. Den endelige sortering sker her.

Trods forskellig pakning af det færdige produkt, kommer alle sorteringer
fra de samme planter. Sorteringen sker efter det endelige produkts volumen
af de enkelte dele. Den fine sortering giver en anden smag, og ikke mindst
farve, end den grove sortering, og enhver kan så vælge hvilken smag, der
er mest tiltrækkende.

Når man efterfølgende bydes på smagsprøver er det næsten med en vis
andægtighed, at koppen sættes til læberne.

 

Strandvejsbeboer til at blusse af misundelse.

Men det generelle billede er dårlig vedligeholdelse og henfald.

Afrunding
Der kunne skrives meget mere og Indien – og det er der også. 

Jeg kunne fristes til en kort gennemgang af landets hovedreligion,
hinduismen, og også noget om den tolerance inderne viser overfor
anderledes tænkende. Man kunne skrive noget om kastesystemet,
sjælevandring og karma. Om de ti genfødsler, hvor blot en enkelt resterer.

Men det må blive ved tanken.

Blot må jeg konstatere, at jeg, blot efter 14 dages ophold i Indien, for første
gang forstår den fascination som John Lennon og George Harrison blev
grebet af, efter mødet med indiske guruer. 

 

    

    

 

 


