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Teproduktion
 
 
 

I det bølgende bjerglandskab ligger fabrikkerne tæt. De er stort set alle i de
ydre rammer skåret efter samme model. Et 3 etagers træhus, hvor de
plukkede blade lægges til tørring på øverste etage – og siden gennem en
række processer ender som færdig te i underetagen.

Umiddelbart kan man få en mistanke om, at de åbne fabrikker, hvor man
heltids viser turister rundt i hold mens de enkelte detaljer i fremstillingen
gennemgås, og holdet siden ender på en te og salgs-cafe med udsøgt vue
over landskaberne, mere er levende museer end egentlige
produktionsenheder.

Mange af de viste arbejdsprocesser virker en smule utidssvarende med
mange manuelle arbejdsgange, akavede arbejdsstillinger, og rutiner, hvor
arbejderne krydser rundt mellem hinanden. Men måske er det blot et
arbejdsmiljø, som hører en anden tid – og en anden verden til. Et spejlbillede
af en arbejdsplads for længe siden – i vor verden. 

 

 

 

Tamilske teplukkere

På de teklædte bjergskråninger ses kvinder, som med hurtige bevægelser
forsøger at holde en form for akkord, og mænd som nidkært overvåger.

Vor guide fortæller, at kvinderne er hovedsagligt tamiler, mange enker efter de
sidste 20 års borgerkrig. Tamilerne kommer oprindeligt fra det sydlige Indien,
men blev importeret af briterne, som havde svært ved at finde lokal
arbejdskraft til deres nyanlagte teplantager. Siden fik tamilerne ved deres
tættere omgang med magthaverne flere fordele. Således en bedre almindelig
uddannelse – og flere fik job i administrationen. Da Ceylon i 48 blev løsrevet
og ændret til Sri Lanka mistede tamilerne mange af deres ”hævdvundne”
frynsegoder, og en væsentlig årsag til 25 års borgerkrig – udspringer af den
konflikt det medførte.

Ubeskrivelig skønhed

Det bølgende bjerglandskab og de te dækkede skråninger. De dybe slugter.
Rindende floder og vandfald, som både dramatisk og blødt falder ind i
landskabet, er umulig at yde retfærdighed på et billede.

 

 



Men produktet er upåklageligt. og den lokale guide som beretter med stor
autoritet og volumen på et sprog, som formodes at være engelsk, kan til slut
demonstrere et udvalg af de færdige produkter. De forskellige sorter,
kommer generelt fra samme planter, men er behandlet forskelligt.

 

Men kører man gennem landskaberne i en turistbus, uden direkte ansvar
overfor den omgivende trafik, er der rig mulighed for at suge billederne til sig,
for på de smalle og snoede veje er det sjældent at farten kommer på den anden
side af 40 km/timen. 

 

     

     

 

 


