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SOM JEG SER DET | Franz Veisig

”Som jeg ser det” bliver skrevet på skift af vores faste 
klummeskribenter. Du kan læse tidligere udgaver på
www.helsingordagblad.dk
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JEG OBSERVERER FRA 
bagsædet af en taxa i Indiens 
tredjestørste by Bangalore. 
Tøf er afsted i sneglefart om-
givet af biler, cykler, motor-
cykler og et farverigt men-
neskehav. Jeg bemærker en 
(hellig) ko, der tygger drøv 
på vejbanen, solen bager, 
luften er støvet, og det blan-
der sig med udstødnings-
gasserne, der pumpes ud i 
takt til Bollywood-musik-
ken fra min Uber-chauf ørs 
radio. Musikken akkompag-
neres af et inferno af bilhorn 
- for alle dytter og fortæller 
dermed, at man skal give 
netop dem plads til at kom-
me videre. Ingen accepterer 
det sted, de er kommet til. 
Alle vil frem. Nu. Asfalten er 
i stykker, skraldet l yder, og 
det er på en eller anden må-
de et symbol på en underlig-
gende følelse, jeg sidder 
med: At det er alles kamp 
mod alle i dette samfund. 
Jeg i nder telefonen frem, 

opretter en note og kanali-
serer nogle af mine oplevel-
ser ned som brændstof til 
min næste klumme.    

DEN VIRKSOMHED, JEG 
arbejder for, har en del dat-
terselskaber, og mit job in-
den for HR giver mig en gang 
imellem mulighed for at ar-
bejde i udlandet. Jeg er nu 
retur efter 3 uger, hvor min 
lille hyggelige hjemby har 
været erstattet med Banga-
lore i Sydindien - en såkaldt 
“megaby”. Det er betegnel-
sen, når der er mere end 10 
millioner indbyggere. Det 
giver markant andre livsvil-
kår, og det giver mig stof til 
eftertanke. Byen har oplevet 
en kolossal opblomstring 
gennem de seneste 20 år, da 
udenlandske virksomheder 
har outsourcet hobetal af 
primært IT og i nansjobs. 
Her er en enorm talentmas-
se, og lønniveauet er attrak-
tivt.   

Når en by (og et land) har 
vokseværk, og byplanlæg-
ning virker som et fremmed-
ord, så er udviklingsvejen 
brolagt med problemer. Fx 
stiger behovet for transport, 
så infrastrukturen sander 
til, og luft- og livskvaliteten 
daler. Min vejrapp oplyste, 
at det var tæt på 30 grader, 
hvilket jo er dejligt. Desvær-
re stod der samtidig i dis-
playet: “Usund luftkvalitet 
for udsatte grupper”. Det var 
skræmmende, for det er 
svært at leve livet, mens man 
holder vejret. Beskeden blev 
senere til “Meget usund luft-
kvalitet” under et ophold i 
Nordindien. Advarslen er 
desværre noget, man må 
vænne sig til. 

JEG MØDTE MANGE for-
skellige indere, og de er of-
test nysgerrige, venlige og 
glade. Derfor sprang jeg til, 
da jeg blev inviteret med til 
”dandiya nigth” - en af man-
ge hindufestligheder.  Det 
resulterede i 2.000 indere - 

og 1 udlænding i form af 
mig - på tagetagen af et 
shoppingcenter. 80% var 
på dansegulvet til dan-
sevenlige Bollywood-
hits. Iklædt lokal klæ-
dedragt, og udstyret 

med to trommestik-
ker i k jeg brug for 

mine rustne Svin-
gelport-danse-
trin, mens jeg i 
lighed med de lo-

kale taktfuldt 
slog tromme-
stikkerne sam-
men oppe i luf-

ten. Her var me-
get at lære for 
mig - og måske 

også andre hel-
singoranere - 
hvor det ofte kræ-
ver en eller l ere 

Wiibroe-øl og lidt overtalel-
se, før dans bliver aktuelt. 

BEGIVENHEDEN FUNGE-
REDE OGSÅ som et natur-
ligt sted, hvor unge møder 
hinanden. At i nde en ægte-
fælle på det rigtige tids-
punkt i livet er ultravigtigt - 
for når man ikke lever i et 
velfærdssamfund, så 
er du virkelig din 
egen lykkes 
smed. En del 
unge pres-
ses af deres 
aktive for-
ældre, der 
arbejder 
hårdt i ku-
lissen for at 
arrangere æg-
teskaber i den 
tro, at de forbed-
rer sandsynlig-
heden for et godt 
liv for deres børn 
og dem selv. Og 
det er uanset, om 
forholdet er base-
ret på kærlighed el-
ler en kold kalkula-
tion. Den er des-

værre gal med kvindesynet 
mange steder i Indien. Helt 
konkret kan det ses i stati-
stikken over antal mænd og 
kvinder. Der “mangler” 
nemlig 63 millioner kvinder. 
De er enten resultatet af 
aborter, hvor graviditets-
scanninger har vist, at en pi-
ge var på vej - eller også dør 
pigerne på en eller anden 
måde ved fødslen. Det er ud-
bredt, at det er pigens fami-
lie, der betaler for bryllups-
fest og gaver, og det kan i vis-
se tilfælde løbe op i 20 % af 
forældrenes livsindtægt. Så 
et eller l ere pigebørn er en 
dyr fornøjelse. Trods dette 
kommer der dog en masser 
ægteskaber til verden. Og 
derefter kommer der natur-
ligvis børn. Ifølge en online-
befolkningstæller er der, 
mens jeg skriver disse ord, 
1.359.535.157 indere. Der fø-
des i runde tal en inder hvert 
sekund. 

For mig var turen en øjen-
åbner. Luftforurening og 
overbefolkning er to gigant-
udfordringer som “nogen” 
må forholde sig til, inden det 

accelererer, og vi alle 
mærker konse-

kvenserne - 
selv i Helsin-

gør. Men 
hvad gør 
vi?

Hvert sekund fødes en inder 
(men hvad har det med os at gøre)? 
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