


Den kände främlingen 
Gunnel Cederlöf 

Historiker färdas oftast på okänd mark, i förfluten tid och genom 
landskap som inte längre finns. Ändå kan företeelser verka vara kända, 
mänskliga beteenden bekanta, skeenden och förändringar begripliga. 
Så kommer ändå våra konstaterande frågor: Vad vet vi om människors 
föreställningar under den nordiska medeltiden? Vi andas fortfarande 
samma luft, men tänker vi samma tankar? Hur kan historien på andra 
kontinenter än vår egen skrivas av forskare som inte vuxit upp i dessa 
kulturer utan präglats av andra föreställningar? Vi står inför det främ
mande med ganska trubbiga verktyg, begränsade av vår egen förförstå
else och våra förutfattade meningar. Det vi uppfattar som viktigt och 
de frågor vi ställer låter vi lätt bestämmas av det som är känt för oss, 
inte av det okända vi föresatt oss att förstå. 

Nu är det ju alls inte kontroversiellt att påpeka att det är svårt att 
förstå det som är okänt. Men det är inte alltid uppenbart vad som 
egentligen är främmande eller vem som är främlingen. Det främ
mande är inte alltid tydligt främmande. Frågor som "Vem är främ
mande?" och "Vem uppfattas som främmande?" får inte alltid samma 
svar. Även under den förflutna tid som historiker studerar konfronte
rades människor med varandra på ett sådant sätt att några avskärma
des från samhället, hörde inte riktigt till utan uppfattades som 
avvikande. Men dessa "de främmande" behöver inte ha varit inflyttade 
— vare sig i första, andra eller tredje generation — "de främmande" 
kan också ha varit en grupp människor som under århundraden levt 
sida vid sida med en styrande grupp eller en majoritetsbefolkning, 
djupt integrerade i samhället och ändå uppfattats som främmande, ja, 
till och med i generation efter generation behandlats som en avskiljd 
grupp på grund av att människorna i samhället, byn eller förorten be-
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hövde dem som just "främmande". Främlingen kan tillhöra en grupp 
människor som definierats, bestämts och behandlats som några andra, 
sådana människor som vi inte befattade oss med. Men det betyder inte 
att dessa människor levde isolerade, självförsörjda och oberoende. De 
kan i stället i allra högsta grad ha varit behövda av alla de andra som 
bodde och arbetade omkring dem och som var beroende av att just de 
utförde vissa arbeten och utförde sin del av det samhälleliga, gemen
samma livet. 

Denne främling var inte en syndabock som kastats ut ur gemenska
pen för att "dö med människornas synder på ryggen", denne främling 
har hållits kvar för att bära bördan av utanförskap mitt i samhället. 

Det är dessa "bekanta främlingar" som den här artikeln vill sätta i 
fokus för en diskussion. Men inte framför allt främlingar som enskilda 
exempel, utan diskussionen gäller verktyg och sätt att kunna förstå 
varför dessa människor uppfattats som främmande. Artikeln vill ge ett 
bidrag till en diskussion om hur de processer fungerar som skapat en 
"främling". 

Ideologi i normer och praxis 

Att alls tala om främlingar förutsätter att det finns en grupp — oftast 
en större grupp — människor som är de "kända". Om vi stannar i tan
ken här kan många grupper av människor vara främlingar, både de 
utan inflytande över sitt utanförskap och de för vilka främlingskapet är 
en maktresurs och en tillgång. I de olika artiklarna i den här boken 
återfinns både trälar och adelsmän, och medan de förra saknade alla 
möjligheter att påverka sin position i samhället kunde de senare ut
nyttja sitt främlingskap inför det övriga samhället som en styrka och 
med hjälp av det avgränsa sin grupp "nedåt" gentemot all övrig kon
kurrens. Den här artikeln har sitt fokus inställt på dem som utestängts 
från viktiga delar av den samhälleliga gemenskapen, de grupper av 
människor för vilka ett främlingskap i förstone tillskrivits dem och 
som de sedan själva haft att förhålla sig till. 

Därmed blir den starkare parten, de människor som är "kända" för 
samhällets omsorger, också de som utövar inflytande och dominerar i 
samhället. Ett samhälles normer och värderingar på så vitt skilda om-
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råden som lagstiftning och bordsskick står under stort inflytande av 
dessa dominerande grupper. Normerna förmedlar hur ett samhälle bör 
vara organiserat och hur människor bör förhålla sig till varandra, och 
eftersom normerna i viss mening är samhällsbärande kommer de där
med också att definiera vad och vem som är främmande för samhället. 
Dessa normer och värderingar kan, men behöver inte, vara medvetet 
formulerade. De kan i stor utsträckning också vara en djupt integrerad 
del av vad människor insupit med alla sinnen sedan barnsben och upp
fattat som "naturligt", d.v.s. ett resultat av livslånga socialiserande pro
cesser. En grupp människors identitet har alltså på detta sätt nära band 
till samhälleliga normer. Identiteter som knyts till både adelsmän och 
trälar förhåller sig till dessa normer, om än den ena parten i stor ut
sträckning kan kontrollera de symboliska och materiella resurser en 
hög position i samhället innebär, medan den andra parten saknar 
inflytande över de resurser som ger hög samhällelig status. 

Efter att ha sagt detta kan man å ena sidan invända att ett samhälles 
normer och värderingar präglas av alla de människor som lever där, i 
ett ständigt samspel där värderingar är under kontinuerlig förändring. 
Även den mest dominanta samhälleliga norm påverkas av marginali-
serade gruppers närvaro. A andra sidan är det viktigt att komma ihåg 
att den process där dominerande samhälleliga värderingar formas går 
mycket långsamt och att samhällets alla medlemmar inte väger lika 
tungt under vägen. Normer och värderingar är därmed heller inte fasta 
och konstanta, utan varierar mellan olika platser, situationer och tids
perioder. 

Därför är nationalstaten sällan någon vidare fruktbar utgångspunkt 
för att förstå varför främlingen är främmande. Nationalstater rymmer 
oftast många nationer — folkgrupper — vilka i sin tur också kan leva 
på båda sidorna om en nationalstatsgräns. Samer i Norrland uppfattar 
sig ofta som både medborgare av den svenska nationalstaten och som 
samer med djupa band till andra samer från den norska västkusten till 
Kolahalvön. Dominerande nationella och samhälleliga värderingar 
låter sig sällan hejdas av statsgränser. Att i stället föra diskussionen på 
en regional nivå ger sannolikt en djupare förståelse. Samuel Edquists 
artikel om den nationalistiska retoriken i den hetska debatt i social
demokratiska tidningar, som följde av att skånska godsägare vid sek-
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lets början importerade billig utländsk arbetskraft till sina gårdar, visar 
bland annat hur viktigt det är att förstå den regionala situationen också 
i debatter med nationalistiska förtecken. Ett mer näraliggande exem
pel kan tas i några massmedialt uppmärksammande fall på 1990-talet i 
skånska och norrländska samhällen. Där, i Skåne och i det inre av 
Norrland, när svenskar och icke-svenskar konfronterades med var
andra, har kollektivt omfattade värderingar om människor från andra 
delar av världen kommit till uttryck som uppenbarligen är mycket 
olika. Om man ser till de två regionernas olika historia av samhällsbyg
gande och migration kan man få viktiga ledtrådar till att förklara dessa 
skillnader. 

Att studera de normer och värderingar som dominerar i ett samhälle 
är ett fruktbart sätt att nalkas frågan varför människor kommit att be
traktas som främmande genom historien. Men normer och värdering
ars roll, uttryckta i tankar och idéer, utgör endast en sida av de 
främlingsskapande processerna. Tankar och idéer hänger sällan i luf
ten utan fotfäste och sammanhang — gör de det blir de inte lång
livade. Om dessa normer och värderingar kan sägas uttrycka en 
dominerande ideologi, så har också denna ideologi en betydligt mer 
handfast sida. Lagar — både formella och informella, sociala hierar
kier som uttrycker maktförhållanden (det svenska ståndssamhället och 
det sydasiatiska kastsystemet är typiska sådana hierarkier) och beteen
den som regleras av att människor tillhör olika samhälleliga grupper är 
exempel på just sådan handfast ideologi. Detta är ideologi som institu
tionaliserad praxis. 

Ett exempel från Sydasien kan göra skillnaden mellan ideologi som 
norm och som praxis tydlig. I en sydasiatisk bys religiösa ceremonier 
kan lokal informell lag föreskriva vilka de uppgifter i ceremonin är som 
tillfaller medlemmar av de olika kaster som finns företrädda i byn. 
Ofta förrättar fortfarande byns Brahminer (den stora grupp högt an
sedda kaster som förvaltar en stort antal av templen) riterna längst in i 
templets hjärta. Musiken och dansen i processionen fram till templet 
däremot utförs av medlemmar av de allra lägsta, ofta kallade oberör-
bara, kasterna (de som i Sverige lite slarvigt länge brukade kallas kast
lösa). Det regelverk som styr detta, i alla sina lokala varianter, är ett 
uttryck för ideologisk praxis. Däremot är uppfattningar om graden av 
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status som de olika uppgifterna är förknippade med ett uttryck för ide
ologi som norm. En Brahmin å ena sidan har mycket hög status och 
beskrivs i klassiska skrifter som skapelsens huvud. Den oberörbare å 
andra sidan, trots sin självklara rätt och plikt att delta i ceremonin, 
beskrivs som lägre än människa, utdefinierad ur samma skapelse och 
förpassad till byns utkant för att inte med sin närvaro eller beröring 
orena byns övriga medlemmar. 

I Agneta Neys artikel om hur marginaliserade grupper av män
niskor betraktades under svensk och isländsk medeltid diskuteras nor
mer och praxis på ett mycket integrerat sätt. Här söker författaren efter 
de normer och värderingar som rådde i samhället genom att studera 
hur dessa människor beskrevs i lagtexter. Lagtexterna är i sig, enligt 
min terminologi, ideologi uttryckt i praxis. Men genom att studera vil
ka ord som användes för att benämna barn till fredlösa, tiggare eller 
frigivna trälar når författaren fram till en diskussion av vilka normer, 
vilka uppfattningar, som dominerade i det medeltida samhället be
träffande dessa randgrupper av människor präglade av utanförskap. 

Att nalkas diskussionen om främlingskapande processer på det här 
sättet gör det möjligt att se människor som aktiva och delaktiga i de 
historiska processerna — lagar kan påverkas, attityder förändras. 
Människor ses i ljuset av att de är aktörer som har intressen. Samtidigt 
finns det ramar som sätter gränser för mänskliga handlingar. Sociala 
strukturer begränsar människors möjligheter att agera förbehållslöst. 
Människor är både bärare och förmedlare av dessa samhälleliga nor
mer samtidigt som de formar och upprätthåller samhällets alla regel
verk och beteenden. Men efter att ha konstaterat att det är människor 
som skapar, omformar och styrs av de strukturer de lever inom och ge
nom, följer frågan: Hur ser denna dynamik ut?, och mer specifikt den 
för den här artikeln intressanta frågan: Hur har människors värde
ringar och de samhälleliga ramverk som styr främlingsskapet inom 
samhället samverkat genom historien? Eller med andra ord: Vilken 
roll har ideologin spelat? 

Ytterligare ett steg är nödvändigt att ta innan diskussionen kan fö
ras in i en konkret historisk situation. Det som hittills har diskuterats 
är en samhällelig dominerande ideologi, d.v.s. de normer och värderingar 
som präglar det gemensamma livet inom en region och den praxis som 
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uttrycker sig i regler, hierarkier och kollektiva beteenden. Men att 
iaktta detta betyder inte att iaktta varje enskild människas uppfatt
ningar om vare sig normer eller om samhällets organisering. Det be
höver inte råda konsensus om de värderingar som styr det samhälleliga 
livet. 

Jenny Björkman lyfter fram hur benämningen av människor med 
psykiska sjukdomar förändrats under seklets gång. Läkarnas roll i 
detta och den flera gånger ändrade lagstiftingen är intressant att följa. 
Denna välrenommerade grupp läkare argumenterar, stundtals kraft
fullt, för att "dårarna" inte var dårar utan "sjuka" människor och att 
"hospital" skulle överta familjens vårdande roll. Idag finns inga hospi
tal längre kvar, utan "psykiatriska kliniker" är integrerade i den övriga 
sjukvården, och bara i det faktum att jag själv tvekar en sekund och 
sedan skriver "psykiska sjukdomar" ser jag hur min egen tid präglar 
mitt sätt att tänka. I Jenny Björkmans artikel agerar en grupp yrkes
män för att påverka den samhälleligt dominerande ideologin. 

Men i vissa situationer ifrågasätts inte de rådande, dominerande 
värderingarna utan tas för naturliga och givna. Den allmänna uppfatt
ningen om en grupp människor är då inte ifrågasatt av vare sig utom
stående eller av gruppens egna medlemmar. Den tillskrivna identiteten 
har därmed internaliserats av dessa människor genom socialiserande 
processer. I den sydasiatiska byn ovan kan den föraktade tempelmusi
kern säga: "Min pappa spelade musik utanför templet och det gör jag 
också. Sådana som vi spelar tempelmusik." Men lika gärna kan denna 
tillskrivna identitet ha kommit i konflikt med människors uppfatt
ningar om sig själva, med självidentiteten. Samma musiker kan säga: 
"Vi är egentligen av hög börd. För länge sedan vaktade vi kungen dot
ter." Då dessa två identiteter inte stämmer överens kan det uppfattas 
som en orättvisa: "Vi som stod kungen nära borde få gå in i templet". 
Men det som så här på distans kan uppfattas som en konflikt mellan en 
tillskriven identitet och en självidentitet kan lika väl vara ett helt 
oproblematiserat förhållande för de människor som bar dem. Män
niskor kan samtidigt bära på mycket motsägelsefulla identiteter. Och, 
som vi ska se nedan, även den största svaghet, den egenskap som det 
omgivande samhället utsätter för stort förakt, kan vändas i styrka. För 
dem som inte kan tillräkna sig utanförskapet som en maktresurs kan 
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ändå det utanförskap som tillskrivits dem för dem själva omvandlas till 
något som gör dem specifika — en slags negativ identifiering som de 
är stolta över: "Det här är det bara vi som gör". 

Kommersialiserat jordbruk och ökad ofrihet 

För att göra den abstrakta diskussion som hittills förts mer konkret ska 
vi följa de indiska tempelmusikerna som var utestängda från templet i 
spåren och analysera en situation i det höglandsområde i södra Indien 
som kallas Coimbatore distriktet. En jämförelse kan göras mellan det 
tidiga 1800-talet, en tid då britterna just etablerat kontroll över områ
det, och decennierna kring sekelskiftet 1900, då jordbruksekonomin 
förändrades i grunden och människor som försörjde sig av jordbruket 
kom att förändra relationerna till varandra. Under den senare perioden 
blev livet för tempelmusikerna — som alls inte främst försörjde sig på 
musicerande utan som jordbruks- och läderarbetare — betydligt mer 
kringskuret och kontrollerat.1 

Det sydindiska slättlandet är känt för sin hetta. Den resenär som ger 
sig upp mot höglandsplatån märker genast skillnaden. Luften blir sva
lare samtidigt som landskapet är mycket torrt. Då britterna hade lagt 
området under sig i det tidiga 1800-talet täcktes fortfarande stora delar 
av höglandet av urskog. Men redan ett fåtal decennier senare var i stort 
sett hela den centrala platån kal. Skogen hade huggits ner i takt med 
att brittiska administratörer fördelade jord enligt ett nytt system i en 
strävan att förmå boskapsuppfödarna och småbrukarna att bli bönder 
som betalade jordränta till staten. Framåt senare delen av 1800-talet 
betade de stora boskapshjordarna på öppna slätter och småbrukarna 
lät gräva djupa brunnar för att kunna bevattna sina utsatta jordar. 

De jordägare som kom att kontrollera den största delen av jorden 
tillhörde en kast vars närvaro i höglandet kan, med hjälp av tempel
inskriptioner, dateras ett millenium bakåt i tiden. Dessa var Goundar. 
Välståndet bland kastens medlemmar var mycket ojämnt fördelat. Till 

1 Namnet på läderarbetarnas kast är Madhari. 
Då inte annat anges är det empiriska materialet i texten som följer hämtat ur Cederlöf 
1997. 
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största delen hade dessa bönder små jordlotter och högst en eller två 
arbetare avlönade för det dagliga arbetet tillsammans med familjens 
medlemmar. Samtidigt fanns där också mycket välbärgade jordägare 
vars mark uppgick till flera hundra hektar. Men under hela 1800-talet 
och ett par decennier in på 1900-talet låg inte orsakerna till välstånd i 
att bruka jorden. En rik familj fick sina inkomster från boskap. 

Boskapsekonomin ger också en av förklaringarna till varför de lågt 
ansedda läderarbetarna kom att ha nära band till Goundarna. Tabun 
omgav arbetarnas liv och verksamhet. Att ta hand om döda djur, garva 
hudar och tillverka föremål av läder betraktades som mycket orent och 
fick inte förekomma inom huvudbyn där bland annat Goundar bodde. 
Men ingen boskapsuppfödare kunde heller klara sig utan erfarna 
läder arbetare. 

Mot slutet av 1800-talet växte sig en gren inom jordbruket allt star
kare. Höglandet var redan före kolonial tid känd för sin bomull. Sul
tanen av Mysore i norr köpte upp stora mängder tyg och lokala 
bomullsmarknader var viktiga mötesplatser. Nu drev en ökad efterfrå
gan på varan långt utanför Indiens gränser fram en relativt snabb till
växt i bomullsproduktionen. Bomullen var höglandets guld och den 
jordägare som kunde bevattna sin jord och öka bomullsodlingen kun
de också räkna med växande inkomster. Vid denna tid skedde en 
vändpunkt. Under flera generationer hade brittiska tjänstemän försökt 
driva fram en ekonomi som vilade på skattebetalande småbrukare. 
Ansträngningarna hade haft skiftande resultat. Men vad inte adminis
trationen förmått dittills lyckades den växande bomullsmarknaden 
åstadkomma under den nästkommande generationen av jordbrukare. 
De djupgrävda bevattningsbrunnarna ökade plötsligt snabbt i antal 
och även i de allra torraste områdena på höglandet, där bomull hade 
varit en relativt okänd gröda, ökade den i omfattning upp till långt 
över 30 procent av den odlade jorden mellan åren 1896 och 1930. 

Redan under 1890-talet ökade de tidiga renseri- och spinnerifabri
kerna i antal. Från sekelskiftet etablerades textilfabriker och redan 
kring 1930-talet hade Coimbatore blivit Indiens tredje textilstad. Sam
tidigt som industrin växte etablerades också teplantager i de kring-

2 Cox 1933, Tabell IX, s. 25, 81-85,159-
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liggande bergen. Under denna tid drogs många jordbruksarbetare från 
ett flertal kaster till städerna och plantagerna. 

Av flera nödvändiga faktorer för bomullens expansion inom jord
bruket var arbetskraften en av de viktigaste. Utan arbetare att bruka 
jorden hade den inget eller mycket litet värde för en jordägare. Bomul
len var, till skillnad från de tidigare dominerande livsmedelsgrödorna, 
inte bara mer arbetskraftskrävande, den mest högavkastande sorten 
behövde också bevattning. Under åtta timmar om dagen, fyra timmar 
efter gryningen och ytterligare fyra då middagshettan släppt greppet 
om dagen, drogs vatten upp ur de djupa brunnarna av oxpar. En mans 
arbete krävdes vid varje oxpar och denne man var i regel en läder
arbetare. 

Att jordägarna föredrog medlemmar av denna kast kan till viss del 
förstås i ljuset av deras redan väl etablerade relationer från perioder 
som dominerats av boskapsekonomin. Men det fanns också en mer 
omedelbar orsak till att just läderarbetarna arbetade vid brunnarna och 
denna orsak var lyftanordningens konstruktion. En viktig del i kon
struktionen var tillverkad av läder och behövde kontinuerligt repareras 
och bytas ut ett par gånger om året. Eftersom den okvalificerade 
arbetskraften var alltmer efterfrågad kring sekelskiftet försäkrade sig 
jordägarna om bevattningen genom att knyta dessa läderarbetare till 
sig. 

Det är här vi kan återvända till huvudfrågan i artikeln. Samtidigt 
med den djupgående förändringen av jordbruksekonomin förändrades 
också läderarbetarnas situation. I takt med industrialiseringen och 
kommersialiseringen av jordbruket tycks deras liv ha blivit mer kring
skuret, deras arbetsdag mer kontrollerad samtidigt som deras avskild
het från huvudbyn var starkt markerad. Med ett annat ordval kan man 
säga att läderarbetarna blev marginaliserade och främlinggjorda i och 
av det lokala samhället. Från att ha haft en central roll i en ekonomi 
dominerad av boskapsuppfödning då deras huvudsyssla var läder
arbete kom de att alltmer övergå till att främst bli jordbruksarbetare i 
en produktion för export av avsalugrödor långt utanför sydindiens 
gränser och ut på världsmarknaden. Deras socialt låga ställning och 
den rumsliga kontrollen av dem som grupp i kraft av informell lag i det 
lokala samhället tycks ha spelat en viktig roll i denna process. Ett 
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fruktbart sätt att förstå det som hände denna grupp är att diskutera hur 
relationen mellan läderarbetarna och de övriga medlemmarna av det 
lokala samhället förändrades genom att fokusera på dynamiken mellan 
ideologisk norm och praxis. Här kan de största förändringarna i rela
tionen iakttas i läderarbetarnas arbetsrelationer och sociala relationer. 
Deras viktigaste motpart var de politiskt, ekonomiskt och socialt 
dominerande Goundarna. 

Läderarbetarna i höglandet var inte ensamma på botten av den soci
ala skalan, snäppet ovanför bottenplatsen återfanns en annan grupp 
människor, också de ansedda som oberörbara. Dessa kallades Paraiyar 
efter den tamburinliknande trumma de använde (parai) och livnärde 
sig framför allt som jordbruksarbetare. Oviljan att umgås mellan dessa 
låga kaster var ömsesidig och ingenstans i det material som finns att 
tillgå, vare sig från tidigt 1800-tal eller under 1900-talet, kan man se att 
de gjorde gemensam sak. Däremot finns ett flertal belägg för hur de 
konkurrerade med varandra om privilegier, eller snarare om heder
värda plikter gentemot byn som skulle utföras av medlemmar av dessa 
kaster. Dock, en plikt konkurrerade de aldrig om: plikten att ta rätt på 
döda djur. Vem köttet från djuren skulle tillfalla kunde det bli bråk 
omkring, men hanteringen av döda kroppar liksom av avskräde och 
avföring föll på läderarbetarnas lott. Allt detta var kringgärdat av tabu 
och kom att avskilja både hanteringen av döda djur — kött, inälvor, 
ben, hudar — och dem som hanterade detta från byn. 

Dessa tabun, som också de var ett uttryck för samhälleliga normer 
och som konkretiserades i informella regelverk och avgränsade 
läderarbetarna från andra grupper i byn, tycks inte ha förändrats i sig i 
någon större utsträckning under seklets gång. Däremot förändrades 
förutsättningarna och situation i vilken de kom till uttryck vilket inne
bar att också dessa tabun kom att spela en annan roll mot slutet av sek
let. För läderarbetare blev det förändrade behovet av arbetskraft på 
landsbygden avgörande och omvälvande. Jordbruksarbetaren under 
det tidiga 1900-talet framträder betydligt hårdare knuten till gård och 
by än läderarbetaren gjort hundra år tidigare. Inte så att de formella 
och informella regler som styrde läderarbetarnas arbetsdag i sig för
ändrades nämnvärt, men i kombination med den kontroll av läderar
betarna som tabun kunde möjliggöra tycks det förhållande som vid 
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1800-talets ingång inneburit en viss fördel, vid seklets slut ha vänts till 
att ha blivit ett hinder och ett tvång. 

Sedan 1960-talet har sociologer, antropologer och historiker varit 
inbegripna i en diskussion om huruvida det funnits slavar i sydindien. 
Den period i historien de framför allt siktat in sig på är 1800-talet, 
d.v.s. den tid då britterna byggde upp sin kontroll över kontinenten. I 
sin argumentation har forskarna främst pekat på de informella arbets
kontrakt som slöts mellan jordägare och arbetare. En tidig resenär och 
iaktagare under den period som debatterats var Francis Buchanan. 
Han gjorde noggranna anteckningar år 1801 då han frågade sig fram i 
höglandet och blev informerad om hur arbetare förskotterades en del 
av sin andel av årets största skörd och försäkrades om kläder och andra 
gåvor vid årets stora högtider, ibland även bostad, mot att den kon-
trakterade arbetade för denne jordägare och ingen annan under ett år 
framåt. Forskare har oftast förklarat detta som grundstenen i den ofria 
arbetskraftens band till de sydindiska jordägarna. De vanligaste argu
ment som anförts är att arbetaren tog ett "lån" som han aldrig lyckades 
betala av med sitt arbete, utan istället tvingades låna ytterligare livsme
del och pengar för sin och familjens överlevnad och därmed tvangs 
binda sig för ytterligare år av arbete — år som blev till en livstid och 
band som ärvdes över flera generationer. Dessa argument har följts av 
antagandet att bunden arbetskraft, bland forskare ofta kallade "slavar", 
har en lång och obruten historia i sydindien. 

Historikern David Washbrook invänder mot detta och argumente
rar att under decennierna fram till sekelskiftet 1800, då det sydindiska 
landskapet genomkorsades av soldater och då arméer under brittiskt 
standar erövrade stora områden av södra Indien, var systemet att förs
kottera en kommande årslön inte till nackdel utan snarare en stor för
del för jordbruksarbetarna. Under dessa decennier av krig rådde brist 
inte bara på jordbruksarbetare utan också på soldater på båda sidor 
stridlinjerna vilket gjorde att detta "arbetande fotfolk" kunde förhand
la sig till goda avtal. Förskottering var ett system som praktiserades 

3 Buchanan 1807, s. 217, 315 och 320. 
4 Se till exempel Gough 1981, s. 105-137, Hjejle 1967, s. 79, 83, 86-87, 97-9^> och 

Kumar 1992, s. 41-43 och 186—188. 
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långt utanför jordbruket, argumenterar Washbrook. Både inom han
del och textilproduktion kunde producenterna kräva förskott på för
väntad vinst medan risken för denna investering föll på köparen. Dessa 
förskotterade jordbruksarbetare var alltså långt ifrån slavar.5 

Men den ökade rörelsefriheten för jordbruksarbetarna tycks ha varit 
temporär. I kontrast till situationen under erövringskrigen och då 
Francis Buchanan reste genom höglandet under det tidiga 1800-talet 
står den situation i vilken jordbruksarbetarna slöt sina kontrakt med 
jordägare då bomullsodlingen expanderade som mest och jordägare 
försäkrade sig om kunnig arbetskraft i hård konkurrens med industrin 
och plantagerna. Nu var förskotterad årslön inte längre någon fördel. 
Rapporter som skrivits långt in på 1900-talet av statliga tjänstemän 
och av missionärer i området beskriver jordbruksarbetarnas hårda 
skuldsättning och begränsade rörlighet. Mest målande är missionärer
nas rapporter i sin djupa indignation. Biskop David Bexell, som efter 
några år som missionär i Indien blev stationerad i Coimbatore-
distriktet 1889 av Svenska Kyrkans Mission, skriver år 1931: 

Utan att tänka på konsekvenserna säljer den eländige gäldenären i 
praktiken sig själv tillsammans med sin familj och ännu ofödda 
generationer som slavar till jordägaren vilken nöjt gnuggar händerna 
inför denna lönsamma affär. Varje försök att lyfta dessa bybor kommer 
att vara förgäves så länge de är i klorna på dessa skrupelfria herrar. 
Skulden växer kontinuerligt genom en enorm ränta som läggs till det 
ursprungliga lånet.6 

Vad David Bexell beskriver är egentligen en arbetsöverenskom-
melse mellan jordägare och arbetare. Kärnan i konstruktionen av det 
informella kontraktet var i princip den samma som den varit 130 år 
tidigare, men nu var konsekvenserna helt andra. Det finns också en 
möjlighet att benämningen av arbetaren förändrats under perioden. 
Dessa arbetare, de flesta av dem av läderarbetarnas kast, kallades 
"gårdsarbetare" (pannaiyal) då David Bexell skrev sin rapport och de 

5 Washbrook 1993, s. 74-76. 
6 Svenska Kyrkans Missions Arkiv, Missionsstyrelsens protokollsbilagor 1931:224, 

s. 14, min översättning. 

172 



förskotterades en fast summa då kontraktet slöts som drogs från deras 
andel av den kommande skörden. I Buchanans anteckningar om
nämndes de sompadiyal. Padi var ett mått för säd, en padiyal var alltså 
en arbetare som fick betalt i en andel av skörden. Visst finns det en risk 
att Buchanan kan ha fattat fel. Men förutsatt att han antecknade vad 
han faktiskt hörde så avspeglar dokumenten en förändring. Läder
arbetarna, som under den tid då landsbygdsekonomin i höglandet 
präglats av boskapsuppfödning också identifierats med denna produk
tion, identifierades vid seklets slut med jordbruket och gården. 

Att jordägare, som var alltmer beroende av att bevattna sina åkrar, 
ansträngde sig för att kunna anställa medlemmar av läderarbetarnas 
kast som "gårdsarbetare" är tydligt. Men hur var det möjligt att denna 
del av arbetskraften kunde kontrolleras i så mycket högre grad än de 
jordbruksarbetare som tillhörde andra kaster? 

Den yttersta makten i det centrala höglandets byar, den politiska 
kontrollen, utövades av Goundar-kasten. Bara undantagsvis, i de fåtal 
byar där en annan relativt högt ansedd kast utgjorde den absoluta 
majoriteten av byns invånare, innehades de högsta posterna i motsva
rande byråd av någon annan än en Goundar-man. Här fattades alla 
beslut som rörde byn och dömdes i tvister. I termer av ideologisk prax
is uttryckte institutionerna för rättsskipning och maktdelning Goun-
darnas överhöghet. Den sociala ordningen i byn var även den präglad 
av Goundar-dominans i ett strikt reglerat hierarkiskt system av plikter 
gentemot högre kaster och rättigheter som var avhängiga kasttill
hörighet. Rangordningen var i sig inte fixerad vid de specifika kaster-
na, den kunde variera och medlemmar av en viss kast kunde klättra 
eller falla i hierarkin allt efter det ekonomiska och sociala inflytande de 
uppnådde. Men under hela perioden återfinns alltid samma två kaster 
överst respektive underst i ordningen: de jordägande Goundarna och 
läderarbetarna. 

Även rumsligt rangordnades byns kaster i olika kvarter. Men den 
tydligaste avgränsningen gick inte inom byn, utan mellan huvudbyn 
och det område utanför byn där läderarbetarna hade sin koloni. Att 
läsa Lars Geschwinds beskrivning, på annan plats i den här boken, av 

7 Madras AgriculturalJournal, 1935, s. 271—72, 277. 
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den svenske bödeln och hans familj under 1600-talet, helt avskild från 
stadsgemenskapen med en lika ärelös som samhällsnödvändig syssla, 
ger en återspegling av de sydindiska läderarbetarnas ställning i byn. 

Genom dessa institutioner gavs förutsättningar att kontrollera inte 
bara läderarbetarna utan i stort sett vilken grupp som helst i det lokala 
samhället. Det avgörande var gruppens ställning i hierarkin och att det 
fanns ett intresse av att hålla denna grupp under kontroll. Paraiyar, 
den andra av de två kaster som dominerade bland jordbruksarbetarna, 
tycks inte i samma utsträckning som läderarbetarna ha kontrakterats 
som "gårdsarbetare". Tvärtom innebar expansionen av fabriker och te-
plantager i regionen en möjlighet för dem att lämna byn och byns kon
troll. Möjligheter till utbildning och anställning med anknytning till 
staten förstärkte ytterligare ett mer självständigt förhållande till hem
byn. Från 1870-talet och framåt kom stora grupper bland Paraiyar att 
tillbringa upp till tio månader om året på plantagerna i bergen. 
Läderarbetarna, däremot, hölls inte bara kvar i arbetet vid gårdarna så 
länge de stod i skuld till jordägaren, det blev dessutom mycket svårt för 
dem att alls lämna byn utan tillstånd. Även om arbetsdagen för en 
"gårdsarbetare" inte började förrän i gryningen förväntades arbetaren 
tillsammans med sin familj vara tillgänglig för jordägarens behov 
under dygnets alla timmar. 

De formella formerna att knyta en arbetare till en gård vid sekelskif
tet var alltså i stort inte annorlunda är de villkor som Buchanan rap
porterade om 1801. Men behovet inom jordbruket av just den 
skicklighet som läderarbetarna besatt hade ökat samtidigt som kon
kurrensen om arbetare hårdnat. I den nya situationen fungerade insti
tutionerna för lokal maktutövning och social kontroll som kanaler för 
de intressen vilka strävade efter att avskärma läderarbetarna från andra 
möjligheter än att förbli under de jordägande Goundarnas kontroll. På 
detta sätt samverkade institutionell praxis och samhälleligt omfattade 
normer till att hålla en grupp människor i det lokala samhället distan
serade både från andra grupper inom byn och från det omgivande 
samhället. Ett samhälles ideologi, som tar sig uttryck i både normer 
och institutionell praxis, kan förändras över tid. Men det specifika 
med den här situationen var att viktiga aspekter av ideologins uttryck 
inte tycks ha förändrats nämnvärt till det yttre, samtidigt som betydel-
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sen, tolkningen och innebörden av dessa genomgått genomgripande 
förändringar. 

För läderarbetarna innebar naturligtvis situationen under årtion
dena efter sekelskiftet en stor begränsning. Sporadiska rapporter som 
omnämner läderarbetare från brittiska tjänstemän och (betydligt fler) 
rapporter som författades av svenska och engelska missionärer ger 
oftast en svart bild av situationen för läderarbetarna: hårt skuldsatta, 
utan vatten under tider av torka, utsatta för Goundars godtycke. Men 
annan information väger emot denna dystra bild. I missionärsrappor
ter från seklets början och, framför allt, i muntligt material som sam
lats in genom intervjuer med äldre medlemmar av läderarbetarnas kast 
under 1990-talet framtonar en bild av hur dessa arbetare kunde räkna 
med ett visst beskydd från Goundar. Den andra sidan av denna bund
na relation var att läderarbetarna själva hade något att vinna på att 
stanna kvar i relationen. Trots att de var utestängda från en stor del av 
det samhälleliga livet var de ändå en del av det lokala samhället. 

I byn Mandiripalayam ligger läderarbetarnas koloni en dryg halv 
kilometer bortom huvudbyn. Den äldste mannen i byn, drygt hund
raårige Abraham av läderarbetarkast, berättar att under 1900-talets 
förra hälft, när han själv var ung, var de vuxna männen i kolonins alla 
familjer knutna till Goundar-familjer som "gårdsarbetare". Byns 
Paraiyar- familj er hade tagit arbete på teplantagerna och därmed var 
det läderarbetarna som utförde alla "smutsiga" sysslor. För Mandiripa-
layams övriga invånare identifierades läderarbetarna inte bara med 
yrkeskunnande utan också med orenhet. Under dagtid trädde ingen 
utomstående in i läderarbetarnas koloni och deras sysslor betraktades 
med ett visst förakt. Men denna identitet som tillskrivits dem av den 

övriga byn fann ingen genklang hos de äldre som intervjuades. De såg 
inte sig själva som dåliga. Tvärtom talade de med stolthet om sina 
kunskaper att bereda hudar. Speciellt inför de yngre som de tyckte 
hade förlorat detta kunnande. Men när de beskrev vad som gjorde dem 
specifika var det inte bara läderarbetet de hänvisade till. Med en berät
telse om sitt ursprung förklarade kvinnorna i kolonin att det för länge 
sedan funnits en kung som hetat Tirumalai Naiyak (en verklig kung 
som regerat i södra Indien på 1500-talet). Det hade varit läderarbetar
nas uppgift att vakta kungens dotter då hon genomgick ceremonierna 
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kring sin pubertet, då hon fått sin första menstruation. Och så gick 

kvinnorna in på detaljerna i ceremonin, detaljer som i allt återspeglade 
läderarbetarnas egna ceremonier. I dessa har flickans morbror en 
central roll och det var denna roll som läderarbetarna gav sig själva i 
berättelsen om deras ursprung — rollen som besläktad med den 
yttersta makten. Denna berättelse, eller snarare myt, var långt ifrån 
förenlig med den identitet som tillskrivits dem av det omgivande sam
hället. 

Så förklarade en kvinna att deras klan inom läderarbetarkasten 
Madhari var bättre än de andra klanerna. "Vi är de sanna Madhari", sa 
hon stolt, "vi är inte som de andra som är kinkiga och inte gör alla 
sysslor. Vi gör allt Goundarna ber oss om." Jag häpnade inom mig över 
hur någon kunde vara stolt över att bära latriner och ta hand om kada
ver. För dessa läderarbetare hade uppenbarligen den identitet som till
skrivits dem och som i det omgivande samhället föraktades, inte bara 
accepterats, internaliserats, utan också integrerats med den myt om 
deras höga ursprung som gjorde dem specifika. I sin självidentitet var 
dessa läderarbetare utvalda till en identitet att vara stolt över. 
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