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I

Gambling. I Indien er der så tørt sine steder, at der gennem tiderne har udviklet sig en hel spillerkultur,
hvor man kan gamble om, hvorvidt der kommer regn. En antropolog har fulgt gamblermiljøet igennem

seks måneder fra en tør plet i Rajasthan.

Væddemål om
vejret

denne uge forventes det indiske meteorologiske institut at o�entliggøre deres første

forudsigelser for sommerens monsunregn. Her vurderes det, hvor meget regn der

samlet forventes at falde over hele kontinentet – om det er mere eller mindre end normalt.

Denne begivenhed vil straks forårsage udsving i de indiske aktie- og derivatmarkeder. For

mængden af monsunregn har fundamental betydning for Indiens økonomi, hvoraf 60

procent af al indkomst kommer fra landbruget og den regn, monsunen bringer.

Monsunen er et årligt atmosfærisk fænomen, som �nder sted �ere steder på jordkloden,

hvor vindene pludseligt vender sig og forårsager store forskelle mellem hav- og

lufttemperatur. Dette skaber store, tunge skyer, som presses i hurtig fart ind over landet og

igangsætter processer, der bringer kraftige regnskyl �ere tusinder kilometer ind over land. I

et land som Indien, hvor det mange steder stort set ikke regner i løbet af året, fejres

monsunens ankomst i juni af dansende, gennem blødte mennesker i gaderne. Regnen køler

ikke alene det ubærligt ophedede land ned. Det vander også marker og fylder vandlagre

op, ligesom det nogle steder forårsager ødelæggelser fra oversvømmelser til jordskred.

I en mindre by i tørre og fattige Rajasthan i det nordlige Indien sætter monsunens komme

samtidigt skub i en århundredgammel  tradition for pengespil på regn. Her samles en stor

gruppe af mænd på en åben plads med godt udsyn til himlen. Her har de slået tiden ihjel

siden sidste års monsun med at spille på skyer. De har satset penge på, hvorvidt det kunne

hænde, at der i løbet af dagen eller ugen ville komme en sky ind foran Solen.

Monsuntiden, derimod, giver grobund for en helt anden form for spænding. Her kan

vejret skifte inden for få minutter, og det giver mulighed for at deltage i et livligt spil –

med odds der konstant skifter, i takt med at skyer bevæger sig og ændrer farve, retning og

hastighed. Her kan man for eksempel spille på, om der kommer vand ud af et udvalgt

nedløbsrør på en faldefærdig bygning inden for to perioder på et døgn. Nogle sover endda

på pladsen for at holde øje med, om der falder vand om natten.

STINE SIMONSEN PURI
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En regn-gambler har travlt med at holde øje med eventuelle skyer og tage imod bud: Vil det regne eller ej og hvornår? FOTO:
STINE SIMONSEN PURI

På vejrgamblings-pladsen �nder man primært ældre mænd; de unge spiller  hellere på

cricket. Mange af de ældre mænd er enten pensionerede eller har en mindre butik tæt på,

som gør, at de kan følge med. De har en beskeden indkomst, hvoraf de ofte satser det hele

på regnen. Da de lever i storfamilier med �ere indkomstkilder, kan de rumme økonomiske

udsving fra måned til måned. De spiller i håbet om at tjene hurtige penge, men også fordi

de godt kan lide det og ikke kan lade være. Desuden er regn-gambling i det lange løb

billigere end cricket-gambling, hvor bookmakerne kræver større gebyrer. Regn-gamblerne

spiller enten uden gebyr én mod én eller via en bookmaker, hvor de betaler to procent af

alle gevinster. Heraf går nogle af pengene til betaling til det lokale politi for at lade dem

være i fred.

Ud over dem, man kan se på pladsen, er der alle de spillere, som er i kontakt med pladsens

bookmakere via mobiltelefoner. Det er ofte mere velhavende gamblere fra andre byer, som

samtidigt har travlt med anden for retning. Nogle gamblere ringer helt fra Delhi og

Mumbai og satser beløb, som svarer til en hel årsindkomst blandt andre gamblere.

Tidligere behøvede gamblere ikke at stå i storbyen og forholde sig til vejret ude i en lille

�ække i ørkenområderne. For 100 år siden var der store markeder for regn-gambling i

storbyerne. I Calcutta, som dengang var den britiske kolonimagts hovedkvarter, agerede

mænd, der var emigreret fra Rajasthan, som bookmakere. Markedet for regn-gambling var

organiseret af den samme gruppe forretningsmænd af Marwari-kasten, som sad på

markedet for spekulation i prisudsving i landbrugsmarkedet, eftersom begge markeder

kræver indsigt i monsunregnen. De holdt sig opdateret om regn og priser via først morse -

systemer, sidenhen telegrammer og infor mationstavler på togene, som kørte landet rundt.

Briterne var dog ikke glade for det, hverken prisspekulation eller regn-gambling. I midten

af det 19. århundrede var Indien gået fra at være styret af det østindiske handelskompagni

til at være en reel koloni under det britiske rige. Derfor var der kommet fokus på at

etablere et respektabelt samfund, hvor man forsøgte at regulere indernes adfærd gennem

lovgivningstiltag. Det var dog ikke muligt at forbyde pengespil generelt, da galopbanerne

var centrum for det britiske sociale liv. I retten argumenterede briterne for, at regn-

gambling var et spil på tilfældigheder og derfor dårligt, i modsætning til spil på heste, som
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krævede viden og erfaringer. Dengang var meteorologi endnu ikke etableret som en

videnskab, og på trods af protester blev spil på regn gjort ulovligt, og markederne for den

slags i stor byerne måtte gå under jorden, mens de fortsatte mere åbenlyst i landområderne.

På regnspilspladsen i Rajasthan er der endnu ikke nogen tegn på monsun; alligevel er der

aktivitet. Når man satser penge, spiller man nemlig ikke kun på, at det kommer til at

regne. Man spiller også på, at oddsene ændrer sig. Derfor går gamblingen i gang, før

monsunen begynder. Man kan for eksempel spille på, om det kommer til at regne inden

for den næste måned. Sandsynligheden for, at der vil komme et enkelt regnskyl, før

monsunen for alvor sætter ind, er på det tidspunkt ikke helt lille, og derfor er oddsene

relativt små. Men som dagene går og chancerne for, at det vil regne inden for tidsperioden

formindskes, vokser oddsene. Her kan man vælge at ’sælge’ sin satsning videre til en anden,

som vil tage chancen. På den måde kan man tjene på forskellen i odds, ligesom det også

gøres i de �nansielle markeder.

I juli er chancerne for daglig regn større og oddsene mere foranderlige. Spillerne må derfor

konstant holde øje med vejret. Det er særligt vindretningen, de har fokus på via et lille

rødt �ag oven på en tempelbygning. Selv om der ikke viser sig mange skyer på himlen, kan

en ændring i vindretningen være en indikation på, at der er regn på vej på grund af

lavtryk. Derudover giver vindens retning mulighed for yderligere oplysninger. Spillerne er i

kontakt med et stort netværk af gamblere, som de ikke alene spiller med, men også

udveksler vejrinformationer med. Når vinden kommer fra sydvest, kan de tage  kontakt til

mænd fra alle landsbyerne, som ligger i en lige linje i den retning, for at få at vide, om det

har regnet.

Der er selvfølgelig også de nationale vejr udsigter. Den indiske regering har de seneste år

investeret markant i meteoro logien. Tidligere på året blev det o�entliggjort, at den indiske

stat har indkøbt verdens �erdehurtigste supercomputer speci�kt til forudsigelse af

monsunen. Det ustadige vejr som følge af klimaforandringer gør, at det er blevet mere

påkrævet at kunne forudse katastrofer. Derudover håber man på, at bedre vejrudsigter kan

e�ektivisere det indiske landbrug og bringe vækst i Indiens økonomi. Med den nye

supercomputer bliver det muligt at følge og forudse vejret med en præcision på helt ned til

tre kvadratkilometer, hvor det tidligere har været ni kvadratkilometer, der har været

standarden.

For regn-gamblerne er forudsigelsen af regn inden for tre kvadratkilometer dog langtfra

præcis nok. Regnskyl forekommer ofte ganske lokalt. Det kan let regne i den ene ende af

den lille by, uden at der falder en dråbe i den anden ende af byen. Ser man videooptagelser

af monsunregnen, kan det se ud, som om en hel søjle af vand ’hældes’ ned fra et hul i

himlen, hvor der lige ved siden af kan være blå himmel. Denne søjle bevæger sig ikke altid

i lige linje, men skifter ofte pludseligt retning. De af gamblerne, som har adgang til

opdaterede vejrudsigter via smartphones, bruger i højere grad informationerne som en

indikation af muligheden for regn i området. De gamle mænd, som har siddet og kigget

op i himlen de seneste 50 år fra deres åbne butikker, hvor de sælger traditionelle indiske

desserter lavet af ghee, mælk og sukker, anses således som de virkelige eksperter.

Det samme gælder for landmændene fra de omkringliggende marker, hvor de

hovedsageligt dyrker linser, hirse og guar. De lader det være op til guderne, som de siger,

og tilføjer, at landbrug altid har været et »gamble«.

Artiklen er baseret på Stine Simonsen Puris seks måneder lange feltarbejde i en mindre by i det

nordlige Indien.


