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Formålet med projektet Lavkasternes Tranquebar har været 
at supplere Nationalmuseets etnografi ske samlinger med nye 
genstande fra området omkring Tranquebar samt at generere 
ny viden om lokale sammenhænge mellem henholdsvis ma-
teriel kultur og social struktur. Projektet har i den forbindelse 
særligt fokus på Tranquebars lavkastebefolkning (Dalitter) og 
religiøse mindretal (kristne og muslimer).

Gennem tre måneders ophold i Tranquebar har projekt-
medarbejder, forskningsassistent Caroline Lillelund identifi -
ceret og indkøbt nye genstande til Etnografi sk Samling samt 
sørget for professionel pakning af genstandene og efterføl-
gende transport til Danmark. Delprojektets hovedfokus har 
været den lokale Dalitbefolkning, der udgør omkring 25 % af 
den samlede befolkning. Blandt denne gruppe, der i Tranque-
bar tæller fi re forskellige kaster, er der foruden genstandsind-
samling foretaget etnografi sk feltarbejde baseret på inter-
views og deltagerobservation. Feltarbejdet dokumenterer 
bl.a. Dalitternes arbejdsforhold, religiøse traditioner og so-
ciale og politiske organisering, samt hvorledes denne gruppe 
har været ofre for tsunamien i december 2004.

Genstandsindkøb og feltarbejde suppleres af omfattende 
fotodokumentation af hverdagsliv, arbejdsprocesser samt 
en række af de specielt fremstillede genstande til Etnogra-
fi sk Samling (trommer, fi skeruser, sandaler, terracottafi gurer 
etc.). I Danmark er genstandssamlingen pakket ud, frosset og 
de enkelte genstande identifi ceret. 

Det sikres, at alle oplysninger om genstandene og deres 
brug samt tilhørende fotografi er og feltdata registreres og ar-
kiveres til brug for fremtidig forskning og formidling.

Delprojektet Lavkasternes Tranquebar har beriget Etnogra-
fi sk Samling med omkring 500 nye genstande som supple-
ment til de genstande, der tidligere er indsamlet til museet 
fra Tranquebar bl.a. i forbindelse med den første Galathea-
ekspedition i 1845-47. 

Genstandene afspejler bl.a. temaer som politik, populær-
kultur, religion og kaste og spænder fra bittesmå votivgaver 
i sølvblik til en knap seks meter lang fi skerbåd af typen kat-
tumaram, der i århundreder har været brugt af kystfi skerne i 
Tranquebar. Særligt skal fremhæves en samling af forskellige 
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trommer, der er karakteristiske for netop lavkasternes tradi-
tionelle erhverv som rituelle trommespillere ved bryllupper, 
begravelser og religiøse højtider, samt en samling af store, 
farvestrålende terracottafi gurer fremstillet på bestilling af en 
af de få tilbageværende pottemagere på egnen.

Sammenholdt med Etnografi sk Samlings samlinger fra 
1800-tallets Tranquebar tegner den nye genstandssamling 
som følge af industrialisering et billede af et nutidigt sam-
fund med langt færre erhvervsgrupper (og specialiserede 
kaster) end dengang. Samtidig viser samlingen, at en række 
traditioner fortsat holdes i hævd – og at den materielle kultur 
generelt har forandret sig langsommere end den immateri-
elle. 

Under opholdet i Tranquebar er Caroline Lillelund inter-
viewet til DR2’s temaaften om Tranquebar. Andre interviews 
er givet til forskellige dagblade. På Tranquebar Initiativets 
seminar 30. maj 2007 er præsenteret et arbejdspapir med 
titlen ’Lavkasternes Tranquebar – om udfordringerne ved at 
repræsentere Dalitternes materielle kultur’. For tiden vurde-
res mulighederne for i 2008 at lave en særudstilling, der tager 
udgangspunkt i og bl.a. sammenstiller de genstande, der er 
blevet indsamlet i 2006-07 med de genstande, der blev ind-
samlet i Tranquebar under den første Galathea-ekspedition.


