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Lærervejledning
UNESCO Samlingen ’Hinduisme: At leve med guderne’ fortæller historien om,
hvordan hinduisme praktiseres i Indien. Hinduisme er en verdensreligion, som forbinder
ideer og traditioner fra hele verden. I midten af det nittende århundrede kom hinduismen
for alvor til vesten, og her fik religionen, og ikke mindst filosofien, stor popularitet. Opmærksomheden i vesten blev også afgørende for, at urbane hinduer i Indien genoptog
disse århundredegamle ideer. I virkeligheden er hinduismen, hverken dengang eller i dag,
ikke én religion i streng forstand, men mange forskellige ideer, praksisser og kulturelle
tolkninger. Men for at fortælle denne historie, som kunne tage årevis at trævle op, vælger
vi i denne samling at tager afsæt i den sydindiske region Tamil Nadu. Selvom det kan synes meget specifikt, så er det netop i de konkrete eksempler, at vi kan komme tæt på
menneskene. Dem, der lever med guderne hver dag. Så selvom hinduer overalt i verden
deler en særlig kosmologi og en række religiøse praksisser, så viser samlingen også en
afgørende del af det religiøse liv i hinduismen, som varierer mellem lande, regioner og
endda landsbyer. Denne samling giver indblik i begge niveauer: både det globale og det
lokale.

Genstandssamlingen
Særligt for dette materiale er også, at det giver mulighed for at få øje på hinduismens/religionens materielle dimension. Genstande er nemlig ikke blot livløse ting i
hinduismen, men en måde at komme i kontakt med guderne på. Guderne kan tage bolig
i en krukke, en statue eller et billede. Her er der ikke tale om symbolik, det er bogstaveligt
og materielt. Genstandende i samlingen er indsamlet i Tamil Nadu af to omgange: de
første i 1980’erne og de sidste i 2015. Genstandene giver hermed også en dimension af
nyere historie og illustrerer kontinuitet i hinduistisk religiøs praksis. Med samlingens genstande får man en del af verden i hænderne, som er langt herfra, men som bliver nærværende gennem tekster om og aktiviteter med disse ting. Vi lærer om hinduistisk tro og
hverdagspraksis i det sydlige Indien, ikke kun som erkendelse, men også som praksis.
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Fordi religion, såvel som andre aspekter af livet, ikke kun er noget, der tænkes, men også
noget man gør.

FNs verdensmål og kvalitetsuddannelse
I arbejdet med samlingen lærer man om det særlige ved livet i Tamil Nadu, men
også om de dele af tilværelsen, som vi har tilfælles overalt i verden. Religion, kropsopfattelser, familie, forholdet til naturen m.m. er alle tematikker, som optager os på forskellige måder rundt om i verden. Denne samling ønsker således at bidrage til en
forståelse af det, vi har tilfælles, samt mangfoldigheden af livsformer i verden. Dette er på
linje med FNs verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse, særligt delmål 4.7.

Delmål 4.7
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder,
som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a.
gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil,
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og
ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel
mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Sprog
I hinduismen anvendes primært sanskrit samt lokale sprog i forskellige regioner i
Indien. I regionen Tamil Nadu er religionen primært formidlet på det lokale sprog tamil. I
dette materiale har vi valgt at bruge tamilske betegnelser så vidt muligt, men der bruges
også ord på sanskrit. Her er det særligt betegnelser for pan-hinduistiske ideer og begreber, som skrives på sanskrit. Vi har valgt at undlade specifikke sanskrit og tamil sprogmærker, men skriver ordene med danske bogstaver. Dette er gjort med henblik på at lette
læsningen og udtalen for danske undervisere og elever. På sanskrit udtales ord, som de
er skrevet.
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Samlingens opbygning
Denne samling er inddelt i en række temaer, som udforsker hinduismen i det sydlige Indien på forskellige måder. Introduktionen består af to tekster, som sikrer et fælles
vidensgrundlag, mens Tema 1 til 4 dykker ned i forskellige dele af samlingen gennem
både genstande, tekst, billeder mm. Særligt for Tema 2 og 3 er, at de er bygget op om to
cases henholdsvis en pilgrimsrejse og et bryllup. Nedenstående figur illustrerer temaerne
og de punkter, som hører under Tema 1 til 4.

Hensigten med denne opbygning er at give mulighed for at tilpasse undervisningen i forhold til både tid og klassens niveau. Man kan vælge nogle temaer ud og samtidig få de
væsentligste dimensioner af samlingens materialer med. Som det fremgår af figuren
ovenfor, findes der både artikler og en tematekst under hvert tema. Mens temateksten
giver viden om majoriteten af begreber/fænomener introduceret under temaet, er artiklerne mere specialiserede og går typisk i dybden ét enkelt fænomen eller begreb. Derudover findes der i samlingen forslag til undervisningsforløb, samt aktiviteter eller øvelser
til hvert tema, som kan hjælpe klassen til at aktivere genstandene og bruge dem til at opnå
en dybere forståelse af temaets samlede materiale.
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Undervisningsmateriale og aktiviteter
Er religion noget man tror på, noget man identificerer sig med, eller noget man
gør? Tager vi afsæt i en forståelse af religion som praksisform, socialt fællesskab og kropslige handlinger eller religion som erkendelsesform, tankemønstre og teologisk refleksion?
De to perspektiver udelukker ikke hinanden, men det kan gøre en forskel, om
undervisningen vægter religionernes centrale tekster eller de religiøse handlinger. Denne
samling ønsker at vise styrken, ved at kombinerer de to tilgange. Vi har her valgt at udvikle
undervisningsforløb,

som

tilbyder

begge

perspektiver

på

religion

både

som

erkendelsesform og praksisform. I lånermappens afsnit 6 findes en beskrivelse af
undervisningsforløbet, som henvender sig til underviser. Disse forløb er baseret på
forskellige metodiske tilgange til religionsfaget, herunder den narrative tilgang, den
religionsfænomologisk-komparative tilgang og den hermeneutiske tilgang. Derudover
bygger Tema 2 og 3 på den religions-sociologiske og antropologiske tilgang med feltarbejdsmetoden som fokus. Derudover findes der en række øvelser, som findes i lånermappens underafsnit 6.1. Disse har form af hand-outs og giver en udførlig vejledning til
eleverne, så de kan gå i gang med aktiviteterne. Øvelserne er udformet med henblik på,
at eleverne skal nå til forståelse af hinduismen på forskelige måder, både gennem
besvarelse af spørgsmål, selvstændige undersøgelser og kreative samt digitale produkter.

Fagområder og tværdisciplinære tiltag
Selvom samlingen primært handler om hinduisme og religiøs praksis, er det ikke
udelukkende i religionsfaget, at samlingen kan være relevant. Samlingen fokuserer på
praksis og hverdagen i Tamil Nadu, og hvordan hinduismen ses i samspil med kønsroller,
kaster, behandlingssystemer m.v. Således kan samlingen også bruges i historie og
samfundsfag. Der er samtidig rig mulighed for at arbejde med kvalitative metoder såsom
deltagerobservation og interview. Derudover findes der en række fortællinger og myter i
samlingen, hvor danskfagets tekstlæsningsmetoder kan være relevante. En betydelig del
af forløbs-planen handler om formidling både digitalt, visuelt og gennem opsætning af
en afsluttende udstilling. Formidlingsprodukterne kan også have en anden karakter, hvor
idræt, håndværk og design kan være relevante fagligheder at bringe i spil.
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Formål
Dette er et forsøg på at formidle hinduisme, sådan som denne religion tager sig ud
fra et antropologisk synspunkt. Hvor vestlige religionshistorikere igennem mere end 150
år har forsøgt at skildre hinduismen ud fra en tekstlæsningstradition, hvor de enkelte
kulter og deres tekster var i centrum, tager vi her en anden tilgang. Udover en indføring i
hinduismens mytologiske univers, undersøger denne samling, hvordan folk lever med
religion og praktiserer deres tro i samfundet.

Mennesket i centrum
I det indiske verdensbillede er mennesket i centrum, på en anden måde end vi gør
det i vores vestlige kultur. Vi vil derfor, ligesom inderne, sætte mennesket i centrum og se
på, hvad religionen betyder i menneskers liv. Vi vil sætte religionen ind i en kulturel og
social sammenhæng. Hvis vi anskuer religionen i det lys, så kan vi udvide perspektivet på
guder og myter til også at omfatte store livsbegivenheder, hverdagen, madlavning, medicin mm. i den indiske kulturelle kontekst.

Hinduismen bliver én religion
Før vestlige religionsforskere begyndte at studere indisk religion, vidste inderne ikke, at de var hinduer. Før vesterlændingene kom til Indien, vidste inderne ikke, at de boede i Indien. De vidste ikke engang,
at de var indere. Det er selvfølgelig at sætte sagen på
spidsen at formulere det sådan. Men sandt er det, at
indernes forståelse af sig selv som ét folk og deres
forståelse af hinduismen som én religion i høj grad
skyldes os vesterlændinge. Det var franske og britiske
koloniherre, som opfattede Indien som en enhed, og
det var vestlige religionshistorikere, som derpå forsøgte at nå frem til en definition af
indernes religion, hinduismen, noget som inderne ikke selv havde forsøgt. Man præ-
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senterede en række elementære ideer om livet og mennesket i relation til gud som en
slags gennemgående tråd i virvaret af vidt forskellige kulturer, kulter (grene indenfor
hinduismen) og trosforestillinger, som findes i Indien. Man konstruerede også en model,
hvor dét som religionshistorikerne opfattede som essentielt blev kaldt Den Store
Tradition, og det som afveg, dvs. kulter, lokale guder og forestillinger, blev kaldt Den Lille
Tradition. Hinduismen som kategori er, lidt kækt sagt, altså i lige så høj grad en del af
vores kulturarv, som den er en del af den indiske kulturarv. Vi ønsker derfor at formidle
hinduisme på en måde, der sætter fokus på indernes egen livsverden. Vi forsøger at
fortælle om, hvordan hinduisme tager sig ud i hverdagen, i ritualerne og med de ting, man
omgiver sig med.

At lære ud fra ting
Denne samlings antropologiske udgangspunkt og genstandsbaserede formidling,
er dermed også et forsøg på at nuancere en historie om hinduismen, som er blevet
dominerende, men som sjældent formår at fremstille virkeligheden som den er; nemlig
flertydig og modsætningsfyldt. Her er genstande et exceptionelt medie, til at forstå de
fænomener, som vi ikke umiddelbart kan tænke os til. Genstande kan give indsigt i en
atmosfære, i symbolik, i traditioner og tro. Altså de dele af livet, som er så indgroede, at
vi tager dem for givet. Lidt simplificeret kunne man sige, at tekst ofte kommunikerer det,
vi allerede har fået form på, mens genstande giver form til de ting vi gør, som vi er
tilbøjelige til at lade være usagt. Genstande er også med til at skabe relationer mellem
mennesker, både dem som er sammen med os, når vi f.eks. bliver gift eller går til lægen,
men også dem, som har levet før os og fødes
efter os. Genstande bærer nemlig på tradition.
Det ikke er lige meget, hvordan man bruger
dem. Det skal man lærer, som del af en familie
og et samfund. I kan lærer, hvordan man bruger genstande i Tamil Nadu ved at læse genstandsteksterne for hver enkelt genstand og
sætte den i sammenhæng med samlingens
temaer.
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Genstande
Der findes mange ord, som betegner
materialer; ting, genstande, artefakter,
varer osv. Ordet genstande refererer
her til de ting, som museet registrerer,
nummererer og bevarer til eftertiden.
De adskiller sig fra ting i hverdagen, ved
deres status i museet og deres rolle,
som bærer af en bestemt kontekst og
kultur.
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TEMA 0: Introduktion til hinduisme
Dette temas materiale danner grundlag for resten af samlingen. Her læser vi om
den hinduistiske verdensopfattelse og menneskesyn. Temateksten er samlingens overordnede fortælling, og heri introducerer vi noget af den viden, som behandles i de følgende 4 temaer. Artikel 0.1 giver en introduktion til hinduismen som religion; herunder de
vigtigste ideer i hinduistisk kosmologi, altså hvordan verden hænger sammen og menneskets rolle i den.

Artikler
0.1 Hinduismen – Religion og Civilisation
Denne artikel introducerer menneskesynet i hinduismen, kosmologi, rituel praksis,
orakler og besættelse. Forordet til teksten er en senere tilføjelse, som giver en indføring i
hinduismen som religion, herunder centrale ideer om verdenssyn og livsførelse. Artiklen
kan anvendes som fælles vidensgrundlag og udgangspunkt for arbejdet med resten af
samlingen.
Artiklen er skrevet af Lars Kjærholm, antropolog og primær indsamler på denne samling.
Forordet er skrevet af Iana Lukina og Katrine Pahuus i 2019.
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TEMATEKST 0: At leve med guderne
Ifølge en af de mere kendte hinduistiske oprindelsesmyter, blev verden skabt da
guderne ofrede den store Purusha. Purusha havde tusind hoveder, tusind øjne og tusind
fødder, og af ham blev alting skabt. Myten om Purusha fortæller, at en fjerdedel af hans
krop blev til alle dødelige væsener, mens tre fjerdedele blev de udødelige. Det vil sige, at
de hinduistiske guder og mennesker er gjort af det samme stof, og hinduer er da også
forbundet til guderne på en helt speciel måde.

Hinduistiske guder, myter og tilbedelse
De hinduistiske guder har, ligesom os mennesker, forskellige tilbøjeligheder, temperamenter
og ønsker. Nogle er vise mænd, andre blodtørstige krigerinder. Alle har de deres særegne kendetegn eller ikonografi. Historierne om guderne er
skrevet ned for flere tusind år siden og beretter
om gudernes bedrifter, konflikter og særlige evner. Myterne fortæller også om livet som menne-

Ikonografi
Det er analyse og tolkning af
billeder og figurer i lyset af deres
identitet og rolle i religion og
ritualer. Helt basalt betyder det, at
man kan se på billederne og
figurerne og genkende de
anvendte symboler, og hvilke
guder, der tale om.

ske. Myten om Purusha forklarer fx, hvordan de forskellige sociale klasser af mennesker

De fire klasser i kastesystemet

er opstået. I det indiske samfund findes der
nemlig et system af kaster, som er afgørende

Brahmin

Den intellektuelle kaste
med præsteembede.

Kshatriya

Adelige og krigere, som
traditionelt sad ved
magten.

Da Purushas krop blev ofret og delt, blev

Almindelige mennesker,
som dyrker jorden og
tjener til dagen.

armene, vaishya fra lårene og shudra fra

Arbejdere, som
traditionelt servicerede de
højere kaster.

kan omgås, spise med, gifte sig med, og hvor-

Vaishya

Shudra

for, hvordan man skal leve sit liv som hindu.
brahminere skabt fra munden, kshatriya fra
fødderne. En persons kaste afgør, hvem man
dan man skal tilbede guderne. For at bede til
guderne udfører hinduer ”puja”, som er et til-

bedelsesritual. Under puja bringes der ofringer, som kan være mad, blomster eller votivfigurer. En votivfigur kunne være en lille figur af en arm, som kan ofres med en bøn om
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lindring, hvis man har ondt i armen (se Hi.161). På den måde kan man kommunikere med
guderne gennem genstande.

En fortælling fra felten - pilgrimsrejse og kærlighed til guden
Mens puja er en almindelig praksis for mange, både hinduistiske kvinder og mænd,
er pilgrimsrejsen primært forbeholdt mænd og kvinder udenfor den fødedygtige alder.
Etnograf Lars Kjærholm begiver sig ud på en pilgrimsrejse, hvor han undersøger en kult i
hinduismen, som tilbeder guden Aiyappan (Aiyanar). Aiyappan tilbedes gennem bhakti,
som er en del af hinduismen, hvor der synges kærlighedssange til en udvalgt gud. Bhakti
er en større bevægelse blandt hinduer, som udfordrer kastehierarkiet og samtidig styrker den
lokale tamilske identitet. Bhakti giver tilbederen
et direkte og personligt forhold til guden. Ulig
de fleste andre hinduistiske praksisser er pilgrimsrejsen og Aiyappan-tilbedelse også acceptabelt for udlændinge og folk af andre religiøse overbevisninger.

Aiyanar og Aiyappan
I Tamil Nadu betragtes disse to
guder som den samme, men tilbedes på forskellige måder. Aiyanar er
en gammel landsbygud i Tamil Nadu,
mens Aiyappan er kommet til senere.
Aiyappan-tilbedelse har længe været
udbredt i Kerala, naboregionen til
Tamil Nadu.

Historien om et bryllup og de hinduistiske kvinder
Hinduisme praktiseres ikke kun ved større rituelle sammenkomster, men er stærkt
forbundet med dagligdagen. Her har kvinder ofte en betydelig rolle i religiøse ritualer.
Kvinder udfører puja for familieguderne i hjemmet, og lærer forskellige ritualer for at sikre

Overgangsritual
Ritualer som markerer skelsættende
begivenheder i et menneskes liv,
f.eks. fødsel, pubertet, vielse m.fl.
Disse overgange involverer en
ændring af social status og derfor
også en midlertidig tilstand af forvirring – at være udenfor kategori.
Overgange i livet er derfor ofte
ritualiserede.

hjemmet mod ond indflydelse. Det traditionelle
hinduistiske bryllup inkluderer også praksisser og
ritualer, der kun er forbeholdt kvinder. Brylluppet
er et vigtigt overgangsritual for både bruden og
brudgommen, da de endelig træder ind i de voksnes rækker. Genstande er vigtige i de mange
ritualer både før, under og efter brylluppet. Genstande er f.eks. med til at forme alliancen mellem
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de to familier. Ved at give hinanden gaver, i form af mad, tøj og penge, skabes der et varigt
bånd mellem dem. En kvinde besidder forskellige positioner i familien og i religiøse sammenhænge i løbet af hendes levetid. Traditionelt forventes det, at kvinder er respektfulde
og underdanige. Men i Tamil Nadu er kvinder også ukontrollerede og provokerende, når
de besættes af en gud. Under besættelsen tager guden bolig i kvindens krop, og hun kan
pludselig blive både aggressiv og upassende. Samtidig har den besatte autoritet som talerør for guden.

Kroppen i verden og verden i kroppen
I hinduismen er kroppen del af et større netværk. Kroppen er forbundet med sæsoner, planeterne, mad, medicin osv. Faktisk tænker man kroppen som sit eget mikrokosmos. Ifølge ayurvedisk traditionel medicin består kroppen af tre doshas (kan forstås
som grundelementer), nemlig; vayu (luft), pitta (ild/galde) og kapha (vand/spyt). At spise
er en offergave til den hellige ild inden i kroppen, som er forbundet til guderne. Kosten er
en måde at regulere den indre balance. Forskellige madvarer betragtes som enten ”koldt”
eller ”varmt”. Disse elementer er afgørende for ayurvedisk praksis, hvor medicin ordineres
i forhold til fysiske symptomer i både kroppen og dens omgivelser. Yoga kan også
betragtes som del af en helingsproces.

Hinduistiske yoga traditioner

Ordet yoga kommer fra ordstammen Yuj,

Gennem yoga kan man:

som på sanskrit betyder ”at kontrollere”.

Disciplinere sind og sanser.

Yoga er blevet populært overalt i verden,
men man vil nok opdage, at hinduistiske

Overkomme ego, som er optaget af
kropslige behov.

yoga-traditioner er mere og andet, end

Endelig opleve det sande selv.

det man kender fra vesten. Hindu medicinsk praksis og kosmologi viser således,

Dette leder til:

hvordan alt er forbundet, både guder,

Frigørelse fra den evige genfødsel på
jorden i forskellige skikkelser.

mennesker og natur.
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TEMA 1: Myter, Guder og Kosmologi
I dette tema introducerer vi eleverne til Hinduismens kosmologi, herunder centrale
guder. Man kan lægge ud med at læse to centrale oprindelsesmyter, som kan give anledning til sammenligning med for eksempel den nordiske mytologi. Derudover forklarer
disse fortællinger, hvordan guderne har fået deres særegne karakteristika. Teamet fokuserer særligt på en række guder, blandt andet de tre hovedguder i hinduismen samt
krigsguden Murugan. Derudover kan eleverne, gennem forskellige genstande, både
undersøge guderne samt ritualet ”puja”, som er gudetilbedelse.

PP1: PowerPoint-præsentation – Myter, Guder og Kosmologi
Denne præsentation og de integrerede noter kan bruges af underviseren til fælles
klasseundervisning, hvor eleverne introduceres til temaet. Den kan også gives til eleverne,
som dermed får en anderledes læseoplevelse end med artiklerne (herunder). Denne
præsentation handler om de tre hovedguder, samt Vishnus reinkarnationer. Vi lærer også
om guden Murugan, som er særligt populær i Tamil Nadu, samt tilbedelsesceremonien i
hinduisme og religiøse genstande.
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Genstande
Figur – elefant (Hi.1)
Figur – pige (Hi.2)
Konkylie (Hi.3)
Spyd med trefork (Hi.4)
Spyd med bladform (Hi.5)
Olielampe (Hi.6-9, 34)
Væger til olielampe (Hi.10)
Bronzebeholder til stænkevand (Hi.11)
Klokker (Hi.12-18)
Lydinstrument i messing (Hi.19,20)
Kobberfad (Hi.21)
Messingfad (Hi.22)
Votiv-figurer med dyremotiver – i æske (Hi.23a-j)
Kobberplade (Hi. 30-33)
Messingbeholder til kamferlys (Hi. 35)
Røgelsesholder (Hi.36)
Røgelsespinde i pose (HI.27)
Messingdåse med låg – til kumkumam-pulver (Hi.38a,b)
Kumkumam-pulver (Hi. 39-41)
Messingdåse med låg – til samthanam-pulver (Hi.42a,b)
Plastikdåse med samthanam-tabletter (Hi.43a,b)
Planche (Hi.170-175)
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Artikler
1.1 Hinduistiske guder og deres historier
Artiklen introducerer de tre hovedguder i hinduismen, Brahma, Vishnu og Shiva,
samt den store gudinde, som har flere manifestationer. Derudover introduceres også guden med elefanthoved, Ganesh. Teksten er både en indføring i gudernes ikonografi samt
mytologi, altså den måde de afbilledes og de historier, som er grunden til, at de afbilledes
således. Teksten kan bruges som ressource til en opgave, hvor man i grupper vælger en
gud og undersøger netop denne guddom nærmere.
Artiklen er skrevet af Iana Lukina og oversat fra engelsk af Katrine Pahuus i 2019.

1.2 Tre hinduistiske myter – og historien om Ymer
Disse tre myter er centrale for at forstå både den hinduistiske idé om skabelse og
menneskets relation til guderne, samt kastesystemets mytologiske ophav. Historierne er
korte og kan sammenlignes med nordisk mytologi, hvor historien om Ymer også er inkluderet i artiklen. De kan bruges som udgangspunkt for introduktion af de centrale guder i
Hinduismen.
De er skrevet af Lars Kjærholm og revideret af Katrine Pahuus og Iana Lukina i 2019.

1.3 Murugan-tamilerne og deres krigsgud
Artiklen handler om guden Murugan, som er særligt tilbedt af tamilerne i det sydlige
Indien. I teksten beskrives ritualer, som blandt andet indebærer kropslig smerte. Derudover fortælles myter om Murugan, og hvilken betydning han har i Tamil-kultur. Dette giver
et indblik i den kontekst, som samlingen stammer fra, nemlig Tamil Nadu. Teksten er også
tænkt som en ressource til dem, som vælger at fokusere på Murugan.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm i 1988 og er oprindeligt bragt i Svalebladet nr. 4.
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TEMATEKST 1: Mellem guderne og mennesket
Der findes utallige guder indenfor hinduistiske trosretninger, nogle mere udbredte
end andre. Nogle guder er primært lokale landsbyguder, mens andre går igen i størstedelen af hinduismens former, og er det man kan kalde pan-hinduistiske. Man tilbeder disse guder på forskellige måder og ved særlige lejligheder, men overordnet er tilbedelsen
praktiseret ved ritualet puja.

Brahman, den allestedsnærværende
Mange vil nok tænke om hinduisme, som en polyteistisk religion, altså en religion
med mange guddomme. Og det er også sandt. Men det er også sandt, at de fleste hinduer
faktisk tror på én almægtig ånd eller guddom kaldet Brahman. Mange tror på, at alle
guderne er skikkelser, som udspringer af denne almægtige ånd. Men i praksis er de distinkte og tilbedes som selvstændige guder. Nogle af de guder, som findes her i samlingen,
er Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna, Ganesh, Kali, Lakshmi, Aiyappan, Aiyanar, Murugan m.fl.

Tiden går i ring
I det hinduistiske verdensbillede
er tid ikke lineær. I stedet er verden én
af mange verdener, som har været, og
som kommer, efter den nuværende. Et
univers er delt op i fire tidsaldre kaldet
Yuga. Den første er en gylden alder af
sandhed og perfektion. Vi befinder os i
den sidste tidsalder, Kali Yuga, som
mange mener er den mørke alder, hvor
mennesker fortaber sig i fristelser og synd. Her forurenes naturen også og ressourcer,
som vand og mad, bliver knappe. Det er de tre hovedguder, Brahma, Vishnu og Shiva,
som henholdsvis skaber, bevarer og ødelægger verden. Man kan læse mere om de tre
hovedguder i artiklen 1.1 Hinduistiske guder og deres historier. Udover denne cykliske tid
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ser verden også anderledes ud i hinduismen. Traditionelt har man troet på at jorden bæres
på hovedet af fire elefanter, som står i hvert verdenshjørne. Disse elefanter står på kongen
af skildpadder, som også spiller en rolle i historien om kærningen af urhavet, som findes
i artiklen 1.2 Tre hinduistiske myter – og historien om Ymer.

Den lærde tradition
Alle hinduer har en fælles lærdom i form af Vedaen, som er de ældste religiøse
tekster skrevet på sanskrit, hvor myterne fortæller om gudernes fødsel, skabelsen af
verden, osv. Men samtidig er der mange versioner af disse historier, og selvom sanskrit er
et dødt sprog, så er mange ting omkring guderne og deres historier dynamiske og genstand for forhandling. Den hinduisme vi kender i dag, er centreret omkring tre hovedguder; Vishnu, Shiva og Brahma. Men moderne hinduisme består faktisk af mange forskellige kulter (grene af hinduismen), som fokuserer på forskellige guder eller måder at
tilbede guderne på. Dette kan

DEN LÆRDE TRADITION

DE FOLKELIGE KULTER

man kalde de folkelige kulter,

Veda-recitation

INGEN veda-recitation

hvor hinduismen, som vare-

Sanskrit

IKKE sanskrit

tages af brahmin-præster og

Shiva, Vishnu, Brahma

Også lokale guddomme

er baseret på Vedaen kaldes

Præster er brahminer

IKKE brahminer

INGEN blodofringer

Blodofringer sker

den lærde tradition.

Lokale guddomme
I alle landsbyer i Tamil Nadu findes der lokale guddomme. Nogle gange vil der være
guder, som dem i nabolandsbyen aldrig har hørt om. Andre gange er der blot tale om
lokale navne for den samme gud, som i tilfældet med Murugan. Murugan en særligt
populær gud i Tami Nadu. Han er også kendt under navnet Kartikeya eller Skanda i det
nordlige Indien. Man kan læse mere om Murugan i artiklen 1.3 Murugan-tamilerne og

deres krigsgud. I genstandssamlingen findes der både olielamper og et spyd, som
repræsenterer Murugan (Hi.5, Hi.7). Det er karakteristisk for de lokale guder, at de ofte
fungerer som en form for skytsgud enten for landsbyen eller familien. Der findes også
guder, som er knyttet til en enkelt familie. Familiens alter kaldes kula deyvam, og er et
traditionelt aspekt af Tamil kultur.
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Puja i templet
Det hinduistiske tilbedelsesritual kaldes puja, og foregår både i templet og hjemmet. I templet det er overvejende præster af kasten brahmin, den reneste kaste, som leder
tilbedelse. Puja udføres foran en figur eller et billede af guden. Figuren eller billedet af
guden vaskes og præsten siger hellige remser kaldet mantraer. En præst tænder olielamper med væger og sætter offergaverne frem på fade. Dette kan være alt fra en enkelt
mønt til store mængder mad, røgelse, blomster eller votiv-figurer. I templet akkompagneres puja af røgelse samt klokker, som bruges til at hidkalde gudernes opmærksomhed
(se PP1). Den tilbedende får en plet mellem øjenbrynene, som kaldes bindi eller tilak afhængigt af, hvilken gud, og hvilket tempel man går til.
Bindi laves typisk af det røde kumkumam, mens tilak
laves af pulver fra sandeltræ eller hellig aske (se genstandsteksten Hi.38). Til sidst modtager tilbederen en
del af maden, som ofres til guderne. Denne mad er nu
velsignet, og kaldes prasadam, som betyder barmhjertig gave. I samlingen findes de genstande, som
bruges til puja, og billedet her viser et eksempel på en
puja-opsætning.

Religiøse genstande
Puja-ritualet demonstrerer brugen af genstande i hinduismen, som en måde at få
kontakt til guderne. Guderne kan nemlig tage bolig i genstande, både statuer og kobberplader med hellige stavelser og mønstre (se PP1). Votiv-figurer er også en central genstand i tilbedelsen og gives enten med en bøn eller som tak. I samlingen findes en række
af disse figurer, både i terrakotta og nogle mindre trykt i metalplader. Et eksempel på en
sådan figur er et metaltryk af en gekko (Hi.23). Gekkoen kan bringe varsler. Gekkoer findes
i de fleste templer og huse. Hvis den falder ned på én, kan det være, at et ønske bliver
opfyldt eller uheld er på vej afhængigt af, hvor på kroppen den rammer.
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TEMA 2: Pilgrimsrejsen og Tamil Nadu
Dette tema tager udgangspunkt i en pilgrimsrejse, som antropolog Lars Kjærholm
har beskrevet i detaljer, efter han selv foretog en rejse til guden Aiyappans tempel i Sabarimala. Lars Kjærholms beretning er et eksempel på et feltarbejde, som er en metode til at
forstå religion som praksis og livsverden. I arbejdet med dette tema, opfordres I til selv at
lave et feltarbejde. I artiklerne kan man lære mere om de guder, som er omdrejningspunktet for Kjærholms feltarbejde nemlig Aiyanar og Aiyappan. Aiyappan dyrkes på en
særlig måde, som er en del af bevægelsen kaldet bhakti. Bhakti er en afgørende del af det
religiøse liv i Tamil Nadu. Dette kan man også vælge at dykke ned i under dette tema.

PP2: PowerPoint-præsentation – Pilgrimsrejsen, Bhakti og Tamil Nadu
Denne præsentation kan bruges af underviseren, til fælles klasseundervisning, hvor
eleverne introduceres til temaet. Den kan også gives til eleverne, som dermed får en
anderledes læseoplevelse end med artiklerne. Denne præsentation handler om bhaktireligiøsitet, som er kærlighedssange til guden og samtidig en form for protestbevægelse
i Indien. Den handler også om Aiyanar og Aiyappan, samt pilgrimsrejsen til Aiyappan-templet i Sabarimala.
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Genstande
Messingskål til helligaske (Hi.50)
’S. Sithanathan´pose med helligaske (Hi.51)
Bronzekop med ske (Hi.54a,b)
Kobberkrukke (Hi.55)
Vandkande i bronze (Hi.56)
Halskæde (Hi.57,58)
Pilgrimspose: irumudi (Hi.59)
Trappe af træ (Hi.60)
Blomsterkæde (Hi.61,62)
Veshti til mand (Hi. 63-66)
Lunghi til mand (Hi.67,68)
Planche (Hi.176-180)
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Artikler
2.1 Aiyanar og Aiyappan i Tamil Nadu: En pilgrimsrejse
Denne artikel er en baseret på et feltarbejde, som antropolog Lars Kjærholm foretog i 1983 til Aiyappan-templet i Sabarimala, som ligger i Kerala; nabo-regionen til Tamil
Nadu. Aiyappan-kulten, som hovedsagligt har været populær i Kerala, er blevet mere udbredt i Tamil Nadu også. Gennem læsning af denne artikel kan man opnå indsigt i feltarbejde som metode. Denne tekst er udgangspunkt for arbejdet med temaet, mens de andre kan bidrage til en dybere forståelse, hvis man ønsker det.
Artiklen er skrevet af Lars Kjærholm og oversat samt redigeret af Katrine Pahuus, 2019.

2.2 Bhakti digtning og Tamil kultur
Denne artikel beskriver en form for alternativ religionsdyrkelse i hinduismen, nemlig bhakti digtning. Denne tradition tilbyder et direkte kærlighedsforhold til guderne, og
har ofte taget form af protestbevægelser mod det etablerede præsteskab. Teksten giver
et historisk indblik i bhakti-traditionen, samt en forståelse af nyere bevægelser i samfundet. Denne tekst giver en dybere forståelse af pilgrimsrejsen beskrevet i ovenstående
artikel.
Artiklen er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus, 2019.

2.3 Aiyanar og Tamil Nadus pottemagere
Artiklen introducerer skytsguden, Aiyanar, og den kaste som forvalter tilbedelsen
af ham, nemlig pottemagerkasten Velar. Den forklarer også forholdet mellem Aiyanar og
Aiyappan, som anderkendes i Tamil Nadu, som den samme gud, men dyrkes på meget
forskellig måde. Eleverne får her et overordnet indblik i en vigtig lokal gud samt forskellige
former for gudedyrkelse i hinduismen. Denne artikel giver en dybere forståelse af de
guder, som figurerer i den første artikel ovenfor.
Artiklen er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus, 2019.
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TEMATEKST 2: Pilgrimsrejse og kærlighed
I hinduismen findes der flere måder at komme i kontakt med guderne på. I den
klassiske hinduisme er brahmin-præsterne bindeled mellem tempelgænger og guden.
Men i cirka 1500 år har folk også praktiseret en anden form for hinduisme, som kaldes
bhakti-digtning (se artiklen 2.2 Bhakti digtning og Tamil kultur). Her er forholdet mellem
gud og menneske udtrykt som et kærlighedsforhold, og de tilbedende synger passionerede sange til gudens pris.

Bhakti traditionen og kærlighed
Bhakti-digtning er en kærlighedserklæring til guden, som tilbyder et intimt og
direkte forhold mellem menneske og gud. Her er der lagt vægt på kropslige udtryk, følelser og fysiske manifestationer af guden. Dette skal forstås i kontrast til brahmanistisk
hinduisme, som lægger vægt på sjælens verden, tænkning og den mere abstrakte allestedsnærværende Gud. Bhakti traditionen er gammel, men den er også kilde til fornyelse
i hinduismen. Mange protest-bevægelser er en form for bhakti-bevægelse, hvor man
tager afstand fra sociale forskelle og hierarkier, særligt kastesystemet. I bhakti traditionen, er der i det hele taget et ideal om lighed
mellem folk af forskellige kaster, etnicitet,
religiøs bekendelse osv. Derudover er bhakti
traditionen oprindeligt et sydindisk fænomen,
som har spredt sig til større dele af Indien, og
det er derfor også en del af nationalfølelsen i
Tamil Nadu.

At gøre det rigtige
Hvordan ved man, at man gør det rigtige? I hinduismen er svaret; hvis du lever dit
liv i overensstemmelse med sva-dharma. Dharma, som betyder pligt/moral, er den kraft
som opretholder samfundet, får græsset til gro og solen til at skinne. Sva-dharma er det
personlige forhold til denne kraft, som er afhængig af din kaste, dit køn mm. Ofte knyttet
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til bhakti-traditionen er begrebet para-dharma, som er en slags ultimativ personlig
dharma. Her er tilbederen forbundet til en personlig gud, og livet igennem er alle gøremål,
handlinger og ord et udtryk for hengivenhed.

Guden Aiyappan og Aiyanar
En kult, som opnåede stor popularitet omkring 80’erne er dyrkelsen af Aiyappan.
Aiyappan er anderkendt som sønnen af Shiva og Mohini, en kvindelig form af Vishnu. I
Tamil Nadu er Aiyappan også blevet identificeret som en skikkelse af en gammel landsbygud ved navn Aiyanar. Ved at trække paralleller mellem forskellige guder, kan man skabe alliancer mellem forskellige kulter, regioner og opdelinger i hindubefolkningen. Man
kan læse mere om dette i artiklen 2.3 Aiyanar og Tamil Nadus pottemagere.

Pilgrimsrejsen
Dyrkelsen af Aiyappan er specielt synlig omkring januar, hvor mange tager på pilgrimsrejse til Aiyappan-templet. Pilgrimsrejser er en vigtig del af hinduismen, og destinationen anses som et sted, hvor det guddommelige er tilstede på jorden. Her hvor to
verdener mødes kan pilgrimme opfylde et løfte, afgive en bøn eller genoprette karma. I
artiklen 2.1 Aiyanar og Aiyappan i Tamil Nadu: en pilgrimsrejse fortæller Lars Kjærholm
om sit feltarbejde til Aiyappan-templet i Sabarimala sammen med en gruppe Aiyappantilbedere. Feltarbejdet bygger på deltagerobservation, hvor man som forsker både observerer de mennesker, som man
er interesseret i at forstå og lader
sig instruere, så man kan deltage
i f.eks. en pilgrimsrejse og opleve
denne religiøse praksis på egen
krop. Pilgrimsrejsen er op-delt i
tre faser: forberedelsen, rejsen til
templet og hjemturen.

23

Moesgaard Museum – UNESCO Samlingerne – Hinduisme: At leve med guderne

At blive ét med guden
Under forberedelserne forlader pilgrimmene deres normale liv og sociale status.
De iklæder sig specielt tøj og bærer hellige genstande samt offergaver. Alt sammen for at
give sig hen til Aiyappan og blive ét med ham. I genstandssamlingen findes tøj og
halskæder magen til dem pilgrimme bærer (Hi.57,58 og Hi.63-66). Der er også en særlig
taske, irumudi (Hi.59), som pakkes med offergaver til guden og personlige ejendele. Denne opdeling repræsentere de to substanser: den fine substans, som findes i både mennesker og guder samt den grove substans, som kun mennesker er gjort af. Før afrejse holder
pilgrimmene fester, hvor de spiller de musik og synger bhakti-sange for at opnå
samhørighed med guden. Efter forberedelserne opnår pilgrimmene hellig status og kan
nu tage rejsen til Aiyappan-templet. De vandrer gennem junglen, hvor de er del af flere
ritualer undervejs. På rejsen er alle lige
i gudens øjne. Når rejsen gennem junglen er slut, og offergaverne lagt ved
Aiyappans tempel, må pilgrimmene
vende hjem og genoptage deres position i samfundet. Men for en tid oplever de sig selv som del af et universelt broderskab.
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TEMA 3: Bryllup, Hjem og Kvinder
I hjemmet er det særligt kvinder, som står for den daglige tilbedelse af guderne.
Allerede som unge opdrages kvinder til at varetage de rituelle praksisser i hjemmet. Dette
tema introducerer kvinders rolle og status. Traditionelt forventes kvinder at være føjelige
og underdanige, men i Tamil Nadu kan kvinder blive besat af guder, og her udviser de
næsten aggressiv adfærd. Dette tema viser, hvordan kvinderollen kan være dobbelt,
hvilket findes parallelt i fremstillinger om gudinder fx fortællingen om Kannaki. Under
dette tema behandles også det traditionelle bryllup, som et vigtigt overgangsritual.

PP3: PowerPoint-præsentation – Kvinderoller, ritualer og hverdag
Denne præsentation kan bruges af underviseren, til fælles klasseundervisning, hvor
eleverne introduceres til temaet. Den kan også gives til eleverne, som dermed får en anderledes læseoplevelse end med artiklerne, som følger herunder. Her er der illustrationer
og billeder, samt noter til hvert dias, som beskriver billeder, emner og begreber. Denne
præsentation handler om hverdagslivet for kvinder og deres praktiske- og spirituelle arbejde. Derudover findes der videoer fra Maya og Rams bryllup.
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Genstande
Tøj til besættelse (Hi.80-84)
Pisk (Hi.85)
Sari med bluse (Hi.87a,b)
Stofstykke til sari (Hi.87a,b)
Churidhar (Hi.89,90)
Bryllupssari i rød (Hi.91)
Kurta-skjorte i grøn (Hi.92)
Hæfte med henna-mønstre (Hi.95)
Bronzekrukke (Hi.96)
Votiv-figurer med kvindemotiv – i æske (Hi.97a-d)
Bryllupsring (Hi.98)
Bryllupshalskæde (Hi.100,101)
Smykker (Hi.102-108)
Bindi-pandemærker i æske (hi.109,110)
Planche (Hi.181-185)
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Artikler
3.1 Kanyadan – Jomfrugaven, Maya og Rams bryllup
Artiklen er fortællingen om Maya og Rams bryllup. Her beskrives de mange ritualer
som er involveret i et hinduistisk bryllup, samt hvordan genstande indgår på forskellig
måde i etableringen af en alliance mellem to familier. Teksten instruerer elever i et centralt
overgangsritual, sådan som det praktiseres i hinduismen. Det er også et ritual, som giver
indsigt i kønsroller i det indiske samfund.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus.

3.2 Kannaki, Den tro og kyske hustru
Denne tekst samt tegneserie er historien om Kannaki, som forbliver tro mod sin
husbond gennem mange prøvelser. Hun er kysk og ydmyg, men da han bliver udsat for
den ultimative uretfærdighed, viser hun en stærk og udfarende side. Med denne historie,
lærer eleverne om det dobbelt kvindesyn i hinduismen.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm.

3.3 Her bliver inderne besat hver fredag
Artiklen beskriver fænomenet besættelse i hinduismen og forklarer, hvordan guder
kan tage bolig i mennesker, som for en tid fungerer som orakler. Teksten giver også et
indblik i den psykologiske funktion, som besættelse kan spille i det sydindiske samfund.
Eleverne får her både indsigt i besættelse som religiøs praksis og som psykologisk
fænomen. Det er samtidig et blik på kvinders rolle i samfundet i Indien.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus.
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TEMATEKST 3: Kvinderoller, ritualer og hverdag
I Tamil Nadu er livet med guderne omfattende og gudernes eksistens berører alle
både unge og gamle, høje og lave, mænd og kvinder. Det religiøse liv udspiller sig også
alle steder, ikke kun i templer, men også i hjemmet. Det guddommelige trænger ind alle
steder, både i ting men også i kroppen, som kan blive besat af en gud. Men selvom det
guddommelige er alle vegne, så er gudernes tilstedeværelse i livet på mange måder afhængig af, hvem du er.

Kvindernes ansvar
I det traditionelle indiske samfund er der tydeligt definerede kønsroller. Mænd er
generelt anset, som renere end kvinder, for eksempel er tempelpræster altid mænd.
Kvindens kropslige egenskaber anses for urene, for eksempel kan en kvinde med menstruation ikke gå i tempel.
Kvinders vigtigste roller i livet er som hustru og mor. Men
derudover er kvinder også ansvarlig for husholdning og
således også de religiøse ritualer indenfor hjemmets
rammer. Kvinder har altså også en kontakt til guderne og
har dermed også en ’pligt’ eller dharma. Sva-dharma, som
er den personlige form, knytter sig til kaste, alder og ikke
mindst køn. Således kan det rigtige eller dydige liv for en
kvinde ikke sammenlignes med en mands.

Krigeren og den kyske hustru
Det forventes traditionelt af kvinder, at de er underdanige, kyske og beherskede. I
gudernes verden er gudinderne da også symbol på omsorg og dydighed. Men det er ikke
hele historien om gudinderne. I hinduismen er alle gudinder faktisk inkarnationer af Den
Store Gudinde (Maha Devi). Hun er en ambivalent figur. Hun repræsenterer gavmildhed
og moderlighed, men hun er også en frygteligblodtørstig kraft. Nogle gudinder optræder
i den hinduistiske mytologi som disse stærke og blodtørstige krigere, fx Kali som ses på
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billedet ovenfor (Hi.183). Således får kvinder en dobbelt og på mange paradoksal identitet
som både kysk og krigerisk, passiv og aktiv, underdanige og magtfulde. Historien om Kannaki illustrerer også kvinders dobbelte rolle og kan læses i artiklen 3.2 Kannaki, den tro og

kyske hustru.

Min kone er besat
Det er ikke kun i gudernes verden eller mytologien, at kvinder har flere roller. Også
i hverdagen kan man overvære kvinder, som råber, bander og danser udfordrende rundt
blandt mennesker. En sådan opførsel er tegn på, at en kvinde er blevet besat. Her tager
en gud bolig i en menneskekrop og vedkommende bliver talerør for denne gud. Mennesket er ikke kun krop, eller det der hedder grov substans, men også noget finere og
ophøjet. Denne finere substans har både mennesker og guder, og derfor kan guderne
tage bolig i menneskekroppen for en tid. Derpå kan andre bruge den besatte som orakel
og få svar på deres bekymringer og vejledning til at råde bod på synder. Både
mænd og kvinder kan udsættes for besættelse, men i særdeleshed kvinder. Måske
har besættelsen en befriende effekt for
kvinder, som ellers har været underlagt
mænd. Måske fungerer besættelse som en
psykologisk ventil for nogle kvinder?

Hustru, mor og magt
Kvindens position i hjemmet og familien er ikke kun defineret udefra hendes køn,
men også hendes alder og hendes børn. I Indien er kvinder traditionelt blevet gift i en ung
alder sammenlignet med de danske traditioner for eksempel. Som hustru må den unge
kvinde flytte ind i sin svigerfamilies husholdning og indgå i et arbejdsfællesskab. Her leder
hendes svigermor oftest. Som den senest ankommende og en af de yngste, er den nye
hustru ret lavt i hierarkiet. Dette ændrer sig i løbet af hendes liv, både i forhold til alder
men også hvorvidt hun føder en søn.
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Et hinduistisk bryllup
I det hele taget er brylluppet et afgørende
overgangsritual i en hindus liv. Udover at få en partner for livet, træder både pige og dreng ind i voksenlivet. Brylluppet involverer typisk omfattende
forberedelser og hele forløbet er stærkt ritualiseret.
Nogle af disse ritualer og traditioner minder om
dem, vi kender fra bryllupper i Danmark, mens andre er mere fremmede for os. Artiklen 3.1 Kanyadan

– Jomfrugaven, Ram og Mayas bryllup, beskriver et
hinduistisk bryllup mellem Ram og Maya, som
tilhører brahmin-kasten. Bruden bærer oftest den
traditionelle røde bryllupssari (Hi.91) og smykker
købt til lejligheden (f.eks. Hi.102). I genstandssamlingen findes også en krukke (Hi.96), som er del
af en tradition, hvor mændene i brudgommens
familie og kvinderne fra brudens familie udfordrer hinanden i en underholdende leg.
Traditionelt var bruden og brudgommen adskilt indtil den egentlige ceremoni, hvor de
for første gang rører hinanden. Foreningen af pigen og drengen er også en forening af
deres familier og i løbet af brylluppet, udveksles der gaver mellem familierne for at
markere dette bånd. Det hinduistiske bryllup er i det hele taget et detaljeret arrangement,
som skaber nye relationer og fastholder traditioner.
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TEMA 4: Krop, Kosmos og Ayurvedisk medicin
Der findes ifølge indisk tankegang intet i kosmos, som ikke også findes i mennesket. Det indiske menneske er hele tiden åbent for indflydelse fra kræfter udefra: planeterne kan påvirke et menneskes liv og velfærd, onde ånder og guder kan ”besætte” et
menneskes krop, og årstiderne er bestemmende for, hvordan man bør spise og lindre
sygdomme. I dette tema lærer eleverne om hinduistisk kropsopfattelse og den traditionelle form for medicin, ayurveda. Eleverne kan undersøge forskellige medikamenter
inkluderet i samlingen og lærer, hvordan kroppen kan tænkes som et mikrokosmos. Dette
kan give anledning til en diskussion af, hvad den vestlige kropsopfattelse indebære, og
hvad det betyder for elevernes egen opfattelse af sig selv og deres krop.

PP4: PowerPoint-præsentation – Kroppen og Ayurvedisk medicin
Denne præsentation kan bruges af underviseren, til fælles klasseundervisning, hvor
eleverne introduceres til temaet. Den kan også gives til eleverne, som dermed får en anderledes læseoplevelse end med artiklerne, som følger herunder. Denne præsentation
handler om Yoga-filosofi og modeller for krop og kosmos. Den beskriver også hvordan
traditionel medicin diagnosticerer og forbinder kroppen med naturen, årstider, mad osv.
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Genstande
Kobberplader med yantra (Hi.120-122)
Glasflaske med mikstur (Hi.123-126)
Plastikbeholder med piller (Hi.127-133)
Glasbeholder i æske – med rød salve (Hi.134)
Plastikbeholder med gurkemejerødder (Hi.135)
Messingkrukke (Hi.150)
Buste i formpresset metal (Hi.151)
Ansigtsspyd med bladform (Hi.152-155)
Ansigtsspyd med trefork (Hi.156-158)
Ring med kobrahoved (Hi.159)
Votiv-figurer med kropsdele og kravlende barn – i æske (Hi.161)
Planche (Hi.186)
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Artikler
4.1 Kroppen i hinduismen og Yoga-filosofi
Artiklen handler om yoga-filosofien og den måde kroppen og verden er forbundet
på i denne tradition. Teksten forklarer videre, hvordan forskellige genstande kan mediere
forbindelsen mellem menneskekroppen og guder. Man introduceres her til centrale
begreber som chakra, mantra mm. Derudover giver teksten et overblik over kropsopfattelse og kosmologiske ideer i hinduismen.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm og Katrine Pahuus.

4.2 Kost, kaster og kosmos i Sydindien
Her beskrives forholdet til mad i hinduismen, som primært handler om balance.
Mad er en del af et større kredsløb i kosmos og har forbindelse til gudernes temperament,
årstiderne, sygdom osv. Mad er også en del af kastesystemet og principperne om renhed.
Eleverne lærer hvordan mad kan være enten ”koldt” eller ”varmt”, og hvordan man omgås
mad på den korrekte måde i hinduismen.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus, 2019.

4.3 Fra urtemedicin til mantraer
Denne artikel introducerer den traditionelle hinduistiske medicin, ayurveda. Den
ayurvediske medicin bygger på nogle bestemte ideer om verden og kroppen, som beskrives her. Samtidig er denne tradition blot én vej til helbredelse ud af de mange forskellige
som bruges i Indien, herunder den lægevidenskab vi kender herhjemme. Eleverne lærer
her om traditionel medicin, og hvordan helbredelse af kroppen bliver en religiøs praksis.
Derudover beskriver teksten den mangfoldighed af tilgange til medicin, som det indiske
samfund lægger op til.
Teksten er skrevet af Lars Kjærholm og redigeret af Katrine Pahuus, 2019.
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TEKST 4: Spirituelle skabninger/menneskelige
erfaringer
Det hinduistiske verdensbillede er særdeles komplekst, særligt fordi alting hænger
sammen i en form for cyklus, både guderne, sjælen, kroppen, årstiderne, planeterne, mad
og medicin. I hinduismen arbejder man med to forskellige substanser nemlig den fine og
den grove substans. Den fine kan sammenlignes med ånd eller sjæl og denne substans
findes i både guder og mennesker. Den grove substans er den mere jordnære; det man
kan se med sanserne, for eksempel kroppen.

Yogafilosofi
Det er svært med sikkerhed at vide, hvornår yogafilosofien opstod, men det er en
ældgammel praksis, som kan lede til frigørelsen: moksha. Der findes forskellige skoler,
indenfor det vi kender som yoga. Her taler vi om de mere udbredte tanker omkring yogapraksis. Yoga tilbyder et helt bestemt blik på kroppen.
Kroppen er en form for mikrokosmos, hvori der findes
en livsenergi. Yoga kan frigøre denne energi fra kroppen,
og man kan blive ét med det guddommelige. Man kan
forestille sig et puslespil, hvor brikkerne er alle de forskellige ting, som verden er lavet af. Yoga handler om at
samle dette puslespil, og finde tilbage til den oprindelige
form. Det gør man ved at lade livsenergien bevæge sig
langs rygraden, igennem 7 punkter, kaldet chakra, som
betyder ”hjul” på sanskrit.

Den menneskelige oplevelse
Et vigtigt begreb i hinduismen er ”atman”. Atman kan måske sammenlignes med
sjælen i kristendommen. Det er denne spirituelle skabning, som midlertidigt hviler i en
krop for derefter at blive reinkarneret i en ny krop. Man kan sige at i hinduismen er det
ikke mennesker der har spirituelle erfaringer men spirituelle skabninger, eller atman, som
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får menneskelige erfaringer. Derfor lægger hinduismen vægt på adskillelse fra den materielle verden og praksisser såsom askese, altså afholdenhed. Der findes også ritualer, som
involverer fysisk smerte, hvor man demonstrerer for guden, at du kan modstå smerte og
dermed give sig hen til Murugan (PP4).

At komme i kontakt med guderne
Selvom den materielle verden opfattes som en illusion i hinduismen, så er materialer alligevel behjælpelige, når man vil skabe bro til gudernes verden. I genstandssamlingen finder man både en krukke og tre kobberplader, med indgraverede mønstre.
Disse genstande kan bruges til at hidkalde guden, som
tager bolig i tingene og man kan derfor opleve guden
med i kroppen. Det lyder sikkert en smule mærkeligt,
men det er ud fra tanken om at alting, både krop, gud
og genstande, stammer fra den samme kilde. Til kobberpladerne hører også en remse, som passer til mønstrene kaldet yantra. Denne remse, eller mantra, skal
reciteres, når man hidkalder guden ved hjælp af dette
yantra.

Du er hvad du spiser
Selvom kroppen er underordnet atman og det guddommelige, så er det slet ikke lige meget, hvordan man behandler
den i løbet af en livscyklus. For at værne om den finere substans, må den grove substans være i balance. Her er særligt
indtagelsen af mad afgørende for kroppens balance. Det hinduistiske blik på kosten beskrives i 4.2 Kost, Kaster og kosmos.
For hinduer kan maden deles ind i ”kolde” og ”varme” madvarer. For eksempel er mango og ananas varme, men æble og
melon er kolde. Det er vigtigt at lave måltider, som er i balance,
og dette giver ikke altid sig selv.
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Ild, vand og luft
Balance i kroppen er ikke alene et spørgsmål om mad. Ifølge traditionel indisk
medicin, kaldet ayurveda, er balance også afhængigt af årstiderne, planeterne samt
kroppens tre hovedelementer. Disse kaldes tridoshas: vayu (luft), pitta (ild/galde) og kapha
(vand /slim). Det er disse elementer, som holder kroppen i gang. Den indre ild kommer fra
solen, som udtørrer kroppen, mens månen tilfører fugt. At spise betragtes som et offer til
den indre ild. Maden blandes med vand i maven og tilsættes ild fra galden. De to elementer
forbindes gennem åndedrættet, hvor luft får
det hele til at cirkulerer i kroppen.

Kroppen er et tempel
Ayurvediske behandlere arbejder ud fra en helhedsforståelse af kroppen og omverdenen (se artiklen 4.3 Fra urtemedicin til mantraer). Afhængigt af årstiden kan forskellige ubalancer opstå, altså forskellige lidelser/sygdomme. Den ayurvediske behandler
udskriver urtemedicin og giver anbefalinger til kostændringer afhængig af hele dette
kredsløb. I genstandssamlingen findes forskellige ayurvediske præparater (Hi.123-134).
Men Ayurveda er ikke den eneste måde at helbrede kroppen. Der findes mange læger i
Indien, som arbejder efter videnskabelige metoder, som vi kender i vesten. Derudover
findes der nogle specialister i mantraer. De kaldes mantravati i Sydindien og fungerer også
som en slags psykologier (se artiklen 4.3 Fra urtemedicin til mantraer) men i Indien er det
både almindeligt og brugbart at have mange former for helbredelse.
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