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Introduktion til emner og aktiviteter 
 
 
Verden danser  
 
Noget, der går igen i alverdens kulturer, er at mennesker danser. I Danmark danser vi 
på diskotekerne og til skolefesterne. Vi går til folkedans og danser breakdance. I 
Brasilien danser de samba, i USA danser de Square dance. 
 
Det er let at se, at der er stor forskel på, hvordan vi danser i de forskellige dele af 
verden. Der er også forskel på, hvornår vi danser, og hvorfor vi danser. Der findes et 
hav af forskellige dansetraditioner. Disse dansetraditioner er del af en bredere kultur i 
de samfund, hvor de danses, og de kan bruges som et kighul ind i en anden kultur. Det 
er ikke uden grund, at UNESCO udpeger scenekunst, blandt andet danseoptrædener, 
som et område, hvor verdens kulturarv kommer til udtryk.  
 
 
Hvad handler samlingen om? 
 
Denne samling handler om indisk chhaudans og dagligdagen i en indisk storfamilie.  
 
Samlingen giver indblik i en særlig indisk æstetik, performance, musik, religion, 
mytologi, ritualer, festivaler og kunsthåndværk. Ikke mindst får vi indblik i, hvordan den 
helt almindelige dagligdag forløber i en indisk storfamilie - som den tager sig ud i 
en berømt chhau-dansefamile og det omkringliggende byliv de er del af.    
 
Chhaudans hører til blandt Indiens 
store traditioner indenfor indisk dans 
og danseteater. Danserne optræder i 
flotte, farverige dragter og smukke 
hovedprydninger til lyden af dybe, 
vibrerende trommer og indiske 
blæseinstrumenter. I nogle chhau-
genrer bærer danserne fine 
håndlavede masker, der i dag 
værdsættes som traditionelt 
kunsthåndværk. Hvert år afholdes der 
chhaudansefestivaler i forbindelse 
med nogle store forårsritualer, der står 
på i dagevis, og hvor gaderne fyldes af 
optog, religiøse ofringer og en serie af 
– for os – meget fremmedartede og 
spektakulære rituelle begivenheder. 
Lige siden 2010 har chhaudans været 
på UNESCOs liste over verdens 
kulturarv. Chhau er således udpeget 
som en væsentlig og betydningsfuld 
del af verdens kulturelle arv – en 
tradition, der er vigtig at bevare og 
værne om for eftertiden.  
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Der findes tre former for chhaudans, og samlingen her fokuserer på den, der hedder 
Seraikella chhau – opkaldt efter byen Seraikella i det nordøstlige Indien.  
 
 
Vi tager på besøg hos en berømt indisk chhaudansefamilie i Seraikella. 
 
Chhaudans har gjort Seraikella berømt i hele Indien, og dansere fra Indien og udlandet 
kommer ofte til byen for at lære den specielle dans. Byens bedste dansere har turneret 
rundt i hele verden og undervist på danseskoler i de store byer Delhi, Kolkata og 
Mumbai.  
 
Blandt Seraikellas bedste dansere er Kedar Naths Sahu og hans søn Malay. Vi 
besøger Sahufamilien og ser, hvordan de danser og, hvordan de arbejder med dansen 
til hverdag og til den årlige dansefestival.  
 
Vi kigger også ind i den del af familiens dagligdag, der ikke har noget med dans at 
gøre. Ligesom mange andre indiske familier er dette en storfamilie, hvor flere 
generationer bor sammen. De har mange gøremål, der ikke handler om dans, og deres 
hverdag ligner på mange områder de fleste inderes hverdag. Vi får derved indblik i 
nogle mere generelle indiske livsvilkår.  
 
 
Chhaudans, masker og dragter  
 
I samlingen finder du eksempler på dansedragter, masker og danseudstyr, samt 
eksempler på musik, der bruges i indisk chhau. Der er også en fotoserie med store 
flotte billeder, der viser, hvordan de indiske dansere tager to af de dragter på, vi har i 
samlingen. Du kan selv prøve dragterne, hvis du har lyst. 
 
Du kommer til at høre om, hvordan Seraikella chhaudans har udviklet sig gennem 
tiden, og hvordan maskerne og dragterne er blevet skabt. Du kommer også til at høre 
om den årlige dansefestival i Seraikella og de store forårsritualer, der udføres i den 
forbindelse. Og så får du indblik i, hvordan selve chhaudansen foregår – illustreret med 
fotos og videoklip – og du får lidt at vide om, hvad maskedans er på et mere generelt 
niveau. 
 
 
Hverdagsting og dagligdag i den indiske storfamilie 
 
En anden del af samlingen giver indblik i, hvordan hverdagen ser ud i danseguruen 
Kedar Nath Sahus storfamile. Her hører du om børnenes skolegang og fritid, om 
kastesystemets arbejdsdeling, om mændene og kvindernes forskellige gøremål, og om 
hvordan en lille dreng, der hedder Sumit, afholder et puja-ritual til ære for den 
hinduistiske gud, Ganesh – det er ham med elefanthoved og menneskekrop.  
 
Puja er et hinduistisk tilbedelsesritual, som millioner af indere udfører dagligt hjemme 
ved deres husaltre og i templerne. I samlingen findes de religiøse genstande man skal 
bruge til at udføre en puja.  
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Du kommer også til at se andre 
eksempler på genstande, som indiske 
børn og voksne bruger i deres hverdag 
– hvad end de er berømte 
chhaudansere, maskeskærere eller 
noget helt andet. For eksempel en 
indisk madkasse, der ser noget 
anderledes ud end danske madkasser 
(se billedet). Der er også indiske 
tekopper, sød chai-te, pandemærker til 
kvinder, skoleuniformer, blegecreme, 
olie til håret, en tungerenser, et 
cricketbat, en drage, smykker, mm. 
 
Til hver genstand er der en beskrivelse 
af, hvordan genstanden bliver brugt, det 
kalder vi en genstandstekst. Listen over 
dem finder du i lånermappens afsnit 4.   
 
 
 
 
 

 
 
Hinduisme  
 
Sidst i samlingsteksten er der et lille afsnit, der informerer helt overordnet om, hvad 
hinduisme er, og hvordan det indiske kastesystem og traditionel indisk medicin hænger 
sammen med hinduismen. 
 
 
Aktiviteter og opgaver 
 
I lånermappens afsnit 5-11 finder du en række vejledninger, øvelser og aktiviteter der 
kan bringe samlingens materiale i spil.  Der er: 
 

• To små læse- og refleksionsopgaver, der inviterer til at overveje (1) hvad 
traditioner er, og (2) hvad UNESCO og immateriel kulturarv er. 
 

• Vejledning til fremstilling af chhaumasker. 
 

• Vejledning i, hvordan man iklæder sig nogle af dragterne step-by-step. 
 

• Oplæg til performance-aktiviteter, hvor I kan lave jeres egne chhaudanse eller 
opføre teaterscener fra historien om ’Radha-Krishna’ – en klassisk del af chhau-
repertoiret. 
 

• Sanseøvelser med udvalgte dele af dansedragterne – dette giver indblik i 
chhaudansens særlige udfordringer. 
 

• Fotos og videoklip af, hvordan man danser Seraikella chhaudans. 
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• Link til UNESCOs præsentationsfilm om chhaudans – på engelsk.  

 
• Eksempler på chhaumusik (fra korte videoklip) som man kan lytte til, studere 

eller danse til. 
 

• Vejledning i, hvordan I kan gå på opdagelse i samlingens hverdagsgenstande 
og religiøse genstande. 
 

• Vejledning i, hvordan I kan opføre et hinduistisk tilbedelsesritual, puja. 
 

• Vejledning i cricket – en sjov variant fra Seraikella. Når drengene i Seraikella 
spiller cricket, så er alle spillerne aktive på én gang. 
 

 
Etnografisk feltarbejde hos berømt danseguru 
 
Samlingens primære materiale i form af genstande, beskrivelser og fotos er skabt på 
baggrund af to etnografiske feltarbejder. Feltarbejderne blev foretaget i Seraikella i 
nordøst Indien hos en af de mest anerkendte guruer indenfor Seraikella chhau: Kedar 
Nath Sahu. To antropologer ved navn Peter Bjerregaard og Niels Roed Sørensen 
forestod feltarbejderne i henholdsvis 2002 og 1985-86.  
 
Vi har kun medtaget genstande, som stadig har relevans i dag (2020). 
 
Feltarbejde er en dataindsamlingsmetode, der bruges af forskere i kultur og samfund, 
i særdeleshed etnografer og antropologer. Metoden er særlig i den henseende, at 
dataindsamlingen foregår på baggrund af længere tids ophold i felten, i nær kontakt 
med den befolkningsgruppe, forskeren studerer, hvorved et indgående kendskab 
etableres. Under opholdet anvendes mange forskellige metoder, blandt andet 
kvalitative interviews og deltagerobservation1. 
 
 
 
 
  

 
1 Se for eksempel B. Beck-Jørgensen og K. Hastrup: https://denstoredanske.lex.dk/deltagerobservation og Poul Pedersen: 
https://denstoredanske.lex.dk/etnografisk_feltarbejde. 

https://denstoredanske.lex.dk/deltagerobservation
https://denstoredanske.lex.dk/etnografisk_feltarbejde
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Chhaudansens udvikling i Seraikella 
 
Seraikella chhau er opkaldt efter byen Seraikella, der ligger i delstaten Jharkhand i det 
nordøstlige Indien. Området omkring Seraikella er et højsletteområde med enkelte små 
bjerge, og det var oprindeligt beboet af ikke-hinduistiske befolkningsgrupper. Man ved 
ikke meget om, hvordan den oprindelige befolkning har levet, men der går flere 
overleveringer om dem i Seraikella.  
 
 
De tidligste danse 
 
 
Den oprindelige befolknings danse 
 
De ældste dansere i Seraikella fortæller, at der har eksisteret danse i Seraikella lige så 
længe, der har boet mennesker i området. De oprindelige folk var jægere, og de lavede 
danse, hvor de efterlignede de dyr, der omgav dem. De efterlignede tigeren, elefanten, 
hjorten, osv. Sandsynligvis har de brugt masker af blade til at skjule ansigtet i. 
 
 
Hinduistiske temaer 
 
Da kongefamilien kom til området i 1200-tallet hentede de mange hinduistiske kaster 
til Seraikella. Den hinduistiske befolkning tog de mange myter og fortællinger om 
hinduistiske guder med sig og begyndte at komponere gruppedanse over disse 
temaer.  
 
Kasterne boede i hver deres område af byen, og i hvert kvarter blev der oprettet en 
akhara. En akhara er et sted, hvor man mødes for at træne dans. I akharaen blev de 
unge mænd fra kvarteret oplært i dansene og musikken af de ældre mænd. Den bedste 
af de gamle dansere og musikere blev kaldt ustad, læremesteren.  
 
Hvert år, i forbindelse med forårsritualerne, blev der arrangeret en stor dansefestival, 
hvor der både deltog trupper fra Seraikella og fra de omgivende landsbyer. Til 
dansefestivalen skulle de forskellige akharaer kæmpe mod hinanden i en stor 
dansekonkurrence. Konkurrencen foregik i paladsgården, og hele byens befolkning 
mødte spændte op for at se, hvordan det gik deres akhara. Kongen var dommer i 
konkurrencen, og hvert år kunne han således udnævne den bedste akhara, som var 
hævet over de andre indtil næste år. 
 
 
Soldaternes danse 
 
Samtidig med, at de hinduistiske kaster indførte nye temaer i dansene, blev der udviklet 
en anden type dans i soldaternes træningslejre. Kongen af Seraikella lå ofte i krig med 
de omkringliggende kongedømmer. Derfor var det afgørende for ham at have en stor 
hær, der altid var kampklar. Fra 1823 lavede briterne en aftale med kongen af 
Seraikella om at yde ham beskyttelse mod, at han forholdt sig neutral i briternes kamp 
mod forskellige oprørsgrupper. Det gode forhold til briterne skabte ro i Seraikella, 
hvilket blandt andet betød, at soldaterne begyndte at udvikle deres 
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selvforsvarsteknikker i mere og mere kunstnerisk retning, når de ikke længere skulle i 
krig.  
 
Soldaternes teknikker med sværd og skjold blev mere og mere elegante, og til sidst 
blev de til en egentlig dans. Denne dans blev kaldt for pari-kandha – pari betyder skjold 
og kandha betyder sværd.  
 
Når soldaterne optrådte med parikhanda-dansene, bar de store papmachemasker, der 
forestillede dyr. Maskerne havde en stor åben mund, som danserne kiggede ud af. 
Derfor blev de også kaldt hama patia, åben mund. 
 
 
Kongefamilien ændrer dansen 
 
Indtil 1930’erne havde kongefamilien ikke deltaget aktivt i chhaudansen, men da Adit 
Pratap Singh Deo i 1930 blev udnævnt til konge, indførte han som noget nyt ministerier, 
og hans bror, Bijay Pratap Singh Deo, blev udnævnt til kulturminister. Sammen med 
de bedste lokale dansere og musikere satte Bijay Pratap sig for at skabe en ny dans, 
der skulle svare til de største klassiske indiske danse og også gerne falde i det rige 
Europas smag. 
 
Indtil han blev kulturminister i Seraikella, havde Bijay Pratap boet i Kolkata (tidl. 
Calcutta), hvor han studerede på universitetet. Det første han gjorde, da han kom til 
Seraikella, var derfor at tage rundt til alle de forskellige trupper i området for at se de 
forskellige danse. Han samlede alle de bedste dansere og musikere og begyndte 
sammen med dem at udvikle en ny dans. 
 
Den nye dans blandede elementer 
fra de gamle efterligninger af dyrenes 
bevægelser, hinduernes danse om 
deres guder og soldaternes 
selvforsvarsteknikker og føjede nye 
ting til.  
 
Mens han boede i Kolkata var Bijay 
Pratap blevet meget glad for vestlig 
ballet. Derfor tilførte han den nye 
dans i Seraikella mange elementer 
fra balletten. Hvor parikandha 
dansen var meget voldsom, blev den 
nye dans meget yndefuld. 
 
Dette kunne man også se på de nye 
masker. Sammen med 
maskemageren Mahapatra 
udviklede kong Adit og Prins Bijay en 
helt ny type masker – de masker, 
man kender fra Seraikella i dag, og 
som omtales som ’den nye stil’. De 
gamle masker havde blot forestillet et 
bestemt dyr, men de nye masker forestillede både dyr, natur (Havet, Månen, Floden) 

 

Opfindelsen af 
en tradition 

 
Traditionen for at danse chhau 
synes at række langt tilbage i tiden. 
Men hvad er en tradition egentlig? 
 
En tradition er ikke en uforanderlig 
størrelse, der bare altid har været 
der. Den skabes og genskabes af 
nogen, i deres (nye) samtid.   
 
Under lånermappens afsnit 5 er der 
en lille reflektionsøvelse, der 
belyser begrebet tradition.  
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og de mange forskellige guder. Samtidig skulle maskerne nu gengive bestemte udtryk. 
Man skulle kunne se på masken, om figuren var glad, ked af det, forelsket, vred, osv. 
 
 
Chhaudansen bliver populær 
 
Den nye dans i Seraikella blev kaldt Seraikella chhau, og den blev hurtigt meget 
populær i området. Allerede få år efter, Bijay havde grundlagt den nye dans, tog den 
kongelige trup på deres første Indiens-turne. Og allerede året efter, i 1938, tog truppen 
på turne i Europa. 
 
Kedar Nath Sahu var kun 12 år dengang, men alligevel kom han med på turneen. Han 
kan fortælle, hvordan alle i truppen blev forfærdede, da de skulle ud at sejle. Ingen af 
truppens medlemmer havde set havet før, og nu skulle de sejle i tre uger for at komme 
til Europa. Men de blev en stor succes i Europa, hvor de blandt andet optrådte i Rom, 
Paris og London. Efter den tid begyndte folk rundt om i Indien at kende til Seraikella 
chhau.  
 
I 1960’erne begyndte Seraikella også at få besøg af dansere fra Europa og USA, som 
havde hørt om dansen under besøg i Delhi, Kolkata eller Mumbai (Bombay). Mange af 
dem blev så begejstrede for dansen, at de selv lærte enkelte af de mange danse. Og 
nogle af dem arrangerede turneer for trupper fra Seraikella i Europa og USA. 
 
Siden dengang har Seraikella løbende haft besøg af dansere fra hele Indien og fra 
udlandet, som kommer for at lære den specielle dans, og byens dansetrupper har 
turneret verden rundt.  
 
Maskedansen chhau er en central del af livet i Seraikella, og den har gjort byen berømt 
i Indien og i udlandet. Så selv om Seraikella ligger langt ude på landet, er byen ikke 
isoleret fra omverden. 
 
Det er ikke altid muligt af finde Seraikella på et almindeligt landkort over Indien. I stedet 
må man finde en af de nærmeste storbyer, for eksempel Ranchi, som ligger ca. 400 
km. vest for Kolkata. Seraikella ligger sydøst for Ranchi. Se kortet på næste side. 
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Kort over Indien 

 
 

 
Kortet er fra Udenrigsministeriets hjemmeside, 23/11 2020:  
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/indien/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/indien/
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Tag med til dansefestival og de 
store forårsritualer 

En beskrivelse fra Seraikella i 2002 
 
 
 
Hvert år i april afholdes chhaudansefestivalen i Seraikella i forbindelse med de store 
religiøse forårsritualer, Chaitra Parva. Det er årets største festival, hvor store optog går 
gennem byen, og befolkningen ofrer geder, høns, ænder, blomster og frugt til guderne.  
 
I Seraikella regner man efter en anden kalender, end vi gør, og i følge den falder nytår 
midt i vores april måned. Chaitra Parva er derfor egentlig en nytårs- og 
frugtbarhedsfest. Chhaudansen er en vigtig del af denne festival. Selvom mange 
mennesker i Seraikella beskæftiger sig med chhaudansen dagligt, bliver dansen kun 
opført i byen en gang om året, i april, under festivalen.  
 
Oprindeligt blev dansefestivalen afholdt over fire dage i paladsgården, hvor alle de 
bedste dansere fra området kom for at optræde. Men efter den kongelige familie 
stoppede sit engagement i dansen, spredte dansefestivalen sig til flere forskellige 
steder. Befolkningen i byen kunne ikke blive enige om, hvem de skulle bakke op om, 
så i dag afholdes der tre forskellige festivaler i byen.  
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Forberedelserne  
 
Når der skal afholdes en festival, er der mange ting, der skal planlægges. Der skal 
laves aftaler med landsbydansere, som gerne vil deltage. Der skal samles penge ind 
til at dække udgifterne. Der skal bestilles udstyr til opbygning af scene og stole til 
publikum. Der skal bestilles lyd- og lysudstyr, der skal skaffes mad og drikkevarer til 
danserne – og så skal der øves danse op.  

 
Danserne er næsten mere nervøse for at 
optræde i Seraikella end for at optræde i 
udlandet. I udlandet ved folk ikke rigtig, hvordan 
dansene skal se ud, men i Seraikella kender folk 
hvert eneste lille trin, så her lægger de mærke 
til alle fejl. Derfor øver danserne hver aften de 
sidste 3-4 uger op til festivalen. 
 
En uge før festivalen går en gruppe kvinder i 
gang med at bygge scenen op. Scenen bygges 
op af jord, der dækkes med komøg. Når 
komøget tørrer i solen, bliver det helt hårdt og 
godt at danse på. 
 
Scenegulvet udsmykkes med forskellige 
mønstre. I hjørnerne af scenen bliver der malet 
blomster. Danserne bruger disse bemalinger til 
at orientere sig efter, når de danser, for de små 
øjenhuller i maskerne giver ikke særlig meget 
udsyn. Det er rigtig rart at have nogle ’linjer’ i 
gulvet, som man kan se nedenfor maskens 
underkant. 
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Dansefestivalen  
 
Om aftenen, få timer inden dansefestivalen 
går i gang, står scenen færdig. Omkring 
scenen er der nu et træskelet, der skal holde 
scenetæpperne. Og der er opsat et 
bagtæppe, som danserne kan klæde om 
bagved. 
 
Dansefestivalen starter omkring kl. 21.30 og 
slutter først ved 03-04 tiden næste morgen. 
Hele natten er pladsen fyldt med folk. Ved 
boderne kan man købe mad, snacks og 
sodavand. Landsbykvinderne er kommet ind til byen med krukker med risvin. Det er 
det, der bliver solgt i forgrunden af billedet nedenfor. I baggrunden kan man ane 
scenen med det gulrøde bagtæppe.  

 
I omklædningsrummet bag bagtæppet er der livlig aktivitet op til festivalens start. De 
første, der skal på, er børnedanserne. Maskerne er lagt frem, og børnene er ved at 
gøre sig klar til at klæde om. De voksne dansere hjælper til med omklædningen og 
med at gøre masker klar. Drengene bliver smurt ind i en lyserød farve, der passer til 
den lyserøde farve på mange af maskerne.   
 
Mange af drengene har aldrig prøvet at danse med maske på før. Når de øver, danser 
de uden maske, så det er først ved dansefestivalen, at de prøver at danse med maske 
på. Der er stor forskel på at danse med og uden maske. For det første er det svært at 
orientere sig ud af de to huller til øjnene, og for det andet er det svært at trække vejret 
gennem maskens små næsebor, så man bliver hurtigt træt. 
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Drengen her til venstre i billedet nedenfor danser en meget kendt dans om den 
hinduistiske gud, Krishna, der dræber en slange. Man kan tydeligt se mønstrene i 
gulvet, som danserne orienterer sig efter. 

 
Efter drengene har optrådt, går opvisningstruppen i gang. De optræder blandt andet 
med en dans om en unge pige, som leger ude på stranden, og som Solguden forelsker 
sig i og prøver at få fat i (ovenfor, til højre). 

De viser også en dans om kærligheden mellem de to populære guder Shiva og Parvati. 
Shiva er en af hinduismens tre vigtigste guder, og Parvati er hans hustru. 
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Der vises mange forskellige danse i løbet af aftenen og natten. Også Påfugledansen, 
som man kan se på billedet nedenfor. Her er det Kedar Nath Sahus søn, Malay, der 
danser. Påfugledansen er en svær solodans, hvor de allerbedste dansere for alvor kan 
vise deres evner.  

 
Det er ikke alle, der når at få afslutningen med. Nogle af drengedanserne er udmattede 
efter aftenens anstrengelser og er faldet i søvn ude i omklædningsrummet. 
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Ritualerne 
 
At danse i forbindelse med de religiøse forårsritualer er noget ganske særligt. 
Dansefestivalen er en forlængelse af og kulmination på forårsritualerne, og den 
religiøse og den kunstneriske oplevelse smelter sammen.  
 
Forårsritualerne, Chaitra Parva, er en festival, som afholdes til ære for guden Shiva – 
en af de tre største guder i hinduismen. Festivalen består af en lang række forskellige 
ritualer, der afvikles en efter en over flere dage. Nogle af ritualerne kan måske – for os 
– virke spektakulære og mærkelige, men for folk i Seraikella og for indere generelt er 
sådanne religiøse festivaler til ære for de mange forskellige hinduistiske guder en 
naturlig del af livet og årets gang. I Seraikella afholdes der omkring 15 religiøse 
festivaler i løbet af et år. Chaitra Parva er den største. 
 
Det første forårsritual hedder 
Mangala Ghat. Her går kvinder fra 
den urørlige kaste i trance og 
inkarnerer den hinduistiske 
gudinde Mangala. Mangala er en 
lokal version af Durga, som er en 
stærk og frygtindgydende gudinde.  
 
Mangala anses for både at kunne 
forårsage og forebygge 
sygdomme som mæslinger og 
kopper. Ved at ofre dyr og andre 
gaver håber man derfor at kunne 
påvirke gudinden og beskytte sine 
børn mod sygdomme. 
 
Ritualet starter nede ved dammen, 
hvor tre kasteløse kvinder går ud 
midt i dammen og fylder hver sin 
lille krukke med vand.  
 
Ved bredden af dammen venter en 
præst. Han tager imod krukkerne 
og udsmykker dem, så de 
forestiller Mangala.  
 
Når krukkerne er udsmykket, tager 
kvinderne dem igen på hovedet og starter en procession op gennem byen. 
Processionen ledes an af tre trommeslagere, og kvinderne begynder at danse i takt til 
musikken.  
 
 
Kvinderne går i trance og drikker blod  
 
Efterhånden som musikken bliver mere intens, begynder kvinderne at gå i trance. 
Trance er en særlig sindstilstand, hvor bevidstheden nærmest er sat ud af kraft. Man 
kan for eksempel opføre sig som en søvngænger, gå ind i en intens, ukontrolleret dans, 
eller man kan blive helt ekstatisk, som om man er i vild henrykkelse. I mange kulturer 
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mener man, at mennesker i trance er særlig modtagelige for åndelig påvirkning. Trance 
kan opnås ved hjælp af selvhypnose, euforiserende rusmidler, eller som her 
eksalterende religiøse ritualer.  
 
Når kvinderne går i trance under Mangala Ghat ritualet, mener man, at det er Mangala, 
der manifesterer sig i kvinderne. De er blevet ’besat’ af gudinden. Mangala har 
inkarneret sig som menneske, dvs. hun har antaget fysisk skikkelse som menneske. 
Dermed er Mangala kommet til byen. 
 
Forældre lægger deres 
børn på vejen foran 
kvinderne i trance. Når 
kvinderne, altså 
Mangala, går hen over 
børnene, mener man, at 
børnene bliver beskyttet 
mod de sygdomme, 
Mangala kan forårsage. 
 
Byens befolkning 
medbringer også 
forskellige dyr, som de 
ofrer til Mangala, i håb 
om, at det bringer 
beskyttelse mod 
sygdom. 
 
Når kvinderne drikker blodet fra de ofrede dyr, har Mangala modtaget folks offergaver, 
og dermed accepteret at sikre dem mod sygdomme. 
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Mangala Ghat ritualet bliver afsluttet på en lille plads, hvor der er bygget et alter til 
Mangala. 
 
Næste aften starter en serie på fire ritualer, der gennemgår en hel livscyklus. Det 
vigtigste af dem hedder Jatra Ghat, og det udføres først. Det starter med, at seks 
udvalgte mænd viser deres hengivenhed til guderne, blandt andet ved at rulle sig i en 
bunke tornegrene. En af mændene iklædes en rød dragt og lader sig besætte af en 
gud, som er en blanding af det kvindelige og det mandlige – elementerne i skabelsen 
af liv. Han kaldes nu for ’Ghat Walli’.  

 
Nogle dele af ritualet minder om kvindernes Mangala Ghat ritual. Den mand, der er 
Ghat Walli, får nemlig også en krukke på hovedet, og der ofres forskellige dyr undervejs 
i ritualet. Han går også i trance, så guden kan inkarnere sig i ham. Han begynder at 
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svaje frem og tilbage. Han har ikke måttet spise eller drikke hele dagen – han må ikke 
engang sluge sit eget spyt.  

 
Ghat Walli følges af et lille optog der 
ledsages af et trommeorkester. 
Undervejs stopper folk fra byen 
optoget, så de kan ofre gaver til 
guden, der har manifesteret sig i 
Ghat Walli. 
 
Ovenfor er det kvinderne fra Sahu-
familien og deres naboer, der har 
stoppet optoget.  
 
Når optoget bliver standset, tager 
musikken til i styrke, og Ghat Walli 
begynder at danse en lille dans, 
mens han er i trance. 
 
Den sidste aften afholdes ritualet 
Kalika Ghat, og her er Ghat Walli 
klædt i sort som gudinden Kali 
(billedet til højre). Kali er en meget 
frygtet gudinde, så denne aften er der 
ikke særlig mange folk på gaderne til 
at følge ritualet.  
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At danse chhaudans 
 
 
Chhaudans har i dag udviklet sig til at være en 
ganske betydelig tradition indenfor indisk 
danseteater. Indisk chhaudans er blevet kendt 
langt uden for Indiens grænser.  
 
Indiske dansetrupper har rejst rundt i verden og 
optrådt, og der har været mange udenlandske 
dansere og etnografer i Indien for at studere 
dansen. Faktisk kan man også være heldig at 
finde en underviser i chhaudans i Danmark, 
blandt andet har en københavnsk danseskole 
chhau på repertoiret under kategorien Klassisk 
Indisk Dans. 
 
Da chhaudans kom på UNESCOs 
Repræsentative Liste over immateriel kulturarv 
i 2010, skrev UNESCO således om dansen: 

 

Hvad er 
UNESCO 

kulturarv?  
 

I lånermappens afsnit 5 er 
der en lille reflektionsøvelse 
(2), der belyser, hvad 
UNESCO er og, hvad 
verdens kulturarv er.  
  

 
”Chhaudans er en tradition fra det østlige Indien, hvor der opføres episoder fra 
episke digtninger, heriblandt Mahabharata og Ramayana, mundtligt overleverede 
myter og lokale fortællinger, samt forskellige abstrakte temaer.  
 
Chhaudansens tre forskellige stilarter kommer fra regionerne Seraikella, Purulia og 
Mayurbhanij, i de to første bruges der dansemasker. 
 
Chhaudans er tæt forbundet med regionale festivaler, især forårsfestivalen Chaitra 
Parva. Dens oprindelse kan spores tilbage til oprindelige former for dans og 
kampsport. I dansen finder man bevægelser fra kampteknikker, stiliserede 
gangarter af fugle og dyr, og bevægelser, der simulerer landsbykvindernes huslige 
gøremål.  
 
Det er mandlige dansere fra traditionelle dansefamilier eller lokalsamfund, som 
oplæres i chhau. Dansen opføres om natten på en åben plads akkompagneret af 
traditionel folkemusik, hvor melodistemmen spilles på mohuri og shehnai 
blæseinstrumenter. Dybt rungende trommerytmer fra forskellige trommer 
dominerer det ledsagende orkester.  
 
Chhau er en integreret del af kulturen i disse samfund. Det forbinder mennesker 
fra forskellige sociale lag og forskellige etniske baggrunde med forskellige sociale 
praksisser, tro, erhverv og sprog. Øget industrialisering, økonomisk pres og nye 
medieformer har imidlertid ført til et fald i den kollektive deltagelse, hvorved 
lokalsamfundenes ’rødder’ svækkes”.  

oversat fra engelsk 
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UNESCOs Præsentationsfilm 
 
På UNESCOs hjemmeside kan du se en præsentationsfilm på ca. 10 minutter, der 
fortæller om de tre stilarter, der findes indenfor chhaudans. Her kan man se diversiteten 
i maskerne, og de forskelle der er i kostumeringen og danseformerne. Man får også 
mulighed for at opleve den musik, der akkompagnerer dansene. Filmen indeholder 
nogle gode illustrationer af, hvordan bevægelser fra dagligdagen overføres til 
bevægelser i chhaudansen. Filmen er på engelsk.  
 
Følg linket: https://ich.unesco.org/en/RL/chhau-dance-00337 
 
Kedar Nath Sahu, som Moesgaard Museums udsendte etnografer besøgte, ses som 
nummer to i rækken af syv danseguruer, der præsenteres i filmen (8.36 minutter inde 
i filmen). Man ser her Sahu (Sahoo) i en træningssituation, hvor han danser chhau 
med sværd og skjold. Sahu er ham med briller til venstre i billedrammen i en ren hvid 
dragt.  
 
De største forskelle på de tre stilarter består i, at der ikke bæres masker i Mayurbhanij 
chhau, og i  Purulia chhau bruges der nogle overdådige hovedbeklædninger, og 
maskestilen er anderledes end i Seraikella chhau. Desuden er bevægelserne meget 
passionerede, hidsige og akrobatiske i Purulia chhau, hvorimod Seraikella chhau 
fremstår meget sofistikeret, raffineret og symbolsk ladet.  
 
Chhaudansene varer gerne fra 2-8 minutter hver. Ved hver optræden danses der 
mellem 5 og 10 danse. 
 
 
Sådan danser man Seraikella chhau   
 
 
Temaer  
 
I Seraikelladansene skildres følgende temaer: berømte heltedigte og myter om 
gudernes liv, gengivelser af naturfænomener såsom Solen, Månen, Havet, forskellige 
dyrs bevægelser, og almindelige menneskers dagligdags bevægelser, som at feje for 
eksempel. 
 
 
Følelser  
 
Et af de afgørende elementer i dansene fra Seraikella er, at man skal kunne gengive 
genkendelige følelser og figurer. ’Radha-Krishna’ er en kærlighedsdans, ’Spøgelset’ er 
en komisk figur, og Tigeren’ prøver at gengive en tigers naturlige bevægelser.  
 
 
Soldaterdans, ballet og inddragelse af hele kroppen 
 
Et andet centralt element er soldaternes selvforsvars-teknikker, der blev til en dans: 
parikandha. Men hvor parikandha var meget voldsom, er Seraikella chhau meget 
yndefuld og balletagtig – inspireret af vestlig ballet. Drengen på billedet på næste side 

https://ich.unesco.org/en/RL/chhau-dance-00337
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danser i den gamle parikandha stil - som en soldat. I dette tilfælde er sværdet erstattet 
med en bue. Bemærk at højre hånd holdes, som om han holder et skjold.  
 
I et interview med Kedar Nath Sahu tilbage i 19792, fortæller Sahu, at den 
grundlæggende kropsholdning og håndens position skal give indtryk af at holde et 
sværd og et skjold. Derfor er dansen i udgangspunktet blottet for finere 
håndbevægelser.  
 
For at udtrykke forskellige følelser, 
som for eksempel kærlighed, frygt, 
vrede og patos, bruger danserne 
derfor hele kroppen. Dette skyldes 
naturligvis også brugen af masker, 
som gør det umuligt at bruge 
ansigtsmimik til at udtrykke 
følelser. 
 
 
Masken som medium 
 
”Vi prøver at fange og udtrykke 
essensen, og vi prøver at undgå 
realistiske repræsentationer”… og 
… ”Inde bag masken griner jeg og 
græder jeg, og jeg kommunikerer 
mine glæder og sorger til publikum 
gennem min krop” forklarer Sahu 
(s. 84). Masken er helt integreret i 
– og uadskillelig fra – danserens 
kreative handlinger. Den er ikke 
blot et tilbehør. Masken er i lige så 
høj grad et medium, som kroppen 
er det.  
 
 
Religion og trance 
 
Sahu pointerer også, at det at danse i forbindelse med de religiøse forårsritualer er en 
helt anden oplevelse end at danse ved andre lejligheder, fordi den religiøse og den 
kunstneriske oplevelse smelter sammen. Peter Bjerregaard3, der har været på 
feltarbejde ved Sahus dansere, forklarer, at masken begrænser danserens udsyn og 
udelukker de fleste lyde, så han kun kan høre sit eget åndedræt og de trommerytmer, 
der ledsager dansen. Danserens vejrtrækning besværes også af masken, så danseren 
kommer i iltmangel. Alt dette bringer danseren i en trancelignende tilstand, der hjælper 
danseren til at skifte identitet og dele perspektiv med det væsen, som han skildrer.  
 
 
  

 
2 Suresh Awasthi 1979, s. 77-90 i Seraikella Chhau: Talking to Guru Kedar Nath Sahoo/The Drama Review: TDR, Vol. 23, No. 2. 
3 P. Bjerregaard, 2001: s. 52-58 i The Noble Gift: An Ethnografic study 
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’Hjælpelinjer’ i scenegulvet og rytmiske fodtrin 
 
Da øjenhullerne i masken giver dårligt udsyn, har danserne svært ved at orientere sig 
på scenen. Derfor holder de øje med mønstrene i scenegulvet, som giver information 
om, hvor på scenen de befinder sig. Danserne skal samtidig koncentrere sig om at 
markere musikkens rytme med fødderne. De bærer ankelbjælder, og ved at stampe i 
gulvet understreges rytmen. Ankelbjælder bruges i mange af de indiske danseformer. 
De kaldes gendaghugur. Man fremhæver bestemte dele af trommerytmerne, der 
akkompagnerer dansen. 
 
 
Eksempler på chhaudans fra Seraikella  
 
På nettet ligger der mange fine videoklip, der viser, hvordan chaaudans fra Seraikella 
tager sig ud nu. Søg for eksempel på Chhau Mahotsava 2019/ Awarded 
Saraikela Chhau Dance – YouTube eller:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wWCGdoy8ulE 
Jharkhand Folk and Culture: Saraikela Chhau Dance. Chhau Mahotsva 2019 
 
 
Radha-Krishna dansen 
 
Radha-Krishna dansen er en del af det klassiske chhau-repertoire fra Seraikella. I 
dansen skildres den populære hinduistiske gud, Krishna, som den kurtiserende, unge 
gud, der forelsker sig i ganske almindelige landsbypiger. Radha bliver hans foretrukne 
kæreste.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWCGdoy8ulE
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Billederne viser forskellige dansepositurer fra Radha-Krishna. Krishna med blå maske 
spilles af Malay Sahu – Kedar Nath Sahus søn. Radha med den røde maske spilles af 
en dreng på 19 år, der er danseelev. 
 
På YouTube kan du se en video af hele Radha-Krishna dansen og høre musikken, der 
akkompagnerer. Dansen varer ca. 8 minutter. Følg linket:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jU_RWRL7_l8 
Odisha live TV: National Chhau Dance Festival, 2013. 
 
Hele kostumeringen til både Radha og Krishna findes i samlingen her: I UNESCO 
kasserne finder du både masker, parykker, dragter, hovedkroner, smykker, kunstige 
bryster mm. til Krishna og Radha. I lånermappens afsnit 6 finder du også en 
påklædningsvejledning med en stor, flot billedrække, der viser, hvordan man tager 
dragterne på. Alle beklædningsstykkernes genstandsnumre er også angivet der. I 
genstandslisten, i lånermappens afsnit 4, finder du tekster, der beskriver hver enkelt af 
disse genstande. 
 
Krishna er gud for kærlighed og medfølelse, og han skildres ofte i indisk dans og 
dansedramatik. 'Radha-Krishna' skildrer Krishnas kærlighedsliv. I lånermappens 
afsnit 10: Aktivitet 5 kan du læse et par sjove og lidt uartige scener fra en af historierne 
(et oplæg til selv at opføre scenerne). Vi har genfortalt dem i en ultrakort udgave. 
Historierne stammer fra de berømte mytologiske fortællinger om hinduismens guder 
og helte – i dette tilfælde The Great 18 Pranas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jU_RWRL7_l8
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Krishna er meget tilbedt i Indien. Han er berømt for sin udlægning af den sande dharma 
i fortællingen kaldet Bhagavadgita. På malerier afbildes han i forskellige former, da der 
findes mange sagn om ham. Men på de mest almindelige motiver, står han med det 
ene ben bøjet foran det andet og spiller indisk fløjte. Og ofte bærer han en påfuglefjer. 
De fleste legender beskriver ham som den unge gud med den smukke blålige 
ansigtsfarve. På nogle motiver ses han også med mørk/sort hud. Faktisk betyder 
krishna blå/mørk/sort på sanskrit. 
 
Chhaumasken til Krishna er naturligvis blå. Radhas lyse og rødlige maske 
korresponderer farvemæssigt elegant med hans. Ved at give Radhas maske netop 
denne farve angives det, at Radha får en højere status som guddommelig person. 
Maskernes lange buede øjenbryn over smalle, mandelformede øjne er ligesom 
øjenomgivelserne karakteristiske træk ved chhaumasken i ’den nye stil’ fra 1930’erne. 
 
Også i populærkulturen er Radha-Krishna meget velkendt. TV 
dramaserien ’RadhaKrishn’ har 380 afsnit af en times varighed – for nu blot at nævne 
et eksempel.  
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Påfugledansen 
 
Påfugledansen, Peacock dance, er en af de mest berømte danse. Påfuglen er et 
billede på de kongelige. Den er forfængelig og elegant. Oprindeligt måtte dansen kun 
danses af de kongelige, men i dag bliver den danset af dansetruppens bedste danser. 
 
Nedenfor kan du se et nærbillede af en dansepositur fra Påfugledansen. Igen er det 
Malay Sahu, der danser. Masken er i den nye stil fra 30’erne. 
 
På YouTube findes der en video af hele Påfugledansen – med musik til. Dansen varer 
ca. 2 minutter. Følg linket:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uFQrqM8gY5E 
Utsatvam. The Peacock Dance - Seraikella Chhau Dance from Bihar and West Bengal London Performance 1985 
- filmed and edited by Clive Izard produced by Rolf Killius. 
 
Både dragt og maske til Påfugledansen er i samlingen her.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFQrqM8gY5E
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Andre former for chhaudans  
 
 
Spøgelset 
 
Spøgelseskarakteren kan bruges i danseforestillinger både i Seraikella- og i 
Puruliachhau. Den opfattes som et humoristisk indslag i forestillingen. Der benyttes 
ikke gennemarbejdede eller raffinerede trin i denne dans. Masken skal være komisk 
og gruopvækkende, og udtrykket forstærkes ved store armbevægelser. 
Spøgelsesdansen var oprindeligt en solodans kaldet Bhut-dans (bhut betyder 
spøgelse), men i Seraikella ses dansen efterhånden temmelig sjældent som en 
egentlig solodans. Det er en af de gamle danse fra før stilskiftet i 1930’erne.  
 
Spøgelsesmasken i samlingen her er lavet i maskelandsbyen, Chorida, i nærheden af 
Purulia i Vest Bengalen. Også spøgelsesdragten er fra Purulia.  

 
En medarbejder fra Seraikella Chhau Dance Center demonstrerer dansen 
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Tigeren  
 
Den egentlige Tigerdans er også en af de gamle danse, der hører til repertoiret fra før 
1930’erne. Tigeren skal efterligne dyrets bevægelser, når den jagter sit bytte.  
 

Tigerdansen demonstreres på Sahufamiliens gårdsplads 
  
 
Tigerfiguren bruges i chhau, både i Purulia og i Seraikella. Tigermasken i samlingen er 
fra Purulia, hvor den ofte bruges i en dramatisk dans om gudinden Durga, der 
nedlægger dæmonen, Mahisasur. 
 
På billedet på næste side kan man se, hvordan tigeren sammen med fire guder hjælper 
Durga med at slå Mahisasur ihjel. Dette eksemplificerer, hvordan danserne viser 
episoder fra de kendte indiske gudefortællinger, Ramayana og Mahabarata. Begge 
fortællinger findes som bøger i samlingen her. Se Ind.E.172-173 og Ind.E.262. 
 
 
Dans og religion er en del af dagligdagen og en del af bybilledet  
 
Alle folk i Seraikella kender historien om Durga. Hvert år i oktober afholder man en stor 
Durgafestival. Her tilbeder man Durga, som frelste verden fra Mahisasur. Ved den 
anledning kan man se statuer, der viser det samme optrin, som man ser i dansen. 
Dans og religion flyder sammen mange steder i Seraikella. Ved et af byens templer er 
guderne afbilledet i stillinger, man kender fra chhaudansen. 

 



 
Side 30 af 55 

 

Tigeren hjælper Durga med at slå Mahisasur ihjel 
. 
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Hvorfor danser man? Og hvorfor 
danser man med maske?  

 
Et antropologisk perspektiv på maskedans 
 - af antropolog ph.d. Thea Skaanes, 2020 

 
 
Inden vi går videre til at se på produktionen af masker, så lad os overveje de mere 
overordnede grunde til at danse – og til at danse med maske.  
 
Ifølge antropologen Roberte Hamayon er udgangspunktet for dans en grundlæggende 
menneskelig udtryksform gennem en gentagen, dog begrænset, hurtig bevægelse, 
som bunder i både unge dyrs og menneskers lyst eller behov for at springe. Det skriver 
hun i sin bog ’Why we Play - An Anthropological Study’ fra 2016. Vores krop er et 
redskab, som vi mennesker bruger aktivt til at udtrykke os. Vi er udstyret med vores to 
ben, dvs. vi er det, man kalder bipedale, og to arme, led, hænder, fødder, tær og fingre. 
Vi gør normalt meget brug af hovedets mange små muskler, øjenbryn, mund, tunge, 
tænder og øjne, som er forfinede gennem hundredetusinder af års brug til tale og til at 
give udtryk for vores følelser og hensigter. Hovedet og kroppens fremtoning er helt 
centrale for vores kommunikation med hinanden. Andre væsner har anerledes kroppe 
og gør brug af anden ’tale’, eksempelvis hundens logren eller duftkommunikation 
mellem dyr med udpræget lugtesans. Som art giver vores fysiske kroppe både 
muligheder og begrænsninger for vores udtryksmåder, for vores måde at kommunikere 
på, have samkvem på og for vores måder at skabe og vedligeholde sociale 
fællesskaber. 
 
 
Persona 
 
Et andet ord for maske er persona. ’Persona’ kommer egentlig fra betegnelsen for den 
maske, som blev brugt i det antikke teater, men begrebet er blevet brugt især af 
psykiateren Carl Gustav Jung til at sætte ord på de masker eller roller, vi påtager og 
aftager, i forskellige situationer. Overvej for eksempelvis, hvordan du skifter rolle og 
udtryk alt efter, om du er i arbejds-/skolelivet, i familien, med venner, på nettet, eller 
som kæreste. Det er ifølge Jung mødet mellem den indre og den ydre person, der 
bliver den sociale person, man møder, når kroppen og dens masker bliver mødt og 
indgår i relationer med andre. På den måde, siger Jung, at vi altid bærer masker, 
forstået som roller, som varierer efter, hvilke kontekster, vi befinder os i.  
 
Det er en god pointe, men hvorfor så gøre sig anstrengelser for at producere, 
besværligt tilrette, påføre sig og bære en fysisk maske, hvis vi alligevel så at sige bærer 
ikke-fysiske masker – og skifter masker – hele tiden? Der kan vi med fordel se lidt ud i 
verden. 
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Hovedet er et åndeligt kraftcenter 
 
Hovedet eller ansigtet har i de fleste samfund, vi kender, haft en særstatus i forhold til 
andre dele af vores krop, når man skulle pege på, hvor det åndlige, det menneskelige, 
eller det, vi relaterer til, når vi forholder os til et menneske, er placeret. Ligesom Jung, 
der sætter fokus på hovedet i forhold til vores personlighed og vores masker, så kender 
vi fra mange andre kulturer også, at hovedet/ansigtet forbindes med hele vores person, 
med vores sjæl eller kraft. Blandt den indfødte gruppe jæger-samlere hadza er hovedet 
indgangsstedet og udgangsstedet for personens ånd, i Kina taler man om ansigt 
(miánzi) som ens sociale standpunkt og frygten for ’at tabe ansigt’, og i den vestlige 
verden er hjernedød det samme som, at personen ikke er mere. At hovedet rummer 
en særlig kraft, ligger til grund for de historiske praksisser, hvor de indfødte 
prærieindianeres skalperede deres fjender i krigstid og hovedjagt blandt den 
Filippinske gruppe, bugkalot.  
 
Masker er en repræsentation, en gengivelse, af dette kraftcenter i kroppen. Masker 
bliver derfor ofte anset for at kunne bibeholde kraft fra den person – eller bredere 
den ’anden’, som masken repræsenterer, og dermed blive en del af den krop, der 
bærer masken. Det er forskelligt, hvordan man ser på den transformerende kraft ved 
at påføre sig en maske. For de fleste forsvinder bærerens identitet ikke helt, men den 
bliver ganske nedtonet. Ved at have en maske på er du både dig selv og den anden, 
der er i masken: at påføre sig masken bliver dermed et mødested mellem flere 
værender, dvs. mellem flere væsener, og det er den flertydighed, som har været med 
til at give maskerne deres kulturelle kraft. Masker, de fysiske af slagsen, er dermed en 
måde at skabe et kraftfuldt møde mellem maskebæreren og masken. 
 
 
Masker som afskærmning 
 
Maskerne er ikke altid den kraftfulde del i det møde. Vi kender for eksempel 
beduinkvindernes masker (batulla), der i deres forståelse skærmer kvinderne mod 
blikke samtidig med, at det giver kvinder adgang til det offentlige rum uden, at det går 
hen og bliver intimt - noget som forbindes stærkt med det blottede ansigt. Kvinden 
anses for at være ganske kraftfuld, og masken skal dermed skærme denne indre kraft 
fra omverden, fra mere tilfældige relationer, og forbeholdes kultiveringen af de nære 
relationer og omgangen med andre kvinder, der ligeledes er kraftfulde. 
 
 
Masker rækker ud over det enkelte menneske 
 
Når masker er i spil, er der således tale om, at noget skjules, og andet fremmanes. 
Man skjuler sine egne mimikker, og overlader maskens frosne ansigt og den 
udtryksfulde krop til at bære karakteren. Vi kender det både fra den italienske farce, 
maskespil og kunstform Commedia dell’arte, som netop puster liv i maskens karakter 
gennem et kropsligt raffineret følelsesudtryk, ligesom vi kender det fra Chhau-dansen. 
For masker er fantastiske som performativt udstyr. Med maskerne kommer både 
menneskelige, men også ikke-menneskelige udtryk (dyr, guder, fænomener) til live. 
De gives form, intention, fortælling, og de bliver dermed noget, vi kan spejle os i og 
forholde os til.  
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Masker er særlige, fordi de som ting kan ’overleve’ kroppene, dvs. de kan blive båret 
af forskellige mennesker, gå i arv, de kan laves i flere eksemplarer, og bæres flere 
forskellige steder, og dermed – som med Gutenbergs trykkemaskine og 
bogtrykkerkunsten – er der skabt en reproducerbar fortælle-teknologi, som spredes 
over tid og sted. Den folkelige fortællekunst i Chhau-dansen med masker har forankret 
fortællinger og myter og gjort dem til hvermandseje og noget, man deler med sine 
naboer. Men selve det at lave maskerne er ikke noget, der tages let på. Det kræver 
snilde og respekt for traditionen, for detaljen, og for den kraft, som masken har. 
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Fremstilling af masker og udstyr 
 
 
Masken er meget vigtig i 
chhaudansen. Masken skal 
vise, hvilken karakter den 
enkelte figur har - om den er 
glad eller vred, god eller ond, 
forelsket eller hvad. Derfor skal 
masken også udformes, så det 
er tydeligt at genkende disse 
udtryk.  
 
De gamle masker forestillede 
alene bestemte dyr, men 
maskerne i den såkaldte ’nye 
stil’ efter 1930’erne forestiller 
både dyr, mange forskellige 
guder, samt natur-elementer 
som Havet, Månen og Solen.  
 
Maskerne er lavet efter mål. 
Inden maskemageren går i 
gang med at lave masken, 
tager han mål efter den danser, 
der skal bære masken.  
 
På den måde sikrer han sig, at 
masken sidder ordentligt fast på  
ansigtet, og at danseren kan se 
så godt, som det nu er muligt, ud af maskens øjenhuller. 
 
Maskemageren får også at vide, hvordan danseren selv opfatter den karakter, han skal 
spille, og så prøver han at indarbejde dette i maskens udtryk. 

  
 
 
 
Det allerførste skridt i selve 
formgivningen af masken 
er, at maskemageren laver 
en form ud af groft ler. 
 
Leret har han har hentet 
nede ved floden.   
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Lerformen modelleres op med øjne, næse, mund og hår. 
 
Når ansigtstrækkene er som de skal være, dupper man formen med aske og lægger 
avispapir ovenpå.   
 
Man lægger skiftevis lag af papir og bomuldsstof på, så masken til sidst er dækket af 
5-6 lag. Når maskens form er helt som den skal være, lægger man den til tørre. 

 
 
Herefter lægger man et tyndt lag flodler ovenpå. Denne ler er helt renset for småsten 
og skidt. 
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Når leret er tørret, lægges der 
et ekstra lag bomuld på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bomuldsstykket glattes ud, så 
det ligger helt tæt til formen. 
Efter det sidste lag bomuld, 
lægges masken igen til tørre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Når masken er tør, piller man 
lermodellen ud og maler selve 
masken. Man skal være 
meget præcis, når man maler 
øjenform, bryn og læber. 
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Kedar Nath Sahu forklarer i et interview, at maskernes farver vælges på baggrund af 
karakteren og følger traditionen: Krishnas maske er mørkeblå, Durga er guld, Shiva er 
hvid, Ganesh er rød.  
 
Det overordnede design for de fleste af de 
menneskelige masker er ens: det er små, bitte 
forskelle i øjne, læber eller næse, der skaber 
forskellen og etablerer karakteren. Det er 
essensen, ånden i en karakter, der fanges i 
masken. 
 
Dhirlal Bhol i billedet nedenfor til venstre er 
maskemager, men han laver også de 
hovedprydninger, som man sætter foran på 
maskerne, for eksempel hovedkronerne til Radha 
og Krishna.  
 
Hovedprydningerne er ligesom maskerne 
specialdesignet til at passe til karakteren. Krishnas 
hovedprydning (til højre) har for eksempel 
påfuglefigurer på siderne – et af kendemærkerne 
for guden Krishna. 
 
Dhirlal er i gang med at forme ståltråden, der udgør skelettet i hovedprydningen, og 
Malay Sahu sidder ved siden af (til højre) og giver instruktioner efter fotos af gamle 
masker og hovedprydninger. 
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Dragterne  
 
En anden vigtig del af udstyret er naturligvis dragterne. Dragterne sys efter traditionelle 
mønstre og laves i farver, der passer til den enkelte figur. Havet er blåt, Natten sort, 
Solen gul osv. Stoffet skal være af en bestemt type silke, der ikke kan købes i 
Seraikella. Derfor må man købe det i stofforretninger i Jamshedpur eller Kolkata 
(Calcutta). 
 
Skrædderen med symaskinen hedder Mushtaq. 
Han er en af de ca. 500 muslimer, der boede i 
Seraikella i 2002, da fotoet blev taget. Han 
anvendes ofte til at sy bukserne til 
chhaudragterne, som laves efter et traditionelt 
muslimsk mønster.  
 
Nedenfor diskuterer Mushtaq og Malay Sahu 
mønstret på et par dansebukser. Malay holder 
altid øje med maskemagernes og skræddernes 
arbejde for at sikre sig, at det bliver lavet 
ordentligt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrædderen Kailash, til højre nedenfor, er medlem af kongefamilien og fast skrædder 
for Sri Kedar truppen. Her har han lavet bukser til en tigerdragt. 
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Hverdag i Sahus dansefamilie  
 

En beskrivelse fra Seraikella i 2002 
 
 
Kedar Nath Sahu er som nævnt flere gange en af de mest berømte guruer i Seraikella 
chhaudans, og han har modtaget mange priser i sit liv. I 1981 modtog han den højeste 
anerkendelse, en performance kunstner kan få i Indien, nemlig Sangeet Natak 
Akademi Award fra Indiens National Academy of Music, Dance & Drama. Og så sent 
som i 2005 hædrede den indiske regering ham med Padma Shri prisen for hans 
kunstneriske bidrag.   
 
I perioden 1974 til 1988 har han ledet ’the Government Chhau Dance Centre’ (Chhau 
Nritya Kala Kendra) for delstaten Jharkhand. I 2008 døde Kedar Nath Sahu, 88 år 
gammel.  
 
I dag videreføres arven af Kedars søn, Malay Sahu, der underviser i dans på 
danseskolen i Seraikella, Sri Kedar Art Centre. I dag er det ham, der anses for at være 
byens bedste danser. I 2009 fik blev han udvalgt til et ’fellowship’ af The Union Ministry 
of Culture, hvor han skal studere og udbrede kendskabet til chhaudansens mange 
forskellige stilarter.  
 
Nu tager vi et kig indenfor i Sahu dansefamliens dagligdag for at se, hvordan deres 
hverdag ser ud, både når de danser, og når de ikke danser. Dette foregår i 2002, mens 
Kedar Nath Sahu endnu er en del af det hele. Denne del af vores ’rejse’ giver os indblik 
i nogle mere generelle livsvilkår i Indien. For ligesom mange andre indiske familier er 
Sahufamilien en storfamilie, hvor flere generationer bor sammen. Og en hel del af 
familiens medlemmer har masser af gøremål, som slet ikke har noget med chhaudans 
at gøre. Det er helt almindelige gøremål, som de fleste indere foretager sig hver dag.  
  
 
Danseskolen Sri Kedar Art Centre 
 
I 2002 er Kedar Nath Sahu sidst i 70’erne, og han danser ikke længere selv. I stedet 
har han startet sin egen danseskole, Sri Kedar Art Centre. I starten var han selv lærer 
på centret, men med tiden har hans sønner, Malay og Nilay, taget over. Malay 
underviser i dans, mens Nilay underviser i trommer.  
 
De fleste i Seraikella kender Kedar Nath Sahu som ’Guruji’. En guru er en læremester, 
der ikke blot anses for at være god til én ting, men ekspert i alle de ting, der har med 
dansen at gøre. Da han var ung, dansede han i den kongelige trup, og siden da har 
han som nævnt undervist rundt om i Indien og i USA og Europa.  
 
 
Opvisningstruppen 
 
Sri Kedar Art Centre har tre forskellige trupper. Den vigtigste trup er opvisningstruppen, 
som består af de dygtigste dansere. Flere af disse dansere har danset sammen i 
mange år, så de kender hinanden godt. De har været på turneer i Japan, Korea, Kina, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sangeet_Natak_Akademi_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangeet_Natak_Akademi_Award
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Rusland, Indonesien, Bangladesh, Mongoliet, Pakistan, Frankrig, Italien, Danmark, 
USA, Mexico, Venezuela, Costa Rica, Columbia og Brasilien.  
 
På billedet kan du se Kedar Nath Sahu: han står i midten med hvidt tøj og hænderne 
løftet. Han modtager publikums hyldest efter aftenens forestilling sammen med nogle 
af danserne fra opvisningstruppen. Til venstre i gult tøj står Nilay, og den næstsidste 
ude til højre er Malay i en rød dragt med en maske i hånden. 

 
Opvisningstruppen bruger meget tid på at øve sig, før de skal optræde – dvs. når de 
skal på en turne og i den sidste måned inden den årlige dansefestival i Seraikella. I 
løbet af denne måned øver de hver aften fra omkring klokken 20 til 23. På det tidspunkt 
af året er det for varmt at træne om dagen, og desuden skal mange af danserne passe 
et job i løbet af dagen, så der er ikke tid til at danse før om aftenen. 
 
Når truppen øver, kan man høre lyden fra trommerne i hele kvarteret, hvilket trækker 
mange folk til. De fleste indbyggere i Seraikella kender chhaudansene lige så godt som 
danserne gør, så når der bliver øvet kommer folk ofte for at kigge på og se, om 
danserne gør det ordentligt. 
 
 
Drenge- og pigetruppen 
 
Ud over opvisningstruppen har Sri Kedar centeret to hold for børn – et for drenge og 
et for piger.  
 
Traditionelt har piger ikke danset chhaudans, men Kedar Nath har lavet et hold for små 
piger. Pigerne har holdt ved, og de kommer og øver, når de har lavet en aftale med 
Kedar. Han underviser både pigerne i chhau og i de danse, der blev danset i Seraikella, 
inden man begyndte at danse chhaudans. Pigerne bruger mest dansen som en hobby. 
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Selv om de er dygtige, vil ingen af dem blive medlem af opvisningstruppen, som kun 
er for mænd. Men måske kan nogle af dem arbejde videre med deres dans, hvis de 
engang skal studere i en af de store byer, hvor det er mere normalt, at piger danser. 
 
Drengeholdet på Sri Kedar-centeret består fortrinsvis af drenge fra det kvarter, Kansari 
Sahi, hvor Sahufamilien bor. Derudover kommer der også drenge fra landsbyerne 
omkring Seraikella, hvis forældre mener, de har et talent, der skal bygges videre på. 
Da Kedar og Malay er meget anerkendte i hele området, henvender man sig ofte til 
deres trup, når man ønsker at udvikle en talentfuld danser. 
  
Drengene træner jævnligt under ledelse af enten Malay eller Nilay. Først lærer de nogle 
grundlæggende trin og danse, hvorefter man løbende bygger ovenpå, så de bedste til 
sidst bliver medlemmer af opvisningstruppen. At udvikle en god chhaudanser tager 
flere år.  

 
Her træner to af drengene de danse, som soldaterne dansede i gamle dage. I disse 
danse, skal man tit lave høje spring. 
 
 
Sahus storfamilie 
 
Sahus familie bor i kvarteret vest for hovedgaden i Seraikella. Som de fleste andre i 
Seraikella er Sahufamilien, som allerede nævnt, en storfamilie: de bor flere 
generationer sammen på den samme ejendom. Kedar Nath Sahu er storfamiliens 
overhoved. 
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Kedar har altid boet på dette sted i Seraikella. Foruden ejendommen på hovedgaden, 
ejer familien lidt jord til risavl ca. 6 km. vest for byen i nærheden af en landsby.  
 
Sahus storfamilie består i 2002 af Kedar, hans hustru Bhargabi og deres fem sønner 
med deres familier. I et andet hus på ejendommen bor Kedars ældste brors søn med 
sin kone og to sønner. Alt i alt bor der 19 personer i storfamilien. 
 
Husene på grunden har fælles brønd, husalter og wc. Der er også en fiskedam i midten, 
der er fælles for de omkringboende familier. De kvindelige medlemmer af familien 
bader ved husets brønd. Man trækker en spand vand op af brønden og bader inde i et 
rum bag døren bag pigen. 

 
 
Bag døren til 
venstre er der toilet.  
 
Pigen hedder Usha 
og er tjenestepige 
ved Sahufamilien.  
 
Hun bor hjemme 
hos sin egen 
familie, men møder 
ind hos 
Sahufamilien hver 
dag klokken 6 om 
morgenen. 
 
 
 

 
Da familien efterhånden er ved at være for stor, er Malay og Nilay begyndt at bygge 
hver deres hus på en grund tæt på hjemmet, der hører til dansecentret.  
 
Disse huse er endnu ikke færdige, men det er meningen, at Malay og Nilay skal flytte 
derover med deres familier, når de er blevet gift. 
  
 
Ægteskab 
 
Ud over medlemmerne i storfamilien har Kedar og Bhargabi tre døtre, der alle er blevet 
gift og nu bor hos deres mænds familier: Parvati, 45 år, Bibati, 36 år og ’Baby’, 30 år. 
Efter de er blevet giftet væk, besøger døtrene kun meget sjældent Seraikella. 
 
Ægteskab indgås indenfor ens egen kaste, i Sahufamiliens tilfælde oftest med en 
familie fra Orissa. Der forekommer enkelte ’forelskelses-ægteskaber’, men det 
almindeligste er et arrangeret ægteskab, hvor forældrene til parret først mødes og 
forhandler om medgift, arrangement af bryllup, tidspunkt for bryllup mv. I disse tilfælde 
ses brud og brudgom kun et par gange inden selve brylluppet. 
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Medgift 
 
Medgift betyder at brudens familie skal betale en pris til gommens familie. Det kan 
være i form af en motorcykel, bil, kontanter eller smykker - og gerne flere af delene på 
én gang. Desuden skal brudens familie betale for brylluppet, som ofte er en bekostelig 
affære, da der kommer flere hundrede gæster, der alle skal bespises. Derfor er det 
også et problem for Sahufamilien, at alle børnebørnene er piger. Det betyder nemlig, 
at familien nu kan se frem til at skulle gifte i hvert fald fem piger væk – og foreløbig er 
der ingen drenge i den næste generation, så man kan få nye svigerdøtre og medgifter 
til familien.  
 
Kvindernes hverdag 
 
I storfamilien er dagens rutine koncentreret om måltiderne: 
 
Morgenmad kl. 9.30 
Frokost kl. 14.00 
Eftermiddagste kl. 16.30 
Middag kl. 21.30 
 
Dagens rutine er for kvindernes vedkommende bestemt af madlavning og 
børnepasning. Derfor går kvinderne og de unge piger, der ikke længere går i skole, 
også kun sjældent uden for husets rammer. Bortset fra enkelte familiebesøg går 
kvinderne stort set kun uden for gårdmuren, når de skal hen til et tempel for at bede. 
 
Men der er masser af arbejde at lave derhjemme. Ved dagens tre hovedmåltider 
serveres der altid nyfremstillede retter, baseret på de mange forskellige grøntsager, 
der er til rådighed. Desuden skal der laves friskbagte brød, chapati, eller 
friturekogte ’dosas’. 
 
Indiske måltider består af mange retter, som er tidskrævende at fremstille. Et Orissa-
præget køkken er ikke så krydret som i mange andre indiske stater. Men der indgår 
altid ’massala’ i retterne, og den proteinholdige linseret, ’dhal’ er en nødvendig del af 
måltidet. Netop brugen af linser og bønner gør kød næsten overflødigt, men fisk og 
krebsdyr er almindelige ved frokosten.  
 
Først og fremmest er det dog ris, der præger måltiderne. Nyhøstede ris kaldes ’paddy’ 
og opbevares i store flettede beholdere. Da Sahufamilien ofte har gæster fra andre 
egne af Indien og fra udlandet, er måltiderne især morgenmaden præget af vestlig 
livsstil. Der serveres således æg, ristet brød og marmelade. 
  
 
Mændenes hverdag 
 
I hjemmet er det mændene, der bestemmer. Det er anset for helt i orden, at mændene 
beder kvinderne og børnene om at udføre de fleste opgaver for sig: ”Lav noget 
te”, ”Hent min neglerenser”, ”Sæt lige stolen derover, så jeg kan sidde i skyggen”. Det 
er mændenes ret at kommandere på denne måde, og der er tilsyneladende ikke nogen, 
der tager det ilde op. 
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Når man spiser, er det også mændene, der får serveret først. Da Sahufamilien er så 
stor, spiser hver kernefamilie for sig, så der er aldrig særlig mange, der spiser ad 
gangen. Når mændene sidder og spiser, sidder flere af kvinderne ofte omkring 
spisestedet, og man diskuterer, hvad der er sket i løbet af dagen og får planlagt 
kommende opgaver. 
 
I modsætning til kvinderne foregår det meste af mændenes hverdag udenfor hjemmet. 
Prakash arbejder hver formiddag med at renskrive breve på skrivemaskine nede ved 
retsbygningen, og Ajay arbejder som bygnings-konstruktør. Bijay underviser i 

chhaudans på Government Chhau Dance Centre. Malay underviser i chhau på Sri 
Kedar Art Centre, mens Nilay ikke har noget fast job.  
 
Desuden tilbringer mændene en del tid på Daily Market. Dels står mændene for stort 
set alle indkøb, dels mødes de med venner på markedet, hvor de drikker te og snakker 
i en af de mange teboder, som man kan se på billedet her. 
 
 
Kasterne 
 
Sahu-slægten tilhører Kansari-kasten, der efter traditionen arbejder med metalarbejde 
i sølv og guld samt bronze og andre legeringer. Dette håndværk er med tiden stort set 
blevet udkonkurreret af fabriksfremstillede varer, så nu arbejder de fleste folk fra 
Kansari-kasten indenfor andre erhverv.  
 
Som overalt i Indien er hele byens befolkning delt op i kaster. Kastesystemet er en 
opdeling af befolkningen på af baggrund af slægter og de erhverv de forskellige 
slægter traditionelt har måttet arbejde med. Samtidig rangordner kasterne 
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befolkningen i høje og lave kaster. Hvis man kommer fra en høj kaste, bliver man anset 
for at være ’renere’ end folk fra lavere kaster, og det bliver derfor også forventet, at 
man fører et mere rent liv. At leve et rent liv betyder blandt andet, at man beder meget, 
at man ikke drikker spiritus og ryger, at man lever strengt vegetarisk, og at man kender 
til hinduistisk filosofi. Folk fra de laveste kaster anses derimod for at være ’urene’, og 
kan derfor udføre opgaver som at slagte dyr, rense toiletter mv., der anses for at være 
beskidte aktiviteter.  
 
De højeste kaster i Seraikella er brahminerne og de kongelige, mens de laveste kaster 
er grovsmedene, vaskerne og barbererne. Desuden findes der kasteløse grupper, de 
såkaldte harijans. Disse grupper består blandt andet af fiskere (der rører ved døde 
dyr), dem der fjerner huder fra døde dyr (det er traditionelt også denne gruppe, der 
spiller trommer, som jo blandt andet består af skind fra døde dyr) og dem, der fjerner 
toiletaffald. 
 
Mens det overordnede hierarki med brahminer øverst og kasteløse nederst går igen 
over det meste af Indien, varierer antallet og typen af kaster fra sted til sted. I Seraikella 
bærer kasteopdelingen stærkt præg af, at byen har været et kongedømme. Mange af 
de højeste kaster har oprindeligt arbejdet for kongefamilien, men har i dag fundet andre 
erhverv. 
 
Selv om en stor del af befolkningen i Seraikella i dag arbejder i erhverv, der ligger 
udenfor deres kaste, har kasterne stadigvæk stor betydning for den måde, man omgås 
hinanden på i byen. Når man gifter sig, skal man gifte sig indenfor sin egen kaste, og 
generelt bliver folk af høj kaste behandlet med respekt af andre. Kasterne siger således 
ikke noget om, hvor rige folk er, men udelukkende om, hvilken anseelse de har i byen. 
Ofte er brahminerne for eksempel fattige, fordi de ikke må lave forretninger, mens 
vinhandlere og busejere, der er af lavere kaste, tjener forholdsvis mange penge. 
 
 
Mennesker udenfor kastesystemet 
 
Landsbyerne rundt om Seraikella er fortrinsvis beboet af folk, der nedstammer fra 
folkeslag, der boede i området, før hinduerne kom til Seraikella. Disse ’oprindelige folk’, 
adivasierne, lever et anderledes liv, end hinduerne i Seraikella. Selv om adivasierne 
har optaget den hinduistiske religion, tilbeder de også en lang række lokale guder. De 
lokale guder anses ofte for at bo i den omgivende natur – i træer, bjerge, floder mv. 
Adivasierne kommer ind til Seraikella for at sælge grøntsager, flettede kurve, 
naturmedicin og andre varer på det ugentlige marked. 
 
Den oprindelige befolkning og de kasteløse har gennem tiden levet under meget ringe 
vilkår. For at udbedre dette har indiske regeringer indført særlige regler for de såkaldte 
Scheduled Tribes and Castes. Der er oprettet støtteordninger for de unge generationer 
af denne befolkning, så de kan få råd til at uddanne sig og dermed ikke være afhængig 
af de beskedne jobs, deres familier traditionelt har været beskæftiget med. 
 
 
Har staten ikke afskaffet kastesystemet for mange år siden?  
 
Jo, allerede i 1950 blev kastesystemet officielt afskaffet i Indien. Og øremærkning af 
uddannelsespladser og jobs i administrationerne til oprindelige folk og kasteløse har 
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da også medført en øget social mobilitet i samfundet, men på ingen måde afskaffet 
hierarkiet. Kastesystemets struktur og tankemønster er – som vi også kan se i 
Seraikella – fortsat en uomgængelig del af indernes virkelighed i det 21. århundrede. 
Kasteløse opfattes fortsat som ’urørlige’, lavere kaster end ens egen kaste opfattes 
som ’urene’, og der forekommer næsten ikke ægteskaber på tværs af kaster. I 
storbyerne følges kastereglerne dog ikke helt så slavisk som på landet. Der ser man 
oftere giftermål på tværs af kaster, med det er stadig undtagelsen.4 
 
 
Leg og spil på byens pladser 
 
På byens store pladser forsamles børn og unge. Nogle sætter drager op eller leger 
med snurretop. Andre spiller volleyball eller cricket.   
 
Cricket er den mest populære sportsgren i Indien. Cricketstjerner i Indien bliver feteret 
på lige fod med fodboldstjerner i Danmark. De optræder konstant i TV, de bliver brugt 
i reklamer, og de er kransekage-figurer ved åbninger af arrangementer, osv. Spillet 
kom til Indien med de britiske koloniherrer. Drengene i Seraikella spiller ofte en særlig 
version af cricket, hvor alle deltagere er aktive hele tiden. I lånermappens afsnit 9 kan 
du læse reglerne og se drengene spille ’Seraikella-cricket’ (Aktivitet 4).   
 
Om foråret og efteråret spiller mange unge mænd volleyball på Durga Mela pladsen, 
som man kan se på billedet. For det meste spiller de bare for sjov, men her har man 
arrangeret en turnering, hvor Seraikella spiller mod en af nabobyerne. 
 

 
4 Se f.eks. artiklen ’Kastesystemet i Indien’, af Hanne Kjærgaard i Religion.dk 2005, opdateret 3. marts 2020, og 
artiklen ’Indien (etnografi)’ af Jan Ole Haagensen i Den Store Danske: 11/11-
2020 ’https://denstoredanske.lex.dk/Indien_(Etnografi). 
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Årstiderne skifter 
 
Om sommeren er det ofte så varmt, at hele byen går i stå, fordi ingen kan holde til at 
lave noget. Når sommeren er på sit højeste, søger de fleste ind i skyggen i deres huse 
om dagen, og de er kun ude tidligt om morgenen og om aftenen. 
 
Man siger, at området har fem årstider: forår (ca. 15/2-15/4), sommer (ca. 15/4-15/6), 
monsun (ca. 15/6-15/8), efterår (ca. 15/8-1/11) og vinter (ca. 1/11-15/2). Der er stor 
forskel på årstiderne. Sommeren er som regel tør og varm med temperaturer op til 
45 °C, mens vinteren kan være temmelig kold med temperaturer ned omkring 
frysepunktet.  
 
Sommeren bliver brat afbrudt af monsunen, den indiske regntid, som er varm og meget 
fugtig. Det regner ikke konstant under regntiden, men der kommer et eller to 
voldsomme regnskyl i løbet af dagen, og ofte er der også voldsomme tordenbyger om 
natten. Monsunen er en befrielse efter den tørre og varme sommer, og regnen er helt 
afgørende for høsten. Men monsunen kan også være farlig. I Orissa, som ligger lige 
syd for Seraikella, har de flere gange oplevet store oversvømmelser og tyfoner. 
 
 
Mændene bliver klippet og barberet på Daily Market 
 
De fleste frisører i byen har deres boder ved Daily Market. Her kan man blive klippet 
for 15 Rs. (knap 3 kr.), mens en barbering koster 5 Rs. (ca. en krone). Hvis man ser 
godt efter, kan man se, at væggene i boden er udsmykket med billeder af body-
buildere. Selv om de fleste indiske mænd er temmelig små, ser mange op til mænd 
med store muskler. 
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Skolen 
 
Inde midt i byen, overfor Daily Market, ligger der en skole, der hedder Girl’s Middle 
School. Den er drevet af delstats-regeringen, og den er gratis for eleverne. Som man 
kan se på billedet nedenfor, bærer eleverne hvide og blå uniformer på denne skole, 
men hvis man kommer fra en meget fattig familie, behøver man ikke købe en 
skoleuniform. 

Inden timen begynder, stiller eleverne op 
i rækker ude i skolegården. Pigerne her 
er nogle af de ældste elever i skolen. I 
baggrunden kan man se indgangen til 
klasselokalerne. For at sikre oprindelige 
folks rettigheder, skal inspektøren på 
skolen være adivasi. I det hele taget er 
mange af adivasierne veluddannede, da 
deres uddannelse bliver støttet af 
offentlige programmer. Enkelte drenge 
går også på skolen, selv om det egentlig 
er en pigeskole.  
 
Der findes mange slags skoler i 
Seriakella. Også flere små private 
skoler, som den på billedet til højre. På 
denne skole undervises der på engelsk i 
alle fag. Hvis eleverne ønsker at læse 
videre i en af de store byer, er det vigtigt, 
at de også er gode til engelsk.  
 
I forgrunden ses Bitu. Han er barnebarn 
af Kedar Nath Sahu, og bor altså i huset 
med Sahufamilien. 
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Gå på opdagelse i 
 UNESCO-kasserne 

 
 

I kasserne vil du finde nogle af de ting, vi har nævnt i 
teksterne ovenfor, og ting du har set på billederne, 
 

og du vil også finde mange andre ting, som indere bruger i 
deres hverdag. 
 
Der er skoleuniformer og et metalkrus ligesom det, du kunne se, mændene 
drak te af på Daily Market. Frisørens barberkost er der også. Og der er et 
cricketbat, en snurretop og en drage. Mange af de religiøse genstande Sumit 
bruger til at holde Ganesh-puja i næste afsnit, er også i kasserne. 
 
Du kan bruge Aktivitet 2 til at guide dig. Se lånermappens afsnit 7. 
 

Genstandsteksterne fortæller, hvordan 
tingene bliver brugt: se lånemappens afsnit 4. 
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Sumit holder Ganesh-puja 
 
Selv om dagene i Seraikella ofte ligner hinanden, bliver den faste rytme brudt af større 
eller mindre festivaler til ære for de mange hinduistiske guder. Der går ikke en måned 
uden en religiøs festival. I løbet af et år afholdes der omkring 15 festivaler til ære for 
forskellige guder. 
 
De største af festivalerne samler hele byens befolkning. Især Chaitra Parva i april, som 
afholdes til ære for Shiva, og Durga-puja, som afholdes til ære for gudinden Durga, i 
oktober trækker mange folk til. 
 
Da de enkelte guder dækker hver deres område, går folk i Seraikella ikke lige meget 
op i hver eneste pujafestival: Saraswati er gudinde for visdom, og Saraswati-puja er 
derfor særlig populær blandt skoleelever. Laksmi er gudinde for velstand og bliver 
derfor især tilbedt af byens handlende, mens Biskarma er gud for teknik og maskiner 
og bliver især tilbedt af mekanikere, ingeniører og folk med biler eller motorcykler, osv. 
 
Puja er et hinduistisk tilbedelsesritual, som findes i mange forskellige ’størrelser’. 
Millioner af indere udfører dagligt små pujaer hjemme ved deres husaltre, og de går i 
templerne og udfører puja der. En pujafestival involverer mange deltagere og foregår 
på den måde, at dem, der ønsker at afholde pujafestivalen, samler penge ind i 
nabolaget. Pengene skal bruges til at opbygge et midlertidigt tempel og købe ris og 
søde sager til at dele ud som prasad – velsignet mad. På dagen for pujaen opstiller de 
deres tempel og uddeler prasads til de folk, der kommer forbi for at bede. 
 
 
Sumit  
 
Drengen Sumit, der bor overfor Sahufamilien er særlig glad for guden Ganesh og har 
bestemt sig for at holde en Ganesh-puja. Sumit er 10 år gammel. Selv om hans familie 
er brahminer, har de ikke mange penge, men dog penge nok til, at han kan få 
privatundervisning af en god lærer hver eftermiddag.  

 
 
Sumits forældre bor 
ikke i Seraikella. De er 
flyttet til en større by, 
hvor de arbejder.  
 
Derfor bor Sumit hos 
sine bedsteforældre 
og fasteren, der er 
omkring 20 år 
gammel. 
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Ganesh 
 
Sumit er en glad dreng, og hans yndlingsgud er Ganesh. Ganesh er guden med 
menneskekrop og elefanthoved. Myten fortæller, at Shiva og Parvati engang fik en 
velskabt søn, Ganesh. Kort efter Ganesh’ fødsel tog Shiva til Himalaya. En dag, mens 
Shiva var væk, skulle Parvati på et ærinde udenfor huset. Hun bad derfor sin unge søn 
om at passe på huset og ikke lukke nogen ind. 
 
Mens Ganesh passede huset, kom Shiva uanmeldt tilbage. Da han kom til sit hjem, 
mødte han en ung mand, der holdt vagt foran huset. Shiva kunne ikke kende den unge 
mand, og Ganesh kunne heller ikke genkende sin egen far. Derfor afviste Ganesh ham, 
som han havde fået besked på – han ville ikke lukke den fremmede ind. Shiva er kendt 
for sit iltre temperament, og da Ganesh ikke ville lukke Shiva ind i sit eget hus, blev 
han så rasende, at han tog et sværd og huggede hovedet af Ganesh. 
 
Da Parvati kom hjem, så hun sin søn ligge udenfor huset og blev naturligvis meget 
forfærdet. Da hun hørte Shiva forklare, hvad der var hændt, blev hun rasende – det 
var deres egen søn, han havde slået ihjel! Parvati bød straks Shiva at gå ud og finde 
et nyt hoved til drengen. Han skulle tage hovedet fra det første væsen, han mødte, der 
lå knælende med hovedet mod nord. 
 
Shiva gik derfor ud for at finde et nyt hoved til sin søn. Det første væsen han fandt, var 
en elefant. Derfor har Ganesh elefanthoved og barnekrop. 
 
Ganesh er kendt for at være meget klog, finurlig og legesyg. Han er altid i stand til at 
snyde andre. Desuden beskytter han kunstnere som dansere og musikere. Derfor er 
han også Sumits yndlingsgud. 
 
 
Ganesh-puja 
 
Sumit starter forberedelserne til sin Ganesh-puja nogle dage inden, den skal afholdes. 
Han går rundt til naboerne og samler penge ind. De fleste giver ham små beløb med 
et smil – 1 rupee, 5 rupees, 10 rupees. Ligesom når de voksne holder de store 
festivaler, giver han alle dem, der giver penge, en kvittering, hvor der står, hvor meget 
de har givet. 
 
Tidligt om morgenen på selve dagen går han på marked med sin faster. De køber alle 
de ting, der skal bruges til pujaen: små kager og slik, kokosnødder, blomster, 
røgelsespinde og rødt pulver til pandemærker. Derefter går de hjem og laver et lille 
tempel. 
 
Templet består af et bord dækket af en stor baldakin. På bordet står der et billede af 
Ganesh. Da templet er færdigt, får Sumit besøg af en præst. Han udfører en ceremoni 
til ære for Ganesh. Han tænder røgelsesterninger og røgelsespinde, som bliver 
placeret i små stager foran Ganesh-billedet. Rundt om stagerne lægger han blomster 
og små stykker kokosnød. Det er alt sammen gaver til præsten. 
 
Mens præsten stiller gaverne op, læser han hellige vers op. Versene kalder på 
gudernes opmærksomhed, så de alle kan se, at Sumit holder puja for Ganesh. Han 
forklarer guderne, at pujaen er Sumits gave til Ganesh, og at Sumit beder Ganesh om 
beskyttelse.  
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Da ceremonien er ved at være færdig, giver præsten Sumit en lille kage og et bindi-
mærke i panden, med det røde pulver, Sumit og hans faster købte på markedet om 
morgenen. Kagen kaldes prasad – hellig mad – mens bindimærket skal vise, at Sumit 
har modtaget gudernes velsignelse. 
 
Efter præsten er gået, begynder børnene fra kvarteret at komme hen til Sumits puja. 
Sumit står foran det lille tempel og byder alle sammen velkommen. Børnene går hen 
til templet og hilser på Ganesh ved at lægge håndfladerne sammen og føre dem op til 
panden.  
 
Nogle af dem beder også en lille bøn til Ganesh. Når de har hilst på Ganesh, får de en 
lille kage og et stykke kokosnød af Sumit, og han giver dem et rødt mærke i panden, 
som det han selv har. 
 
Resten af dagen kommer der børn, der beder til Ganesh og får en prasad. Sidst på 
eftermiddagen pakker Sumit og hans mormor templet sammen. Blomsterne og 
resterne af kokosnødderne tager de med ned til floden, hvor de kaster dem ud i vandet 
som en gave til guderne.  
 
Ganesh-puja er færdig for i år, men Sumit glæder sig allerede til at holde den igen 
næste år. 
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Hinduismens guder, kastesystem og 
ayurvedisk medicin 

 
Ifølge en af de mere kendte hinduistiske oprindelsesmyter blev verden skabt, da 
guderne ofrede den store Purusha. Purusha havde tusinde hoveder, tusinde øjne og 
tusinde 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. Det er 
centralt for forståelsen af hinduismen.  
 
 
Hinduistiske guder og kastesystemets religiøse oprindelse 
 
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. Historierne om guderne er skrevet ned for flere 
tusinde år siden og beretter om gudernes bedrifter, konflikter og særlige evner. 
Myterne fortæller også om livet som menneske. 
 
Myten om Purusha forklarer for eksempel, hvordan de forskellige sociale klasser af 
mennesker er opstået – kastesystemet – som er afgørende for, hvordan man skal leve 
sit liv som hindu. Da Purushas krop 
blev ofret og delt, blev brahminer-
kasten skabt fra munden, 
kshatriya-kasten fra armene, 
vaishya-kasten fra lårene og 
shudra-kasten fra fødderne. 
 
Disse fire kaster er de primære 
klasser i kastesystemet. Indiens 
mange andre forskellige kaster – 
omkring 3000 findes der – 
indplaceres på forskellig vis under 
disse fire primære kaster. Og en 
persons kaste afgør, hvem man 
kan omgås, spise med, gifte sig 
med, hvordan man skal tilbede 
guderne, og hvilke slags erhverv 
man kan have.  
 
 
I hinduismen er kroppen en del af et større netværk  
 
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 

De fire klasser i kastesystemet 

Brahmin Den intellektuelle kaste 
med præsteembede. 

Kshatriya Adelige og krigere, som 
traditionelt sad ved 
magten. 

Vaishya Almindelige mennesker, 
som dyrker jorden og 
tjener til dagen. 

Shudra Arbejdere, som 
traditionelt servicerede de 
højere kaster. 

 



 
Side 54 af 55 

menneskes krop, og årstiderne er bestemmende for, hvordan man bør spise og lindre 
sygdomme. 
 
Man tænker kroppen som sit eget mikrokosmos. At spise er en offergave til den hellige 
ild inde i kroppen, som er forbundet til guderne. Kosten er en måde at regulere den 
indre balance. Forskellige madvarer betragtes som enten ’kolde’ eller ’varme’. Disse 
elementer er afgørende for ayurvedisk praksis, hvor medicin ordineres i forhold til 
fysiske symptomer i både kroppen og dens omgivelser. 
 
 
Ayurvedisk medicin 
 
Ayurvedisk medicin er almindeligt brugt i Indien. Ayurvedisk medicin bygger på 
principper fra hellige indiske skrifter, Vedaerne, som kan dateres ca. 3.500 år tilbage. 
Her anvendes puls-diagnostik, og lægen hjælper med at skabe en indbyrdes balance 
mellem de tre egenskaber, tridoshas, der udgør kroppen: ild, vand og luft. 
 
De Vediske tekster opregner mange forskellige årsager til sygdom, f.eks. sort magi og 
onde ånder, og her virker urtemedicin ikke. I stedet må man tage magiske midler i 
brug: særlige ordformularer (mantraer) kan drive det onde eller overnaturlige ud. Til 
det formål konsulterer man en specialist, en mantravati (eller mantrik), som findes i 
enhver indisk landsby. Psykisk sygdom tager mantravatien sig som regel også af. Er 
der derimod tale om sygdom, der kræver kirurgisk indgreb, så henviser den 
ayurvediske læge som regel til en vestligt uddannet læge (hvis patienten har råd). 
 
 
Evig genskabelse og hinduismens tre vigtigste guder  
 
Shiva, Vishnu og Brahma er de vigtigste guder i hinduismen, og de kaldes 
trimurti (triade af guder).  
 
Brahma skaber verden, Vishnu bevarer den og Shiva ødelægger den, hvorefter 
Brahma opbygger den på ny - i en uendelig cyklus. I hinduisme er tid cyklisk og 
uendelig: det univers, vi lever i nu, er kommet efter, at et uendeligt antal universer er 
gået under før det, og der vil komme et uendeligt antal universer efter, at det 
nuværende er gået under.  
 
Ligeledes genfødes menneskene igen og igen. En persons handlinger, karma, 
bestemmer, om han/hun genfødes som menneske eller dyr, eller man genfødes i 
gudernes verden. Ved at gøre og erkende de rigtige ting kan et menneske opnå at 
blive frisat fra den evig cyklus af genfødsel, og dette er menneskets frelse. 
 
 
Shiva 
 
Shivas rolle er at nedbryde verden, når den er blevet for kaotisk og uren, for at 
muliggøre en ny, frisk og ren start. Shiva repræsenteres i forskellige former. Ofte er 
han afbilledet med en blå hals. Det er, fordi han i en af hinduismens 
skabelsesberetninger holder den blå gift i halsen, som blev lavet under ’kærningen af 
urhavet’, for at forhindre giften i at ødelægge verden. Shivas hår er arrangeret i en 
knold, og fra den løber Ganges-floden. Ganges er hellig i hinduismen og er forbundet 
med gudinden Ganga. Ganga er mælkevejen i himlen, men da hun faldt til jorden, lod 
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Shiva hende falde ned på sit hoved og sive igennem hans hår, så hun ikke 
oversvømmede hele verden.  
 
Shiva afbilledes normalt med en halvmåne i nærheden af ansigtet, hvilket også er en 
reference til historien om kærningen af urhavet, hvor blandt andet månen opstod, og 
Shiva tog den som sin prydelse. Tre vandrette streger af helligaske er et andet 
kendemærke for Shiva.  
 
 
Vishnu 
 
Vishnu bevarer verden i tiden mellem verdens skabelse og destruktion. Vishnu har 
omkring tusinde forskellige navne, blandt andet Vasudeva, Narayana og Hari, som 
gentages af tilbedere for at hylde ham. Ofte er Vishnu afbilledet med en hvid U-formet 
tilak i panden, men den kan også være rød. Hans ansigt kan have en blålig farvetone.  
 
 
Brahma 
 
Brahma skaber verden. Brahma er normalt afbilledet med fire ansigter. Ansigterne er 
symbol på forskellige ting, for eksempel de fire hellige tekster (Vedaer), de fire tidsaldre 
(yuga), de fire ældste kaster (varna), de fire verdenshjørner, de fire livsfaser, osv. Han 
har normalt også fire arme. Den mest almindelig måde at fremstille Brahma på er som 
en gammel mand med hvidt skæg. 
 
 
Vil du vide mere om hinduisme? 
 
Moesgaard Museum har en anden UNESCO samling om Indien, der fokuserer særskilt 
på hinduisme. Den hedder Hinduisme – At leve med guderne. Der kan du læse mere 
om, hvordan hinduisme praktiseres.  
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