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Det er en sandhed så gammel som sociologien og antropologien selv, at fester får samfundet til at 

hænge sammen - men når samfundet forandrer sig, så kan der ske meget forskelligt med festerne. I 

Danmark snakker vi om hvorvidt julefejringen har noget med en gammel før-kristen 

vintersolhvervsfest at gøre, og fastelavn er vel en af de få katolske fester som i beskåret form har 

fået lov til at fortsætte ned i nutidens lutherske protestantisme. 

Julefejringen betyder faktisk noget for hvordan samfundet hænger sammen med alle de aktiviteter 

som finder sted fra begyndelsen af november til hen under nytår for næsten alle danskere uanset 

deres religiøsitet og religion. Hvad ville det mon betyde for sammenhængskraften i Danmark hvis 

befolkningsflertallet fik integreret en af de muslimske fester i den ”nationale” festkalender? De 

muslimske fester har alt hvad der skal til: masser af spisning, gensidige invitationer, og indkøb af 

tøj – hvad mere kan en dansker ønske sig af en rigtig fest? 
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Men lad os gå uden for Danmark og se på hvordan det i Indien lykkes at samle og sætte grænser 

mellem etniske og religiøse grupper når Inderne holder fest. Det skal her illustreres med nytår af i 

går. 

I hovedparten af Indien fejres nytår i år 2013 den 14 april. Hinduerne kalder festen sankranti, og 

udover hinduerne er der også mange andre grupper, der helligholder den som nytår i deres egen 

religiøse kalender. I delstaten Assam taler folk om den som deres vigtigste fest: bihu eller bohag 

bihu fordi den bliver fejret i april. 

Nytårs bihu er en gammel fest knyttet til landbruget og fejringen af den har klare religiøse 

elementer. Hinduerne fejrer den til ære for Shiva eller Vishnu, og et stammefolk som boroerne, der 

lever i Assam ofrer traditionelt til deres hovedgud, Bathou og kvæget på festens første dag. Derefter 

fortæller overleveringerne, at de seks næste dage er rettet imod alle guderne, hundene, svinene, 

hønsene (femte dag), ænder og andet fjerkræ (sjette dag) og endelig går man på besøg hos hinanden 

på den syvende dag. Hvor mange af disse riter nogen har set i mands minde diskuterer forskerne. 

Hunde, er der i hvert fald ikke nogen, der har iagttaget, at man har ofret til. Men at festen i 

landsbysammenhæng faktisk tager mange dage, er der ikke tvivl om. Der er heller ikke tvivl om at 

de boroer, der tilhører vækkelsesbevægelsen brahma fra begyndelsen af 1900-tallet ikke ofrer til 

Bathou, og at de ikke drikker risøl, sådan som andre boroer gør det til festerne. 

Når man så er flyttet til byen og bor der, så har man et problem med hvordan man fejrer nytår på en 

måde så man samler sin sproglige og religiøse gruppe, og det er her, jeg i 2012 og 2013 har haft 

lejlighed til at se hvordan man griber sagen an. I dette tilfælde ved et boroarrangement som blev 

holdt på en mellemskole for boroer i Guwahati, hovedstaden i Assam. Først og fremmest holdt man 

det dagen før nytår, dvs. den 13. april. Så kunne man nemlig inkludere alle religiøse grupper blandt 

boroerne ved at undlade at ofre til nogen som helst. Der var traditionalister (bathou, som nogle af 

dem kalder deres religion), (boro) brahmoer og i hvert fald nogle kristne. Man kunne se, at det var 

en boro middelklasse eller måske snarere en elite. De er ikke nødvendigvis rige, men er i gang med 

længerevarende uddannelser, er universitetsansatte, embedsmænd eller dramatikere og forfattere. 

De tilhører det snit af boroer som bakker op om, at der undervises på borosproget op til 4. klasse i 

grundskolen, sådan som det blev indført i Assam i 1964 – og med arrangementet på den lokale 

mellemskole, vel egentligt gerne så det ført videre op i skolen. 

Dagens ikke-religiøse karakter indledes med traditionelle lege som tovtrækning og knus lerkrukken 

(en lerkrukke er stillet op, og konkurrencen går ud på at ramme den med en bambusstang med bind 

for øjnene). Herefter dans hvor der synges mange af de kærlighedssange som boroernes bihufest er 

berømt for, men ingen religiøse referencer. Og endelig taler af prominente boro politikere, som 

understreger borokulturens betydning. 

Dette er jo forenende kultur på den pæne måde. Så er der maden, og i Indien betyder maden meget. 

Brahmoerne må ikke spise kød og drikke øl og mange indiske kristne må ikke drikke alkohol. Men 

der bæres bestandig risøl og svin kogt i bitre urter (farvel til året der gik) rundt. Til slut serveres et 

hovedmåltid med fisk, svin, bønner og ris. Når man sidder som tilskuer, kan man slet ikke se, at 

nogle af dem der sender serveringen videre gør det, fordi de ikke spiser det det de bliver budt - man 

tror, at det er fordi de fik i forrige omgang. Indisk inklusion og eksklusion som enhver inder er vant 

til og kan gennemføre uden nogen tøven og når man vil favne, uden at lægge distance (det modsatte 

ses også undertiden, men det var ikke tilfældet her). 



For en tilstedeværende, som hele tiden skulle spørge for oversættelser fra borosproget, så lykkes det 

faktisk at signalere en samlet borokultur som favner alle grupperne indenfor boroerne. 

Politisk lykkes det også ved at holde festen så det er borosproget der bærer festen, at udelukke andre 

grupper som assameserne der taler assamese. Et vigtigt plot for en minoritet der også stiller andre 

markante politiske krav på egne vegne. 

Glædeligt nytår 
To-tre tip til videre net søgninger: Borostammen kaldes også boro-kachari, undertiden bare bodo. 

Mange steder kalder boroerne bihu for baisagu, ”nytår”, det gør bl.a. de boroer som ovennævnte 

blog refererer til. 

Mange indiske kristne overholder udover det kristne forbud mod alkohol også det kristne forbud 

mod at spise oksekød, men det er ikke relevant i denne sammenhæng. 

Billede er af Peter B. Andersen 

 


