Sukuma danse & trommeceremoni
på

Moesgård Museum
22. & 23. august 2015
Begge dage kl. 10 til 17

WanaCesilia 1973
Dansegruppen WanaCesilia foretog deres første rejse fra Sukumaland i
Tanzania til Moesgaard Museum i 1973.
Dengang besøgte og optrådte de på museet. I år har Danmark igen fået besøg af
WanaCesilia. Sammen med herboende sukumaer slutter vi ringen fra dengang
ved at genoptræde på Moesgård.
I anledning af Moesgaard Museums etnografiske udstilling:
”De dødes liv”, vil der henover to fulde dage blive danset,
trommet og sunget, mens der bygges to forfædrehytter.
De vil blive ceremonielt indviet på andendagen for begivenheden.

Numba ja masamva – Sukuma forfædrehytter

Når man i Sukumaland i Tanzania kommer lidt bort fra alfarvej ses, endnu i 2015, familieforfader-steder på mange bopladser.
Afdøde kvinder og mænd erindres og æres ved to (eller flere) gren-huse. Husene til
forfædrene fra den mødrene side, får et hus med to åbninger. Forfædrene fra den fædrene
side får et hus med én åbning.
Forfaderstedet har desuden nogle stendysser. Her ofrer de sukumaer, der er kvægholdere,
kogødning ved frugtbarhedsceremonierne. Ved forfaderhusene findes også en gruttesten til
pulverisering af naturmedicin, der bevarer og helbreder kroppen og de sociale relationer i
livet.
Om der er mad til alle på bopladsen, afhænger af naturen og forfædrenes luner. Af samme
grund dekoreres åndehusene almindeligvis med bopladsens udtjente madgryder. Denne
gestus behager forfædrene, der så er mere tilbøjelige til at sikre overflod.
Øverst i husenes top anbringes tornegrene. Med de mange spidser, der peger i uendeligt
mange retninger, fungerer de som en slags antenne, der fanger forfædreåndernes
opmærksomhed i det hinsidige.
Forfaderstedet har endvidere et mangeleddet ”plantet” grenstativ til at hænge medicinkalabasser, medicin-horn o.a. på. Ting der anvendes, når der laves ceremoni.
Forfaderstedet orienteres bevidst i forhold til øst – vest – nord – syd. Dette markeres ved at
plante særligt tilvirkede spyd i verdensretningerne. Spyddene beskytter mod ondt og hjælper
derigennem med at jordelivets sikkerhed varetages.
Ved et forfader-ritual blandes mælk og knuste hirsekerner, der pustes ud i de fire
verdensretninger. Det er et offer til forfædrene og en bøn om at få bestemte, store som små,
ønsker opfyldt. Gennem forfædre-ritualet påkaldes forfædrene, således at de med deres kløgt
og velvilje kan guide og hjælpe de levende.
Redskaberne til dette består af en mælke-kalabas og en tæt, græsflettet drikkekurv samt en
græsflettet bakke til frembærelse af de nødvendige ting til ceremoni stedet.

WanaCesilia 2015

For yderligere information:
Utamaduni Dance Troupe: www.utamaduni.dk/dance
WanaCesilia Sukuma museum: www.sukumamuseum.org

