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Santalenes forhold til sine husdyr 

Dr. Boro Baski 

 

I museets samling er det flere gjenstander som Santalfolk i India, Bangladesh og Nepal har brukt 

til husdyrene sine i århundrer. Husdyr som kyr, okser, bøfler, geiter og griser, har spilt en viktig 

rolle i kontinuiteten til Santalenes liv. Husdyrene hjelper til med å dyrke ris, hvete, bajra, hirse 

og grønnsaker, og dyrene gir næringsrik mat fra kjøttet. Santaler har et sterkt forhold til 

husdyrene sine. Dette forholdet begynner når dyrene fortsatt er veldig unge. En familie som 

ønsker å oppdra en ku tar inn en ung hunnkalv fra naboen som et lån, en fosterku. Den første 

kukalven som denne  fosterkua føder blir fosterfamiliens eiendom. Når denne blir drektig for 

andre gang vil hun bli returnert til eieren. Årsaken til å oppdra dyr fra ung alder er for å utvikle 

forståelse mellom eieren og dyret. Eieren bruker også den perioden til å trene dyret til å utføre 

det arbeidet som det skal gjøre. Santaler bruker kjæledyrnavn for dyrene i henhold til farge, 

utseende og temperament som Kalomuni (svart skjønnhet), Pandu (hvite flekker på svart), 

Bende (kort haleben), Dabthu (storhodet), Khorda (haltende ben) ), Gadha (lat). De plystrer 

også forskjellige melodier for å lokke og mate dyrene sine og kalle dem inn i ly om kvelden. For 

en ku, okse og bøffel kaller de for eksempel aye-aye; for en geit og sauer en droi-droi; for en 

gris, dru-dru; for en høne er det ti-ti, og en and-tai-tai. Melodien kan endres avhengig av hvilket 

enkelt dyr de kaller. 

Santalene innlemmer kyr, okser og bøfler i sitt religiøse og kulturelle liv. I den største festivalen, 

Sorhae, får storfe stor betydning. I den fem dager lange festivalen er den tredje dagen viet til 

storfe; det kalles Khuntao. Kveget tilbes ved å gni olje på hornene og kroppenderes, og sanger 

blir sunget til kvegets ære av kvinner og menn hver for seg om kvelden og morgenen. 

I denne ånden av sameksistens med dyr, er det flere gjenstander som uttrykker den omsorgen 

og bekymringen Santals har for dyrene sine. For eksempel som Ṭotko (en treklokke for kyr og 

bøfler, og det harde skallet på palmyra-treet som brukes som en bjelle for geiter og sauer); 

Ghanti (forskjellige typer bjeller av jern eller bronse); Jora (en bjelle med tau); Kada Kuruda 

(verktøy for å binde bøfler); Kada banki (buffalo ring), Sukri Karuda (verktøy for å binde griser) 
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og Dahni (et verktøy for å merke kveg med rudimentære bilder). I Birbhum-distriktet i Vest-

Bengal blir Dahni også kalt Takoo. Alle disse gjenstandene henges på dyrenes nakke eller er 

merket på ryggen for å gjøre det lettere å stelle kveget eller for å spore dem lett hvis de går seg 

vill i bakker og i busker og jungler. Mange mennesker henger også forskjellige typer frø og skjell 

for å beskytte dyrene sine mot onde ånder og for å pynte dem. 

En viktig del av storfeets liv er trening for landbruksrelaterte aktiviteter. Det er flere elementer i 

katalogen som brukes til å trene dyrene. Ghura (et åk for trening) og Hodgor (et treverk som 

trekker langs bakken), ved å sette Ghura eller henge Hodgor på kua eller bøffelens nakke, 

hjelper storfeene til å roe seg ned og hindre dem i å løpe vekk fra flokken eller fra å slåss med 

de andre dyrene. Bruk av disse verktøyene hjelper til med å lage en træl på oksens nakke så den 

skal tåle å bære åket når de trekker en plog eller en vogn. 

 

 I Birbhum kalles en Hodgor også en Dhingra. Det er også verktøy for kalven for å forhindre at 

den drikker morsmelken mens den melker: Dhila (en snute) og Mihu Kauta (kalvmunnkrave). 

Disse verktøyene blir satt på den øvre delen av kalvens munn før de melker kua. 

Til tross for at de har et vennlig forhold til husdyrene sine, viser også santalene at de hersker 

over dyre. De har forskjellige typer stokker for å kontrollere trekkoksene. Santaler som 

oppdretter kuer, geiter, sauer eller griser med så mye omsorg og hengivenhet, er også i stand til 

å drepe dem lett ved å hamre hodet med tunge gjenstander eller ved å slå hodet i bakken, mot 

en vegg eller et tre. I noen religiøse seremonier slakter santalene offerdyr på stedet.  

 

I katalogen ser vi forskjellige typer kniver som Santalene bruker for å ofre dyrene sine og fjerne 

huden. Merom Mak Sonda, er en billhook brukt til å ofre geiter eller sauer under ritualer som 

ekteskap og Jhanthar Parab. Denne kniven brukes også til kutting av grener og bambus, eller 

noe rødt kjøtt. I Birbhum kalles det Kapi og brukes fortsatt på religiøse festivaler. Bodga Churi er 

en kniv som brukes til å ofre griser og fugler på stedet for tilbedelse. Det kalles også Sendra / 

Sikari Churi (jaktkniv). Santaler bærer den fortsatt med seg mens de går på jakt. Latic Churi, den 

litterære betydningen er en bøyd kniv, brukes spesielt til å fjerne huden på store dyr som kyr og 

bøfler. 
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Santalens kulturliv er ufullstendig i fravær av husdyr. Krymping av land og knapphet på og 

fremmedgjøring fra naturressurser tvinger den nåværende generasjonen til å forlate sitt 

tradisjonelle levebrød og skifte til en markedsøkonomi. Skiftet fra menneskeorientert 

arbeidskraft til maskinorientert arbeid i jordbruket reduserer også viktigheten av oppdrett av 

husdyr. Med tanke på denne situasjonen er betydningen av denne katalogen åpenbar og 

relevant. Ser man på prosessen med sosial og kulturell transformasjon, kan man frykte med 

sorg at husdyroppdrett kanskje ikke lenger eksisterer i fremtiden. Imidlertid vil kunnskapen og 

visdommen om å leve i harmoni med husdyrene fortsatt være dokumentert gjennom disse 

gjenstandene her i Etnografisk samling. 

 

 

 


