Världens fest – i Sverige
Chusuk (koreansk högtid)
Av-nummer: 11223tv21

Chusuk är en tacksägelse- och skördefest som inträffar i augusti – september (under den
koreanska kalenderns åttonde fullmåne). Det är en av de största högtiderna i Korea – en familjefest
där man firar och vördar sina förfäder.
I programmet får vi träffa familjen Song i Stocksund. Vi får följa dem under deras festförberedelser
och firande med släkt och vänner. Huvudpersoner är Hea-Ran Song och hennes svenska väninna
Cecilia Andrén. Festdagen genomsyras av glädje och skratt. Huset sjuder av aktivitet. Mat som är
aktuell för årstiden ska lagas och kakor bakas. Den speciella dansen "Kan gang sole" övas in av
festens kvinnliga deltagare. Traditionella koreanska kläder i starka färger plockas fram och en
speciell ceremoni där barnen bugar för sina farföräldrar äger rum. Efter den storslagna middagen
spelas den koreanska motsvarigheten till "Fia med knuff" och när fullmånen lyser som starkast
dansar kvinnorna fullmånedansen. Kvällen avslutas med kareokesång där koreanska och
västerländska slagdängor blandas friskt.

Chusuk – Faktabakgrund
Vad är Chusuk?
Chusuk är en av Koreas största högtider – en tacksägelse- och skördefest som länge varit en
nationell högtid. Man hedrar sina förfäder och tackar för skörden.
När firas Chusuk?
Chusuk inträffar när det är fullmåne i augusti – september. Chusuk kallas också "Han Gah Wee",
som betyder ungefär "stor och i mitten". Chusuk är en stor dag som infaller vid årets mitt.
Varför firas Chusuk?
Firandet av Chusuk anses ha börjat under kung You Rees styre. Han samlade alla kvinnor från sex
städer och delade upp dem i två lag. Lagen skulle sedan tävla om vilket som hade de bästa
väverskorna. Det förlorande laget skulle sedan tillaga och servera det vinnande laget en stor
middag. Dessutom skulle de framföra en traditionell sång med mycket sorglig text. Trots
tävlingsmomentet blev den efterföljande festen så trevlig att tävlingen och festen blev en tradition.
Än i dag anordnas tävlingar i vävning, men den sorgliga sången har fått en gladare text.
Hur firas Chusuk?
Under Chusuk ger sig koreanska familjer iväg för att besöka sina födelsestäder och sina förfäders
gravar.
Chusuk varar i tre dagar:
Första dagen, då man befinner sig på sin födelseort, hjälps alla åt att städa huset och förbereda
maten: ris, soppa, fisk, kött, många olika sorters frukt och grönsaker samt en traditionell riskaka som
kallas "song-pyon". Under Chusuk klär man sig i "han-bok" – särskilda traditionella, färggranna och
vackra kläder.
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Under Chusuks andra dag genomförs en rit som kallas "Je-Sa". Det är då man tackar sina förfäder
och talar om att man tänker på dem och inte har glömt dem. Man tackar dem särskilt för en god
skörd. Maten man förberedde dagen innan ställs fram på ett minnesbord i en speciell ordning.
Sedan samlas man vid bordet och bugar respektfullt för förfäderna. Man tänker sig att de avlidna
släktingarna denna dag befinner sig i huset – att de tittar på familjemedlemmarna och ser vad de
gör och vad de tänker. Därför är det viktigt att uppträda respektfullt under denna ceremoni. Ofta
passar de äldre släktingarna på att berätta för de yngre om de döda och om livet förr. Detta för att
de unga inte skall glömma och för att de skall kunna föra traditionen vidare. Efteråt äter man den
stora måltiden, festar och har roligt. En gammal sed är att samlas utomhus och att dansa och
sjunga under fullmånen. Man tar varandra i hand och dansar i en stor ring. Denna dans kallas "Kang
kang swalrae".
På den tredje dagen åker de flesta hem igen.
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