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vårdagjämningen infaller alltid 
den 20 eller 21 mars. Men vilken tid på 
dygnet det sker är olika från år till år. 
Somita brukar fira med sin familj och 
det är en dag av väntan och förväntan.

– Jag brukar meditera en stund inn-
an för att förbereda mig. Sedan samlas 
vi i familjen och lyssnar på en speciell 
musik med mycket trummor. Stäm-
ningen byggs upp och vi håller koll på 
tiden. När vårens ögonblick infaller så 
känns det fantastiskt, det blir eufori.

Att fira nyår på vårdagjämningen 
har förstås en stark symbolik. Naturen 
har varit i djup sömn och nu väcks den 
långsamt till liv.

– På nouroz firas naturens pånytt-
födelse men på ett andligt plan blir det 
också en personlig känsla. Har man, 
som många svenskar, en årstidsdepres-

sion känns det nästan som att livet 
börjar om. Som en inre vårstädning.

symboler kopplade  
till naturen

Nourozfirandet ser lite olika ut i 
olika länder. I Iran inleds det med 
eldfesten som firas tisdagskvällen före 
nyåret med stora eldar, inte helt olikt 
ett valborgsfirande. Elden symboliserar 
vördnad och ses som okränkbar och 
gudomlig. Att hoppa över elden är en 
sorts reningsritual, berättar Somita.

– Man lämnar det gångna årets 
sjuklighet och bekymmer till elden och 
får värme och energi med sig in i det 
nya.

Själva nyåret, nouroz, är en familje-
högtid. På nyårsafton äter man tradi-
tionell mat tillsammans med familjen 

och under de följande dagarna besöker 
man släktingar. En viktig ingrediens i 
nouroz-firandet är det färgstarka haft 
sin-bordet. Ett traditionellt haft sin-
bord ska innehålla sju symboliska saker 
som alla börjar på bokstaven s. En bok 
av poeten Hafez brukar också finnas 
med. I den persiska kulturen har poesin 
en stark ställning och många läser in en 
andlig dimension i dikterna.

– Jag tycker samtidigt att det finns 
likheter mellan de persiska poeterna 
Hafez och Rumi och svenska Boye. De 
är alla väldigt existentiella. Vi säger ju 
att Sverige är ett sekulärt land. Men 
jag tror att det finns en andlighet hos 
många och att den andligheten är 
starkt kopplad till naturen. Även i den 
zoroastriska tron finns det en stor vörd-
nad för naturen.

Vårens ankomst sker under ett ögon

blick, men firandet pågår länge. 

Somita berättar om nouroz, nyåret 

som infaller på vårdagjämningen.

Det nya året börjar 
när naturen vaknar

Minst sju saker på bokstaven s� På ett traditionellt haft 
sin-bord kan det finnas sir (vitlök), samanu (memma), sabzi 
(vetegräs), sumak (en syrlig krydda), serke (vinäger), sen-
jed (torkade frukter), sib (äpple) och sekke (mynt)�
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en identitet med olika  
kulturella uttryck

För Somita som är uppvuxen med 
den svenska och persiska kulturen har 
även julen en särskild ställning. Den 
ger henne en känsla av magi på samma 
sätt som nouroz. 
Hon säger att hennes 
föräldrar ville ge 
henne det bästa från 
båda kulturerna.

– Det var viktigt 
för dem att vi skulle 
känna oss delaktiga i 
både det svenska och 
det persiska.

Samtidigt berät-
tar Somita att hon som barn kände en 
förväntan på att passa in. Att det fanns 
en norm för hur man ska vara som 
svensk. Men senare skakade hon av sig 
de förväntningarna.

– Jag ville vara mig själv. Jag är 
en sökande person och jag sökte mig 
tidigt till olika språk som ett sätt att 
utveckla min identitet. Jag har senare 
studerat hybrida identiteter, alltså att 
man tar till sig olika kulturella uttryck 
och kanske identifierar sig som världs-
medborgare. Jag är också inspirerad av 
buddhism och yoga. Det behöver inte 
vara kopplat till migration utan snarare 
till sinnelag.

Under sin utbildning för några år 
sedan började Somita utforska sitt per-
siska arv. Under sin uppväxt har hon 
inte mött något jättestort intresse för 
den persiska kulturen, berättar hon.

– Men på universitetet i Venedig 
mötte jag människor som verkligen såg 
upp till den, och som även hade lärt 
sig språket. Det gjorde att jag själv ville 
lära mig mer.

nouroz firas stort i sverige
Somita berättar att nourozfirandet 
också har blivit viktigare för henne i 
samband med medvetenheten om det 
förändrade klimatet.

– Miljökrisen har ökat min känsla 
för nouroz. Det 
känns upplyftande 
och som en hyllning 
till naturen att fira 
dess uppvaknande 
efter vintersömnen.

Nouroz är en hög-
tid som har etablerat 
sig i Sverige. Den 
firas av personer som 
har migrerat hit, men 

även personer med svensk bakgrund 
brukar ses delta i de storslagna eldfes-
terna som inleder nyårsfirandet. Eldfes-
ten i Kungsträdgården i Stockholm är 
en av världens största, den direktsänds 
av tv-kanalen MBC Persia och ses av 
människor världen över.

– Det betyder väldigt mycket för 
mig att Sverige möjliggör en sådan sak.  

Text: Tove Näckdal 
Foto: Harald Nilsson

Stämningsfullt� Haft sin-bord brukar vara färg-
starka och dekorerade på olika sätt� En bok av 
poeten Hafez ligger på bordet och hans dikter 
läses ofta under nouroz�

”Det känns  

nästan som att 

livet börjar om.”

FAKTARUTA

Nouroz firas framför allt i Iran, Afghanistan, 

Kurdistan, Azerbajdzjan och Tadjikistan� 

Firandet har sitt ursprung i zoroastrismen 

som var statsreligion i det persiska riket 

från 600-talet f�v�t till 600-talet e�v�t� Det 

finns en liten grupp zoroastriska utövare 

idag, varav de flesta bor i Indien� Många 

iranier i exil har också tagit upp zoroast-

riska traditioner� 

Elden är central i zoroastriska ritualer 

och högtiderna anknyter till naturens 

växlingar� En annan viktig högtid är shab 

e yalda, årets längsta natt, som firas vid 

midvintersolståndet i december�
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Gammal persisk figur� Farvahar är zoroastrismens mest 
kända symbol� På bilden står även zoroastrismens viktigaste 

principer: goda tankar, goda ord och goda handlingar��

Senjed� På svenska kallas de ibland för mjölbär 
och är torkade frukter från silverträdet� De 
symboliserar kärlek�

Inspirerad� Somita utforskar den persiska kulturen samtidigt 
som hon inspireras av andra kulturella uttryck�



Nattlig färd� Under laylat al isra minns muslimer profeten 
Mohammeds himmelsfärd� Många ber särskilda böner och 
berättar historier från profeten Muhammeds liv denna natt�
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* Denna högtid inleds alltid kvällen före utsatt datum.

1 februari* 
Kinesiskt nyår. Nyåret är 

en familjefest och många reser där för 

hem till familjen under nyåret� Detta 

har gjort det till världens största årligt 

återkommande migration� I den kine-

siska kalendern är varje år kopplat till 

något av astrologins 12 djur� I år har 

turen kommit till tigern, som står för 

innovationsförmåga, äventyrlighet 

och självförtroende� Det blir år 4720� 

Smällare och fyrverkerier, röda lyktor 

och dumplings (kokta degknyten) 

är vanliga� Det kinesiska 

nyåret är också känt 

som vårfestivalen eller 

asiatiskt nyår eftersom 

det också firas i Sydkorea, 

Taiwan, Vietnam, Indone-

sien och Malaysia� 

2 februari
Kyndelsmässodagen. Kallas 

även Herrens frambärande i templet� 

Dagen firas för att fyrtio dagar har  

gått sedan Jesus födelse� I enlighet 

med judisk tradition tog då Maria och 

Josef sitt barn till det judiska templet 

för att bära fram honom inför Gud� 

Kyndel betyder bloss, och ofta delas 

ljus ut under gudstjänsten� Se även 

15 februari�

5 februari* 
Vasant panchami. 

Denna populära vårfestival 

tillägnas Saraswati, som är 

kunskapens, konstens och 

musikens gudinna� De flesta som fi-

rar bär gula kläder, då gult förknippas 

både med Saraswati och färgen på de 

grödor som börjar blomma�

8 februari
Nirvanadagen. Mahayana-

buddhister minns dagen då Buddha, 

vid 80 års ålder, dog och uppgick 

i nirvana� Detta är en dag för att 

reflektera över döden och påminna 

sig om alltings obeständighet� Många 

tar med sig bilder på döda släktingar 

och vänner till altaret, minns dem och 

mediterar� Se även 15 februari�

14 februari
Alla hjärtans dag (katolsk, 

protestantisk). På engelska kallas 

högtiden Valentine’s Day efter det 

kristna helgonet Sankt Valentin� Han 

sägs bland annat ha skyddat kristna 

under förföljelse och vigt kristna par i 

hemlighet� Idag förknippas högtiden 

med romantik och många firar genom 

att ge varandra kärleksbrev och gåvor 

som choklad eller blommor�

15 februari
Kyndelsmässodagen. (ortodox) 

Firas denna dag av de ortodoxa kyrkor 

som följer den julianska kalendern� Se 

2 februari�

15 februari
Nirvanadagen. Firas av vissa 

buddhister på detta alternativa datum� 

Se 8 februari�

FEBRUARI

16 februari
Magha puja – sanghadagen. 

Sanghadagen är en fullmånedag som 

firas till minne av när fler än tusen av 

Buddhas efterföljare samlades för att 

lyssna till hans undervisning� Dagen 

hyllar gemenskapen, sangha, mellan 

alla som följer Buddhas lära� Magha 

Puja firas bland annat med meditation, 

predikningar och ljusprocessioner� 

28 februari
Laylat al isra wal miraj – pro

fetens himmelsfärd. Natten firas till 

minne av att profeten Muham med av 

ängeln Gabriel fördes från Mecka till 

Jerusalem och sedan över himlen till-

baka till Mecka� Under himmelsfärden 

mötte han och bad tillsammans med 

alla tidigare profeter, till exempel Abra-

ham, Moses och Noa� Himmelsfärden 

firas med särskilda böner under natten� 

”Din skönhet, som i vintern bor,

du ger till oss som gåva. 

Din rikedom i kärlek stor 

vill jag i vintern lova, 

för frostens träd och höstens säd,

som sover nu i jorden,

Guds vintertid i Norden.”
Christian Braw ut Psalmer i 2000-talet
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Hinduism

Krishna� Guden Krishnas födelsedag firas i krishna-rörelsens tempel i Göteborg� 

Gudahyllning. Under högtiden Navratri är det gudinnan Durga som står i fokus för dyrkan�

Färgrikt� Under vårfesten holi kastar hinduer färgat pulver på varandra under glädjefulla former�
Heliga ting� På ett hinduiskt altare ingår förutom gudafigurer  
oftast rökelse, ljus och ringklocka�

Tilak� Pricken i pannan är en symbol för det gudomliga i människan� 
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”Jag känner ett behov av att fira och visa svenskarna 

vad indisk kultur är.”
Namrata Mukherjee, ur Multireligiösa almanackan 2020

HINDUISM
Antal i världen: Ca 900 miljoner

Antal i Sverige: Ca 8 000

Central skrift: Vedaskrifterna utgör den 

äldsta och viktigaste samlingen av hinduiska 

skrifter, men det totala antalet betydelsefulla 

skrifter är mycket stort�

Symbol: Aumtecknet står för 

det heliga ljudet aum, som 

symboliserar Gud eller den 

högsta verkligheten� Aum-

ljudet reciteras i samband med 

ritualer och ingår i mantran som 

används vid meditation och bön�

Hinduer i Sverige: Ungefär 8 000 svensk-

ar är hinduer� Ett mindre antal hinduer kom 

redan på 1950-talet som arbetskrafts-

invandrare från Indien� Dessa följdes på 

1970-talet av en grupp hinduiska flyktingar 

som tvingades fly regimen i Uganda när 

diktatorn Idi Amin utvisade alla asiater� På 

1980- och 1990-talen kom en grupp tamilska 

flyktingar från Sri Lanka� Det beräknas där-

till finnas runt tusen svenska konvertiter� De 

flesta av konvertiterna tillhör rörelsen ISK-

CON, mer känd som Krishna-rörelsen� Många 

svenskar har kommit i kontakt med hindu-

iska föreställningar via yoga, som ursprung-

ligen är en hinduisk andlig praktik� Hindu-

iska tempel finns i Mariestad, Jönköping och 

Stockholm� 

Tro och liv: Är Gud en eller 

flera? Manlig eller kvinnlig? 

Personlig eller opersonlig? 

Svaren på dessa frågor varierar 

beroende på vilken hindu du frå-

gar� Hinduismen är nämligen ett sam-

lingsbegrepp för en mängd olika filosofiska 

skolor, riktningar och praktiker med indiskt 

ursprung� Det är därför svårt att ringa in 

något som alla hinduer har gemensamt i 

sin tro� Till vanliga föreställningar hör tron 

på återfödelse och möjligheten att nå en 

andlig befrielse som kallas moksha� Trots 

att hinduismen innehåller en mångfald av 

gudar och gudinnor är många hinduer av 

uppfattningen att det ytterst sett bara finns 

en gud som manifesterar sig i olika former� 

Till de viktigaste gudarna hör Vishnu, Shiva 

och Devi (gudinnan)� 

Många hinduer utför varje dag någon 

form av gudahyllning, puja� Puja utförs så-

väl i tempel som i hemmen� En puja utförs 

för att hylla en eller flera gudar� På en skyd-

dad och lugn plats i hemmet placeras staty-

etter eller gudabilder och till dessa skänks 

på ett symboliskt sätt gåvor av olika slag� 

Exempelvis skänker man mat, som därmed 

blir välsignad� Man ringer i små klockor, tän-

der oljelampor och offrar väldoft i form av 

rökelse� De pujas som utförs av prästerna i 

templen är ofta utförliga ritualer som kan 

ta flera timmar�

Högtider och tideräkning: De 

hinduiska hög tiderna handlar 

ofta om någon specifik gud 

eller gudinna, men kan också 

vara kopplade till årstiderna 

och årstidsväxlingar� En och 

samma högtid har ofta olika 

betydelser och firas på olika sätt 

beroende på inriktning i de hinduiska tra-

ditionerna� 

Det förekommer flera olika tide räkningar 

och kalendrar� De två viktigaste är saka-

kalendern, som är vanligast i norra Indien, 

och vikram, som är vanligast i söder� Enligt 

sakakalendern blir det i år 1944 och enligt 

vikram blir det 2079� Båda utgår från histo-

riska indiska härskare och är inte religiösa 

i egentlig mening� En mer religiös tideräk-

ning utgår från guden Krishnas död vilken 

inledde tidsåldern kali yuga� Enligt denna 

blir det i år 5124�



 

Multireligiösa almanackan vill skapa nyfikenhet och  

förståelse för olika sätt att tänka, tro och leva i Sverige. 

Den beskriver fler  

än 120 högtider  

från sex religioner, när de infaller och varför de firas. 

Midsommar, jul och påsk finns med, sida vid sida med 

Buddhadagen, chanukka och eid. Varje månadsuppslag 

illustreras av bilder från dagens mångreligiösa Sverige.

I almanackans faktadel kan du läsa mer om sex olika 

religioner och i magasinsdelen finner du intervjuer och 

reportage från olika delar av Sverige. 




