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av allt som går att äta i världen så 
äter människan bara en bråkdel. Det 
finns över 50 000 kända ätbara plantor. 
Ändå kommer 60 procent av mänsklig-
hetens kaloriintag från tre källor: vete, 
majs och ris. Samma sak när det gäller 
djur. Att avstå från att äta djur över-
huvudtaget blir mer och mer populärt 
i västvärlden. Men även den som är 
köttätare har antagligen sina begräns-
ningar. Eller vad sägs om friterade 
silkeslarver, hel grillad hund och stekt 
råtta? De är alla exempel på rätter som 
anses vara delikatesser i olika delar av 
världen. På motsvarade sätt är griskött 
överlägset mest populärt hos svenska 
köttätare men anses otänkbart att äta i 
länder som är kulturellt påverkade av 
judendom och islam.

Förmågan att välja vad vi ska äta är 
utmärkande för människan. Men vad 
vi anser vara ätbart är samtidigt präglat 
av den kultur vi är uppvuxna med. Mat 
är nära sammankopplad med minnen 
och traditioner, som i sin tur påverkar 
vår identitet och vilka vi känner att 

vi är. Därför är mat så mycket mer än 
bara näring. Traditioner kring mat spe-
lar också en viktig roll i att strukturera 
tiden och tillvaron.

mat och minnen
Tänk på en högtid du gillade att fira 
som liten. Vad minns du? Finns det 
några särskilda maträtter som du för-
knippar med firandet? Om du fort-
farande firar samma högtid, och om 
du själv är stor nog att vara med och 
planera den, tänker du på vilken mat 
som ska lagas? 

Om du svarar ja är du inte ensam. 
Matens roll är central vid högtider 
och firanden. Dadlar att bryta fastan 
med under ramadan, mormors kött-
bullar på julafton eller dumplings 
vid det kinesiska nyåret fyller alla en 
liknande funktion. Och att priset på 
jordgubbar ofta stiger markant dagen 
för midsommarafton visar hur viktiga 
de är för många svenskar. Förutom att 
de är goda så är det också minnet och 
traditionen som bidrar till upplevelsen. 

Att äta hallon på midsommar skulle 
nog, hur goda de än är, kännas lite fel 
för många.

Under eldfesten som inleder det 
persiska nyårsfirandet nouroz serveras 
alltid en särskild soppa, ash. Firandet 
pågår utomhus i den kyliga vårkvällen 
och den mättande soppan passar bra 
att värma sig med. Under den judiska 
sabbaten som infaller en gång i veckan 
finns alltid rött vin och challa-bröd på 
bordet. Vissa återkommande mattradi-
tioner kan ha ett religiöst ursprung som 
mer eller mindre är bortglömt. Semlor 
säljs bara en begränsad period under 
året även om den tycks bli lite längre 
för varje år. Förr i tiden var semlans 
försäljningstid strikt begränsad till och 
med fettisdagen. Meningen var att 
man skulle äta upp sig med lite extra 
kalorier inför fastan som inleds dagen 
efter, på askonsdagen. Nu för tiden följs 
semmel ätandet för de allra flesta inte av 
någon fasta, knappt har semlorna slutat 
säljas förrän påskgodiset börjar dyka 
upp på butikshyllorna.

Matens symbolik är ett återkommande tema 

i alla religioner. Vad vi äter, när vi avstår från 

att äta och hur vi äter utgör en viktig del av 

vår identitet.

Att äta och 
att låta bli
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Gudomlig föda� Mat offras till gudarna under en hinduisk ceremoni� Efteråt har maten blivit prasadam, välsignad, och delas ut till besökarna�

Kvällsmål med guldkant� När solen går ner avslutas dagens  
fasta under den muslimska fastemånaden ramadan�

Mat för att minnas� Under pesach ska det alltid finnas ett fat med olika symbo-
liska rätter som påminner om det judiska folkets befrielse från slaveriet i Egypten�
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tillåten och förbjuden mat
Judendomen är en av de religioner som 
har flest regler kring vad som är tillåtet 
att äta och inte. I Första Mosebok finns 
en lång uppräkning över livsmedel 
som är förbjudna. Enligt judisk 
tradition är förmågan att välja vad 
vi ska äta central. Att inte urskill-
ningslöst äta vad som helst ses som 
ett utslag av den fria vilja som gör 
oss till människor. Att rama in 
måltiden med regler är också det 
som höjer ätandet från ett djuriskt 
behov till en helig ritual. Precis som 
Gud skapar världen genom att separera 
ljus från mörker och land från hav så 
gör människorna en åtskillnad mel-
lan rent och orent, tillåtet och otillåtet. 
Detta blir ett sätt att vid varje måltid 
symboliskt påminna sig om hur Gud 
skapar ordning ur kaos – och att ge ord-
ning och ramar åt sin egen vardag.

I de indiska religionerna finns 
en tradition att inte döda djur och 
därmed inte heller äta kött. Det beror 
dels på principen om ahimsa, icke-
våld. Att åsamka en annan levande 
varelse lidande ses som negativt både 
för den som dödas och den som utför 
handlingen. Tron på själens återfödelse, 
reinkarnation, gör också att en släkting 
skulle kunna återfödas i en djurkropp 
och därför blir dödandet ännu mer 
moraliskt tvivelaktigt.

att avstå från att äta
Fasta förekommer i alla religioner. I 

kristendomen inleds den årliga fas-
tan på askonsdagen, fyrtio dagar före 
påsken. Det är en period av eftertänk-
samhet och stillhet då man traditionellt 

äter enkel mat utan animaliska produk-
ter. I Sverige passade påbudet om fasta 
tidsmässigt bra ihop med tillgången 
till mat. De sista månaderna av vintern 
låg svälten på lut för många. Vid påsk, 
när värmen återvänder och hönorna 
börjar lägga ägg igen bryts fastan med 
en glädjefull fest full av mat, vårkänslor 
och minnet av Jesus återuppståndelse. 
Under den muslimska fasteperioden ra-
madan avstår många muslimer från att 
äta under dygnets ljusa timmar. Under 
ramadan är bönen och kontakten med 
Gud viktig och många lägger fokus på 
sin andliga utveckling och självreflek-
tion. Den gemensamma måltiden på 
kvällarna är en viktig del av fastan för 
många. Tiden tillsammans med nära 
och kära är betydelsefull och i mus-
limska länder är alla, grannar såväl som 
främlingar, inbjudna att dela fastebryt-
ningsmåltiden.

I hinduism och buddhism är fastan 
kopplad till andlig utveckling. Det är 

främst munkar och nunnor som fastar 
regelbundet, men även vanliga utövare 
kan välja att leva asketiskt under perio-
der i livet.  

från sabbat till  
fredagsmys
Matens roll är förstås lika stor för 
icke-troende som för troende. I 
det sekulära Sverige följer många 
människor särskilda matregler, 
ofta baserade på olika mer eller 
mindre välbelagda föreställningar 

om hälsa och välbefinnande. Skolor har 
behövt införa begränsningar och krav 
på läkarintyg eftersom elever och deras 
föräldrar hävdar att de inte kan äta  
gluten, raffinerat socker, lättproduk-
ter och andra saker som anses mindre 
hälso samma. Även icke-religiösa tra-
ditioner och ritualer existerar förstås 
också. Övergången mellan vardag och 
helg firas med sabbatsmåltiden i juden-
domen. Många svenskar, troende eller 
ej, firar istället in helgen med fredags-
mys. Det innebär oftast chips, tacos 
och tv, i vissa fall också sällskapsspel. 
Fredagsmyset har blivit mycket popu-
lärt och etnologer menar att det kan 
ses som en modern ritual. Att samlas 
kring mat och kring en återkommande 
aktivitet fyller en viktig funktion för 
såväl troende som icke-troende. Som så 
ofta är fallet är det svårt att dra en skarp 
gräns mellan kultur och religion.  

Text: Marcus Nilsson och Tove Näckdal 
Foto: Harald Nilsson

Många svenskar,  

troende eller ej, firar in 

helgen med fredagsmys.
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Symbolisk frukt. Sötcitron, etrog på hebreiska 
används under sukkot� Den binds med kvistar från 
palm, myrten och pil och används i olika ritualer�

Fest utan fasta� Semlor säljs numera obekymrat hela vårvintern, utan hänsyn till den kristna fasteperioden�

Klassiker� Janssons frestelse är en given rätt på många jul-
bord� Vilken Jansson som har namngivit rätten är dock oklart�

Mat för alla� I ett sikhiskt tempel bjuds alla som vill och be-
höver på gratis vegetarisk mat� Att vara med och laga maten 
är en del av den religiösa praktiken�



Vårpicknick� Nyårsfirandet newroz avslutas med en lunch i vårgrönskan 
den trettonde dagen efter nyårsafton� Dagen, sizdah bedar, firas i Iran 
samt delar av Afghanistan, Azerbadjan och Tadjikistan�
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* Denna högtid inleds alltid kvällen före utsatt datum.

19 mars
Sankt Josef, jungfru Marias 

brudgum (katolsk). Josef var Jesus 

fosterfar och Jungfru Marias make 

enligt Bibeln� År 1870 blev Josef 

den katolska kyrkans skyddspatron� 

Han ses också som arbetarnas 

skyddshelgon och avbildas ofta med 

sina snickarverktyg�

20 mars
Newroz. Nyåret newroz firas 

bland annat av personer med iransk, 

kurdisk och afghansk bakgrund, 

men även av zoroastrier och 

bahaier� Newroz sammanfaller med 

vårdagjämningen och är en fest för 

ljuset, våren och den första spirande 

skörden� En vanlig persisk tradition är 

att duka upp ett bord med särskilda 

symboler för allt det goda man önskar 

sig under det nya året� Newroz har 

sitt ursprung i den fornpersiska 

religionen zoroastrism, Över 200 000 

svenskar beräknas fira newroz� Det 

blir år 1400 enligt den persisk-

muslimska solkalendern� För bahaier 

bryts den 19 dagar långa fastan med 

nyårsfirandet, och det blir år 178� Enligt 

kurdisk folktradition befriades det 

kurdiska folket från tyrannen Zuhak 

denna dag och kurder firar år 2633 i år�

25 mars
Jungfru Marie bebådelsedag. 

Kallas även Herrens bebådelse eller 

Marie bebådelsedag� Kristna firar att 

jungfru Maria fick veta att hon skulle 

föda Guds son� Dagen kallas i Sverige 

också för vårfrudagen som i folkmun 

omformats till våffeldagen� Detta har 

gett upphov till seden att äta våfflor 

denna dag� Dagen är en viktig högtid 

i den samiska traditionen� Se även 

7 april�

28 mars
Lailat al-bara’ah. Natten kallas 

förlåtelsens natt och infaller i mitten 

av månaden sha’ban, två veckor före 

ramadan� Muslimer ber under natten 

om Guds vägledning och förlåtelse för 

sina synder� För shiamuslimer är detta 

också dagen för den tolfte och siste 

imamens födelse�

10 mars
Laylat al isra wal miraj – 

profetens himmelsfärd. Natten 

firas till minne av att profeten 

Muhammed av ängeln Gabriel fördes 

från Mecka till Jerusalem och sedan 

över himlen tillbaka till Mecka� Under 

himmelsfärden mötte han och bad 

tillsammans med alla tidigare profeter, 

till exempel Abraham, Moses och Noa� 

Himmelsfärden firas med särskilda 

böner under natten�

11 mars 
Maha Shivaratri – Shivas stora 

natt. Högtiden firas till guden Shivas 

ära, och utgår från hans giftermål med 

gudinnan Parvati� Firandet varar från 

kvällen ända fram till följande morgon� 

Den hängivne håller sig vaken hela 

natten, mediterar och sjunger Shivas 

mantra – Om namo Shivai�

14 mars
Sikhiskt nyår. Det blir år 

552� Den sikhiska tideräkningen utgår 

från grundaren Guru Nanaks födelse�

15 mars
Den stora och heliga fastan 

inleds (ortodox). Fastan varar i 

sammanlagt sju veckor, fram till 

påskdagen� Den 

som fastar enligt 

den ortodoxa 

traditionen avstår 

från kött, fisk, ägg och 

mjölk� I ortodox tradition finns många 

fastedagar, till exempel varje onsdag 

och fredag, 40 dagar före jul samt 14 

dagar inför Guds moders avsomnande�

16 mars
Eldfesten. Tisdag kväll före 

vårdagjämningen och nyåret newroz 

firas chaharshanbe suri, även känd 

som onsdagsfesten eller eldfesten� 

Eldfesten firas ofta utomhus med musik 

och fyrverkerier� En vanlig tradition 

är att hoppa över en rad med eldar, 

vilket symboliserar att lämna det gamla 

bakom sig och få ny energi till det 

nya året� I Sverige firas eldfesten stort 

på Skansen i Stockholm, på Heden i 

Göteborg och i Folkets Park i Malmö�

28 mars
Palmsöndagen (protestantisk, 

katolsk). Palmsöndagen firas till minne 

av när Jesus red in i Jerusalem på en 

åsna och folket hälsade honom med 

palmkvistar i händerna� Palmsöndagen 

inleder stilla veckan, som är den sista 

veckan i fastetiden före påsk� Se även 

25 april�

MARS

28 mars – 4 april*
Pesach. Den judiska högtiden 

som firas till minne av det judiska 

folkets befrielse från slaveriet i 

det faraoniska Egypten och dess 

uttåg därifrån� Under den första 

pesachkvällen samlas ofta familjen 

och läser historien om befrielsen från 

Egypten� Berättelsen uttrycks också 

symboliskt i den måltid som man äter, 

kallad seder� 

29 mars* 
Holi – färgernas fest. En vårfest 

där leken och glädjen står i centrum� 

Folk samlas och kastar färgpulver på 

varandra under glädjefyllt kaos� 

29 mars
Hola mohalla. En vårfest och 

försvarsuppvisning med tävlingar i allt 

från kampsport till poesi� 
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Sikhism

Köksarbete. Församlingsmedlemmar hjälps åt att laga maten som serveras efter gudstjänsten�

Helig bok� Skriften Guru Granth Sahib bäddas ner rituellt i en särskild himmelssäng�

Helig flagga. Nishan Sahib kallas den trekantiga flagga som vajar  
utanför varje tempel� Under Vaisakhi bärs det nya flaggtyget i  
procession och byts ut�

Välsignat� I behållaren ryms en söt deg, karah prashad,  

som äts under gudstjänsten som en slags välsignelse�

Gudstjänst och mat� Efter gudstjänsten äter alla en gemensam måltid som  

tillagats i tempelköket, langar�
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”Jag fick äntligen ihop min gudstro med en praktik, ett 

sätt att leva. Här finns en syn på praktisk solidaritet 

som tilltalar mig. Sikherna tar det här med människo-

värde och jämlikhet på allvar.”

Nicklas Niranjan Singh, ur Multireligiösa almanackan 2019� 

SIKHISM
Antal i världen: Ca 30 miljoner

Antal i Sverige: Ca 4 000

Central skrift: Guru Garant Sahib

Symbol: Khandasymbolen syns 

särskilt på sikhiska flag gor 

och emblem� Svärdet i mit-

ten symboliserar det sikhiska 

dopet� Cirkeln representerar 

oändligheten och att Gud är en� 

De två svärden vid varje sida är symboler 

för hur det andliga och det världsliga är 

förbundna med varandra�

Sikher i Sverige: De flesta svenska sikher 

har bak grund som flyk t  ingar� En del kom till 

Sverige på 1970-talet som en följd av att 

diktatorn Idi Amin fördrev alla asiater i 

Uganda� På 1980-talet kom ett antal sikher 

på grund av förföljelser i Indien� Ett litet 

antal svenskar har konverterat till sikhismen, 

ibland som ett resultat av att de är anhäng-

are till den nyreligiösa rörelsen 3HO som 

har inslag från sikhismen� Sikhiska tempel, 

gurdwaror, finns i Stockholm, Göteborg och 

Malmö� 

Tro och liv: Sikhismen är den 

yngsta av världsreligioner-

na och uppkom för ungefär 

500 år sedan i norra Indien� 

Grundaren till sikhismen hette Guru Na-

nak� Enligt honom finns det bara en gud, 

som är skaparen och upprätthållaren av 

allt, samtidigt som Gud också ryms inom 

oss själva� Genom att vända sig inåt kan 

man också finna Gud� Guru Nanak och de 

nio guruer eller andliga ledare som följde i 

hans fotspår kom alla att betona vikten av 

att vara en del av samhället och engagera 

sig i sociala rättvisefrågor� 

Sikher har ibland blivit uppmärksammade 

för de synliga symboler som många bär på 

sig� Det långa håret och turbanen, det sym-

boliska svärdet och stålarmbandet är några 

av dessa� Dessa konkreta symboler påmin-

ner om både andliga och världsliga ideal, 

som att vara tacksam inför Gud, att leva ett 

strävsamt och moraliskt liv samt att ha mod 

att stå upp mot orättvisor i världen�

Församlingen samlas i det sikhiska temp-

let för att fira gudstjänst� Under gudstjäns-

ten läser man ur den heliga skriften, Guru 

Granth Sahib, som av sikher ses som en evig 

guru eller andlig lärare� En person läser högt 

ur skriften och ofta sjunger man hymner till 

musik från indiska trummor och orgel-

harmonium� Gudstjänsten avslutas med ett 

slags välsignelse genom att en söt varm 

deg, prashad, delas ut� Efter gudstjänsten 

äts en gemensam måltid i köket, langar�  

Maten som serveras är vegetarisk för att 

alla ska kunna äta av den oavsett religiös 

tro� Under måltiden sitter alla tillsammans i 

rader på golvet, vilket symboliserar alla män-

niskors lika värde� Sikher framhåller gärna 

att alla människor är välkomna till gudstjäns-

terna, oavsett religiös tillhörighet� I Sverige 

samlas församlingarna främst på söndagar�

Högtider och tideräkning: Många 

högtider firas till minne av sik-

hismens tio guruer, deras gär-

ningar, liv och öde� Skriften Guru 

Granth Sahib läses vid vissa 

högtider högt från början till slut� 

Församlingsmedlemmarna turas 

om att läsa, eftersom det tar cirka tre dygn�

Sikhismens tideräkning utgår från grun-

daren Guru Nanaks födelse år 1469� Nyåret 

firas 14 mars och i år blir det år 552� Länge 

använde sikherna den hinduiska vikram-

kalendern, men från och med 2003 an-

vänds i stället den nykonstruerande nanak-

shahikalendern� Det är en solkalender vilket 

innebär att de sikhiska högtiderna numera 

infaller på fasta dagar varje år� Undantaget 

är de traditionella indiska högtider som även 

firas av hinduer och som därför följer den 

hinduiska vikramkalendern�




