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Festfixare för gudar 
och människor

ett folkets hus i en förort i oktober. Svensk folkhems
arkitektur med stora ljusa rum, träpaneler och keramikkonst 
på väggarna. På dörren en bild på en kvinna med tio händer 
och tio armar som trampar på en demon. Det är den hindu
iska gudinnan Durga och det är dags för fest till hennes ära.

– Durga är den stora mamman, den som klarar allt, säger 
Namrata. Hon tar hand om oss alla, det är därför hon behö
ver så många armar.

Även Namrata multitaskar, milt uttryckt. Till vardags ar
betar hon som ingenjör på Volvo och är nyligen tillbaka efter 
föräldraledighet med sitt andra barn. På fritiden driver hon 
en organisation som arrangerar hinduiska fester i Göteborg. I 
Bengalen, den delstat i östra Indien där Namrata är född, är 
Durgafirandet årets största fest.

– Det är en stor fest för alla, särskilt i huvudstaden Kol
kata. Muslimer, hinduer och kristna är alla inkluderade.

vill bjuda in till kulturen
I festlokalen är det febril aktivitet på lördagsmorgonen. 
Många finklädda kvinnor och några män har börjat för
vandla det stora rummet till en kombination av tempel och 
festlokal. Röda och guldglänsande tyger och band draperas 
över furuborden. Papper med sirliga mönster har klistrats på 
papperstallrikar för att likna hinduiska tempeltavlor. Kilovis 
med frukt skärs upp och arrangeras på tallrikar för att offras 
till gudarna och bli prasadam, välsignad mat som efter offer
ceremonin får ätas av alla. I mitten av förberedelserna står 

Namrata i en traditionell guldglittrande indisk tunika och ger 
instruktioner till höger och vänster. Föreningen har beställt 
flera stora gudastatyer som nyligen har anlänt från Indien. De 
väntar i sina trälådor för att ta plats på altaret som håller på 
att byggas upp.

Festen arrangeras av den yngre generationen, personer 
som har kommit till Sverige på 2000talet. Det finns också 
en grupp äldre hinduer som kom hit från Indien och Bangla
desh som arbetskraftsinvandrare på 1960talet.

– De byggde aldrig något tempel. Det kanske inte vi hel
ler kommer att göra, men jag känner ett behov av att fira och 
visa svenskarna vad indisk kultur är.

Namrata har arbetat på Volvo i åtta år. Hon tror att det 
finns en allmän bild bland svenskar av att indier är enkla att 
arbeta med. Men själv kan hon känna att det finns en klyfta 
mellan folkgrupperna, att det är svårt att förstå varandra. 
Sedan hon blev svensk medborgare har det känts allt viktigare 
att bjuda in och ge mer information om den indiska kulturen. 

– Vi är ju alla människor. Vi har samma vardagsbekym
mer med barnen och att hinna hälsa på våra äldre. Men ändå 
har vi svårt att komma nära varandra. Med mer kunskap om 
kulturen kan vi förstå varandra bättre.

principer viktigare än traditioner
Namrata ser sig egentligen inte som särskilt religiös. Men 
för många svenskbengaler är det otänkbart att fira Durga
högtiden utan Durgastatyer och den religiösa ceremonin. 

Den multitaskande gudinnan Durga firas varje år i 

oktober. Möt Namrata Mukherjee som organiserar 

Durga-firande och andra hinduiska högtider. Hon vill att 

firandet ska vara en brygga mellan olika generationer, 

religioner och inte minst mellan indier och svenskar.
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Passion för kulturmöten. Namrata 
Mukherjee hoppas att svenskar och 
indier ska mötas genom festerna 
hon ordnar. 
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Oljelampa. Att rena luften med eld ingår i många hinduiska rituraler.

En utbildad hinduisk präst har kommit från Stockholm för 
att genomföra ritualen, pujan. Den inleds med klockring
ning och trummor och att någon blåser i en snäcka. Prästen 
tänder oljelampor och rökelse, häller vatten över gudarna och 
läser många olika mantran.

– Samtidigt kändes ritualen i mig, berättar Namrata när 
vi talas vid en vecka efter festen. 
Som att det ändå finns en större 
kraft, som vi bjöd in under 
pujan.

Efter pujan fortsätter festen 
med mat, musik och olika scen
framträdanden.

Namrata och hennes man 
kommer båda från brahminfa
miljer, prästkasten i det indiska 
kastsystemet. Men hon är inte själv religiöst uppfostrad.

– Vi fick till och med äta ris sittande i sängen. Det var 
inga gränser alls!

Ris är en symboliskt laddad växt i indisk tradition, det har 
varit basföda länge och har därför haft en särskild status. Det 
äts med respekt i indisk kultur, inte när man sitter i sängen. 
Ris offras också alltid till gudarna under pujaceremonier. 

Som förälder försöker Namrata förmedla principerna 
bakom de religiösa traditionerna snarare än själva traditio
nerna. Som att respektera papper och böcker.

– Det är inget man ska ta för givet eller slösa med. I In
dien har många barn inte tillgång till skrivpapper eller utbild
ning. Jag tycker inte att det är viktigt att min dotter lär sig 
att buga sig till kunskapens gudinna Saraswati, men hon ska 
förstå värdet av kunskap. Mina barn kommer att växa upp i 
Sverige och de blir kanske inte troende hinduer. Men de ska 

respektera alla och förstå att 
man kan göra på olika sätt.

På måndagen är de två 
dagarnas Durgafestival över för 
i år. Gudastatyerna har packats 
ner och förvaras i ett vinterbo
nat garage i väntan på nästa ok
tober. Namrata har redan börjat 
med nästa projekt, en indisk 
mat och hantverksmarknad. 

Denna gång utan religiösa inslag. I framtiden tror hon att 
den bengaliska gruppen i Göteborg fortsätter att fira durga 
puja, men att den religiösa delen kommer att bli mindre 
viktig med tiden. 

– Vi är inte så intresserade av att förmedla vår religion. 
Vi vill inte att någon ska bli hindu, det handlar inte om det. 
Vi har ju själva blivit mindre och mindre religiösa. Det är 
kulturen vi vill bjuda in till.

Text: Tove Näckdal

”Jag tycker inte att det är 

viktigt att min dotter lär sig 

att buga sig till kunskapens 

gudinna Saraswati, men hon 

ska förstå värdet av kunskap.”
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Gudstjänst pågår. Än så länge är den religiösa ceremonin viktig under firandet. Den utförs av en 
hinduisk präst.

Välsignad mat. Frukt, godis och ris ska offras 
till gudarna innan festdeltagarna får hugga in.

Ett lejon som riddjur. Gudinnan Durga porträtteras ofta ridandes på ett lejon. Det symboliserar hen-
nes kraftfullhet.

Festklädd. Barnen är med under hela firandet.



Kinesiskt nyår. Till ljudet av trummor  
och cymbaler framför två dansare den 
fartfyllda lejondansen i ett buddhist - 
tempel i Göteborg. 
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* Denna högtid inleds alltid kvällen före utsatt datum.

 
1 januari
Nyårsdagen. Nyår enligt den 

västerländska, gregorianska kalendern. 

Detta nyår firas av människor över hela 

världen men är bara ett av många nyår 

2020. Den första månaden på det nya 

året, januari, har fått sitt namn av den 

romerska guden Janus. Han hade två 

ansikten, ett som tittade framåt och ett 

som såg bakåt.

1 januari
Shogatsu – japanskt nyår. 

Det japanska nyåret firas i tre dagar. 

Vid midnatt ringer buddhisttemplens 

klockor 108 gånger. 

Vanliga nyårstradi-

tioner är att skicka 

vykort med nyårs-

hälsningar, besöka 

tempel och spela 

särskilda sällskaps-

spel. Det är viktigt att 

den första dagen på 

det nya året blir glädjefull och lycko-

sam, eftersom den anses spegla resten 

av året.

1 januari
Maria, Guds moders högtid 

(katolsk). Firas till minne av Maria som 

var mor till Jesus. Den här dagen håller 

katoliker en bön för fred i världen.

5 januari
Guru Gobind Singhs födelse-

dag. Guru Gobind Singh föddes år 

1666 i Bihar i Indien och blev sikhernas 

tionde andliga ledare eller guru. Han är 

känd som krigare, poet och filosof. 

6 januari
Epifania/Theofania/Trettonde-

dag jul. Epifania firas till minne av de 

tre vise männen som följde en stjärna 

till Betlehem, där Jesus föddes. Även 

om Bibeln varken nämner deras antal 

eller namn har senare traditioner me-

nat att de var tre och hette Kasper,  

Melker och Baltsar. I den ortodoxa 

kyrkan firas theofania till minne av 

Jesus dop. I samband med det utförs 

den stora vattenvälsignelsen. Se även 

19 januari.

7 januari
Juldagen – Kristi födelse  

(ortodox). Under juldagen firar kristna 

att Gud steg ned till jorden genom sin 

son Jesus födelse för att ge män-

niskorna en väg till frälsning. Enligt 

Bibeln föddes Jesus i ett stall och 

en stjärna tändes på himlen för att 

markera platsen för hans födelse. Firas 

denna dag av de ortodoxa kyrkor som 

följer den julianska kalendern, exem-

pelvis ryska, serbiska och bulgariska 

kyrkan. Se även 25 december.

12 januari
Yennayer – berbiskt nyår 2970. 

Berbiskt nyårsfirande hänger samman 

med jordbruk och natur. Gamla saker 

i hemmen byts ut och man ser till att 

avsluta allt man påbörjat innan det  

nya året tar sin början. Berberna är  

ett nordafrikanskt folk med en egen 

distinkt kultur, historia och språk. På 

vissa platser firas nyåret 13 januari.

14 januari
Makar sankranti. Högtiden ut-

går från astrologin. Den firas eftersom 

Skytten övergår till Stenbocken vilket 

står för vårens ankomst i Indien. Dagen 

ses som mycket lyckobringande och 

kan firas på många olika sätt. En popu-

lär tradition är att flyga drake.

19 januari
Epifania/Theofania (ortodox). 

Firas denna dag av de kyrkor som följer 

den julianska kalendern. Se 6 januari.

25 januari*
Nyår i Kina, Korea och 

Vietnam. Det blir år 4718. I den 

kinesiska kalendern är varje år kopplat 

till något av astrologins 12 djur. I år har 

turen kommit till råttan, som sägs vara 

skarpsinnad, nyfiken och ha en stark 

vilja. Smällare och fyrverkerier, röda lyk-

tor och dumplings (kokta degknyten) är 

vanliga. Det kinesiska nyåret är också 

känt som vårfestivalen.

JANUARI

”Genom dagen – Den som ser,

Genom natten – Den som ser.

Detta nu uppstår ur medvetandet,

Detta nu i sig är medvetandet.”
Zenbuddhistisk sutra (ur Enmei Jukko Kannon-gyo)

30 januari* 
Vasant panchami. En festi-

val tillägnad Sarasvati, kunskapens, 

konstens och musikens 

gudinna. Firandet mar-

kerar början av våren. 

Många bär gula kläder 

vilket symboliserar både 

andlighet och färgen på 

grödor som börjar gro. 
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Islam

Parfym. Muslimska män använder ofta parfym när de går till moskén för att be,  

efter en uppmaning från profeten Muhammed.

Glädje. Efter fastemånaden ramadan firas Eid al fitr. Man klär sig i sina finaste kläder för en gemensam morgonbön i moskén innan festligheterna tar vid.

Kvällsmåltid. Under månaden ramadan fastar man under de ljusa timmarna på dygnet.  

Varje kväll bryts fastan med en måltid som kallas Iftar.

Eftertanke. I moskén finns utrymme för stillhet, reflektion och studier. 
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”Det känns som att jag blir mer öppen, 

kommer närmre Gud när jag fastar. 

Under ramadan ber jag varje dag, jag 

glömmer aldrig bort det. Jag känner 

mig mer inspirerad då.”

Maida Ali ur Multireligiösa almanackan 2018 

ISLAM
Antal i världen: Ca 1,8 miljarder

Antal i Sverige: Ca 800 000

Central skrift: Koranen

Symbol: Halvmånen 

har varit en vanlig 

symbol för islam se-

dan 1100- talet. Den 

förknippas med faste-

månaden ramadan och 

pilgrimshögtiden hajj som 

båda inleds när nymånen siktas på 

himlen.

Muslimer i Sverige: Antalet muslimer 

i Sverige är omdiskuterat. Enligt en 

rapport identifierar sig ca 800 000 

individer i Sverige som muslimer (PEW 

Research center 2017). Antalet be-

sökare och medlemmar i muslimska 

församlingar uppskattas till 170 000 

(SST 2017). De första muslimerna i 

Sverige kom med arbetskrafts-

invandringen på 1960-talet, bland 

annat från Turkiet. Dessa följdes  

av flyktingar från bland annat Iran, 

Irak, Bosnien-Hercegovina och So-

malia. En stor andel av dagens svens-

ka muslimer är födda och uppvuxna 

i Sverige och ett antal är konvertiter. 

Moskébyggnader med kupol och 

minaret finns bland annat i Malmö, 

Trollhättan, Stockholm, Uppsala och 

Göteborg. Förutom dessa finns ett 

stort antal mindre moskéer och bö-

nerum i till exempel föreningslokaler. 

Tro och liv: Islam är 

den yngsta av de tre 

abrahamitiska religio-

nerna, till vilka också 

judendom och kristendom 

räknas. Många muslimer menar att 

den gud man ber till är densamma 

som judars och kristnas gud. I Kora-

nen finner vi också referenser till 

många av de personer och historier 

som är centrala i judisk och kristen tro. 

Jesus ses i islam som en av Guds vikti-

gaste profeter, jämte exempelvis Noa 

och Abraham. Men den viktigaste 

och senaste profeten i ordningen är 

givetvis Muhammed, som enligt islam 

mottog Koranen från Gud. Det cen-

trala budskapet i islam är att erkänna 

Gud som tillvarons högsta princip och 

att leva enligt Guds principer, genom 

vilket vi uppnår frid inombords och 

yttre fred människor emellan. För 

många muslimer är ordet islam nära 

förknippat med ordet salam, som på 

arabiska betyder just fred.

På fredagar samlas många mus-

limer mitt på dagen i moskén för att 

be veckans viktigaste bön tillsam-

mans. I samband med denna håller 

ofta imamen en predikan. Tiderna för 

dagens fem böner ändras i förhål-

lande till solens upp- och nedgång. 

Därför varierar de från dag till dag. 

Under bönen vänder man sig mot 

Mecka och reciterar delar av Koranen.

Högtider och tideräk-

ning: De två viktigaste 

muslimska högtiderna 

kallas båda för eid. Eid 

al fitr avslutar faste-

månaden ramadan med 

en stor glädje full fest. Eid al adha eller 

offerhelgen avslutar den månad då 

vallfärden till Mecka sker. 

Den muslimska kalendern är, till 

skillnad från övriga världsreligioners, 

helt baserad på månen och månåret. 

I en solkalender är några dagar till-

lagda för varje månad för att tolv 

månvarv skall gå jämnt upp med ett 

solvarv, vilket inte är fallet med en 

månkalender. Tolv verkliga månvarv 

motsvarar endast 355 dagar, vilket 

alltså innebär ett tio dagar kortare år. 

Detta betyder i sin tur att högtiderna 

i islam inte är årstidsbundna utan för-

skjuts tio dagar för varje år som går.

Den muslimska tideräkningen ut-

går från när profeten Muhammed, till-

sammans med de förs ta muslimerna, 

utvandrade från staden Mecka till 

Medina, år 622 v.t. Det var i Medina 

som det första muslimska samhäl-

let såg dagens ljus. Nyår firas i år 20  

augusti. Det blir då år 1442.


