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INLEDNING

Projektets bakgrund

Mellan åren 1999 och 2002 samarbetade Mångkulturellt centrum
och Stockholms läns museum kring ett projekt som gick under arbets-
namnet Helger och högtider. Initiativet togs av etnologen Charlotte Hyltén-
Cavallius på Mångkulturellt centrum som också stod för projektledning. 
Under två tremånadersperioder projektanställdes etnologen Line Rudvall 
för att utföra intervjuer och fältobservationer. Vid några tillfällen medver-
kade även annan personal på centret. Stockholms läns museum deltog i 
projektet genom sin ordinarie fotograf Anna Ulfstrand. 

Som exempel på högtider som dokumenterades under denna period kan 
nämnas de hinduiska högtiderna Durga puja, Diwali och Holi. Sikhiska 
församlingen i Tullinge besöktes på Guru Nanaks födelsedag och vid det 
sikhiska nyårsfi randet Vaisakhi. Vi uppmärksammade också Newroz (det 
kurdiska nyåret), det assyrisk/syrianska nyåret och den syrisk-ortodoxa 
påsken samt Svenska fl aggans dag, norrmännens 17:e maj-fi rande och med-
borgarskapsceremonin i Stockholms stadshus. Denna första fas av projektet 
kommer inte att behandlas i denna rapport, mer än som bakgrund till det 
aktuella projektet.

År 2003 gick det två institutionerna gemensamt in med en ansökan till 
Stiftelsen framtidens kultur för en fördjupad studie med renod-
lade frågeställningar under rubriken Helger och högtider – folklore, migration 
och kulturarv. I ansökan pekade man på att det inte bara är människor som 
migrerar utan också sätt att leva och hela tankesystem, och man angav som 
projektets huvudfrågeställning att studera vad som händer med traditioner i 
samband med migration.

I augusti 2004 beslöt Stiftelsen framtidens kultur att bevilja ansökan och 
det projekt som denna rapport behandlar började planeras. Projekttiden har 
löpt från november 2003 till januari 2005. 

Mångkulturellt centrum har varit huvudansvarigt för projektet. Etno-
logen och fotografen Anna Ulfstrand anställdes som projektledare under 
sammanlagt nio månader. Ann Pettersson som är etnolog och dokumenta-
tionsansvarig vid Mångkulturellt centrum har arbetat med projektet under 
sex månader fördelade på hela projekttiden, och länsmuseets fotograf Elisa-
beth Boogh har ingått i projektgruppen hela tiden och verkat som fotograf 
under sammanlagt två månader. I slutet av projektet gjorde Viktoria Mon-
axiou från Tumba mediegymnasium praktik på Mångkulturellt centrum och 
medverkade då i Helger och högtider.
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Rapportens disposition

Föreliggande rapport är ett försök att sammanfatta de aktiviteter och do-
kumentationsinsatser som har gjorts inom projektet Helger och högtider 
under det gångna året. Rapporten skall inte läsas som en analys av det 
insamlade materialet – för en sådan fi nns ingen tid avsatt – utan snarare som 
en vägvisare in i materialet och som en första refl ektion över det utförda 
arbetet. 

Rapporten inleds med ett avsnitt som placerar projektet i sitt samman-
hang på de två medverkande institutionerna och i museernas dokumenta-
tionsverksamhet. Därpå redovisas i ett antal avsnitt projektets teoretiska 
utgångspunkter, samt vilka metoder som använts under dokumentationen. 
De olika högtider som dokumenterats under projektperioden presenteras 
en efter en i kronologisk ordning med hjälp av underrubrikerna: Bakgrund, 
Tillvägagångssätt och Tillvägagångssätt och Tillvägagångssätt Refl ektioner. Texterna i de olika avsnitten är olika långa 
och olika utförliga, vilket inte skall tolkas som en rangordning efter bety-
delse utan som en praktisk konsekvens av att dokumentationerna har tagit 
olika lång tid och genererat olika mycket material. Till exempel ledde den 
dokumentation som vi valde att kalla 24 december, och som kretsar kring 
åtta personers fi rande eller icke-fi rande av jul, till en utställning i Mångkul-
turellt centrums galleri under projekttiden. Detta gav oss anledning att titta 
närmare på just det materialet, som därmed presenteras utförligare i rappor-
ten. Dokumentationen av Ramadanfi randet i Norra Botkyrka å andra sidan, 
avslutades bara ett par veckor före projekttidens slut, vilket har inneburit att 
vi inte hunnit bearbeta det materialet lika mycket.

Förutom i föreliggande rapport så har det insamlade materialet, som 
nämndes ovan, använts i utställningen 24 december som visades i Galleriet på 24 december som visades i Galleriet på 24 december
Mångkulturellt centrum mellan den 12 december 2004 och 30 januari 2005. 
Projektet utgör också ett tema i 2005 års mångkulturella almanacka som 
ges ut av Mångkulturellt centrum. Almanackan togs fram i samarbete med 
Stockholms läns museum och länsstyrelsen i Stockholms län. Inför Rama-
dan 2005 planeras en utställning på Mångkulturellt centrum som bygger på 
den dokumentation som gjordes under hösten 2004 inom ramen för projek-
tet.  

Namn som förekommer i texten är fi ngerade när det gäller privatperso-
ner, medan däremot de som företräder organisationer eller församlingar 
framträder med eget namn. 

Varför dokumentation?

Såväl Mångkulturellt centrum som Stockholms länsmuseum bedriver sam-
tidsdokumentation inom sin ordinarie verksamhet. Mångkulturellt centrum 
har ett dokumentationsprogram från 2002 i vilket det fastslås att ”doku-
mentationsverksamheten är en av centrets hörnstenar”. Man skriver vidare 
att dokumentationsarbetets syfte är att förvärva kunskap om olika förhållan-
den i samtiden och om människors levnadsvillkor. Ytterligare ett syfte är att 
låta fl er människor komma till tals för att på så sätt bidra till att den sociala 
representationen i arkiv och utställningar breddas. År 1993 var Mångkultu-
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rellt centrum med och bildade Kulturmötesgruppen inom Samdok, som är 
de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad 
insamling, dokumentation och forskning. Gruppen vill bland annat fungera 
som en resurs för övriga museer i fråga om kulturmötesperspektivet. Grup-
pens mål är också, liksom Mångkulturellt centrums, att migrationsrelate-
rade fenomen ska inkluderas i det nationella kulturarvet.1

Då Mångkulturellt centrum bedriver en omfattande forskningsverksam-
het med fokus framför allt på migration, vård, hälsa och arbetsmarknad är 
det på sin plats att påpeka att det fi nns vissa skillnader mellan forskning 
och dokumentation. Det är förvisso önskvärt att dokumentationsarbetet 
förhåller sig till frågeställningar och begrepp hämtade från aktuell forsk-
ning inom relevanta områden, men trots det är såväl arbetsmetoden som 
målet för de två företeelserna olika. För det första skiljer sig synen på det 
insamlade materialet. Till det material som genereras under en dokumenta-
tion knyts förhoppningar att det skall behålla sin betydelse, eller möjligen få 
förnyade betydelser, i ett framtida perspektiv. Detta skulle kunna beskrivas 
som kulturarvsperspektivet. Denna hållning leder till att man ofta använder 
sig av frågeställningar som är mer öppna i sin karaktär än vad som gäller vid 
forskning. 

För det andra fi nns många gånger en presentation i utställnings- eller 
kanske bokform med i planeringen redan när man påbörjar en dokumenta-
tion. Detta har betydelse eftersom varje tanke på gestaltning, medvetet eller 
omedvetet, påverkar vad och hur och vem man väljer att fotografera, inter-
vjua eller beskriva. Det är dessutom troligt att planerna på en kommande 
presentation påverkar även vad deltagarna väljer att berätta. Sist men inte 
minst fi nns ofta förhoppningar om att dokumentationsarbetet, vid sidan av 
sitt primära syfte, också skall vara ett redskap för kommunikation och dialog 
med allmänheten. I 2004 års sista nummer av Samtid & museer avrapporteras Samtid & museer avrapporteras Samtid & museer
de diskussioner som fördes under Samdoks konferens ”Framtid för samtid” 
som hölls i mitten av maj samma år. I fl era av artiklarna, lyfts samtidsdoku-
mentationerna fram som betydelsefulla. Museichefen Håkan Liby skriver 
till exempel att samdokundersökningarna kan användas för att visa muse-
ernas samhällsnytta och att de dessutom har hjälpt till att introducera ”ett 
analytiskt och vetenskapligt arbetssätt på museerna”.2 I ett annat inlägg me-
nar Christer Dominder från Strängnäs kommun att dokumentationerna kan 
fungera som ett redskap ”i museernas uppgift att integrera alla medborgare i 
verksamheten”.3 Sammanfattningsvis kan man konstatera att stora förhopp-
ningar knyts till att dokumentationsarbetet skall vara med och lösa problem 
som museerna brottas med.

Stockholms läns museum har bedrivit en aktiv dokumentationsverksam-
het de senaste femton åren. Sedan Samdok ombildades under andra hälften 
av 1990-talet är museet medlem i Poolen för lokala och regionala rum vars 
fokus ligger på de fysiska rummen. Inom poolen har man fört diskussioner 

1. Mångkulturellt centrums dokumentationsprogram från 2002. http://
www.nordiskamuseet.se/samdok http://www.mkc.botkyrka.se/
2. Samtid och museer 2004, nr 3-4 s 18. 
3. Samtid och museer 2004, nr 3-4 s 21.
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om platsen och dess relation till människors identitet, om identitetsformu-
lerande, samt om hur platser tas i anspråk och används.4 Som vi kommer att 
visa har dessa frågeställningar även varit relevanta i Helger och högtider.

Länsmuseets samtidsdokumentationer har sedan mitten av 1990-talet 
präglats av metodutveckling främst när det gäller förhållandet mellan det 
skrivna ordet och den fotografi ska bilden. Man har på olika sätt prövat 
hur bilder kan användas utöver sin vanligaste funktion som illustration till 
texten. Genom att intervjua med hjälp av museifotografens bilder och senare 
med hjälp av bilder som informanterna själva tagit, har man provat nya 
vägar för kommunikation. De erfarenheterna har i hög grad präglat uppläg-
get av några av deldokumentationerna i Helger och högtider (Rosander & 
Ulfstrand 1995).

Teori och frågeställningar

Projektets huvudsyfte har varit att undersöka vad som händer med tradi-
tion i migration med platsen norra Botkyrka som utgångspunkt. Begreppet 
tradition förstås i undersökningen konstruktivistiskt, vilket innebär att det 
handlar om pågående processer som innehåller kontextbundna omtolkning-
ar och omformningar (Handler & Linnekin 1984). 

Till det övergripande syftet har vi knutit ett antal frågeställningar. Det 
är till exempel intressant att undersöka vilka anpassningar som görs till den 
nya kontexten. Måste man fl ytta helgdagar eller går de att fi ra på rätt dag? 
Är man tvungen att ersätta vissa viktiga föremål med andra? Går alla ingre-
dienser till högtidsbunden mat att få tag på där man bor? Vi har också velat 
undersöka om mötet med den nya kontexten skapar kreoliseringar, vilket 
leder vidare till frågor som kretsar kring hur man förhåller sig till inhemska 
traditionskomplex. Andra intressanta frågeställningar är vilken roll fi randen 
i hemlandet får vid migration. Utgör det en förebild? Följer man hemlandets 
frianden via massmedia och Internet? Hur ser fi randen ut som utvecklas i 
övriga delar av diasporan och hur förhåller man sig till dessa?5

För att avgränsa projektet bestämde vi oss för att göra norra Botkyrka6, 
och Fittja i synnerhet, till huvudrollsinnehavare. Vid sidan om den geogra-
fi ska avgränsning som detta innebär har vi också använt oss av platsen som 
ett analytiskt begrepp, dvs. att platsen ges mening genom att benämnas och 
formas av människor (Jmf Massey 1994:9, Salzman & Svensson 1997:12f 
och Högdahl 2003:33ff). De frågeställningar som detta perspektiv väcker är 
hur det påverkar de studerade högtidsfi randena att de sker just här. Men det 
väcker också den omvända frågan, om huruvida det faktum att de studerade 
traditionerna skapas och omskapas här påverkar platsen, och i så fall hur. 

Dessa perspektiv anknyter till diskussioner som förs om förhållandet 
mellan det globala och lokala. Under det sena 1900-talet har stora grupper 

4. Poolen för Lokala och regionala rum. Handlingsplan 2000-05-02 
5. Som exempel på diasporor kan nämnas de nätverk som skapats av kurder, assyrier 
och iranier, och som spänner över stora delar av världen.
6. Med norra Botkyrka avses Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg.
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människor rört sig i allt mer omfattande strömmar över jordklotet. Några 
reser för nöjes skull, eller som en del i sitt arbete, medan andra migrerar ef-
tersom alternativet att stanna är outhärdligt. Vid sidan av globaliseringen av 
världsekonomin talar man om en ”kulturens globalisering” som betecknar 
uppkomsten och spridningen av nya imaginära gemenskaper som spän-
ner över nationsgränserna. Även om migration har förekommit under hela 
mänsklighetens historia antas ofta situationen idag vara annorlunda, efter-
som den nya kommunikationsteknologin medför att identitet inte längre 
nödvändigtvis är kopplad till en specifi k plats (Thörn 2002: 110-119). Ett 
begrepp som är intressant i detta sammanhang är glokal. Begreppet sätter 
fi ngret på att globala kulturfl öden verkar i lokala sammanhang och att det 
är där som de bäst studeras. I denna teoribildning återfi nns också begreppet 
translokala nätverk, som beskriver det förhållande att lokala kulturer, och 
därmed platser, i allt större utsträckning är förbundna med varandra genom 
rumsligt utsträckta relationer (Thörn 2002:125-127). 

Metod och material

Intervjua med bilder. I tre av delprojekten använde vi oss av en metod som 
brukar kallas fotoelicitering7 och som innebär att man utgår från fotografi er 
när man gör intervjuer. Bilderna kan vara tagna av en professionell fotograf, 
komma från informanternas fotoalbum, eller som i vårt fall ha tagits av 
informanterna på vår förfrågan.8 Vi delade ut ett antal engångskameror. När 
informanterna hade fotograferat samlade vi in kamerorna och framkallade 
fi lmerna. Därefter intervjuade vi var och en med utgångspunkt i bilderna 
som då fungerade som en gemensam referenspunkt under samtalet. Vi har 
lagt märke att metoden ger informanterna en möjlighet att själva skapa dag-
ordningen för intervjun. Inför den första dokumentationsomgången delade 
vi ut en löst strukturerad frågelista tillsammans med kamerorna, men det 
var intressant att notera att fl era informanter valde att ta helt andra bilder 
för att leda intervjun i en bestämd riktning (jmf Rasmussen 2004:268-270, 
Collier & Collier 1990:99ff, Rosander & Ulfstrand 1995: 74-78). Ett exem-
pel på detta är när Lotta, som har konverterat till islam, valde att fotografera 
en hink med tvätt som hon ställt utanför hissen på väg ner till tvättstugan 
på julafton. Hennes kommentar till bilden var att det var bra att passa på 
att tvätta på julafton eftersom tvättstugan då är ledig. Med utgångspunkt 
i bilderna delgav hon sedan sina erfarenheter av hur personalen på hennes 
barns daghem inte respekterar familjens uttalade önskan om att barnen inte 
skall delta i kristet högtidsfi rande. Ett annat exempel är när Nura lämnade 
in bilder där hon och familjen gestaltade sitt påskfi rande på sommaren för 
att vädret skulle påminna om vädret sådant det brukar vara i hembyn i Tur-
kiet under påsk. På så sätt kunde Nura delge sina minnen från barndomens 
högtidsfi rande och kontrastera dem mot hennes vuxna liv i Norsborg. Ett 

7. Ordet kommer av elicitation som betyder framlockande, dvs. i detta sammanhang 
innebär det berättande som lockas fram med hjälp av foto.
8. Rasmussen 2004:269 i Bild och samhälle
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annat sätt att knyta berättelserna till andra platser, som fl era deltagare har 
använt sig av, har varit att fotografera tv-apparater med pågående program 
från andra platser. Bilderna har då fungerar som en länk mellan här och där, 
och givit en möjlighet att formulera skillnader i känsla och upplevelse av 
högtidsfi rande beroende på var man befi nner sig. 

En annan fördel med metoden, av praktisk art, var att vi hade möjlighet 
att få tillgång till bilder från tillfällen då vi inte själva kunde vara med. I det 
första delprojektet 24 december var vi intresserade av hur ett antal personer 
tillbringade den 24 december. Eftersom egna familjeförhållanden inte hade 
tillåtit fältarbete på julafton och eftersom det dessutom knappast är en dag 
då man lätt får tillträde till privata hem fungerade metoden bra. Det är ett 
välkänt faktum att det kan vara svårt att komma till tals om det mest själv-
klara och vardagliga, det som tas för givet. Genom att titta på bilderna till-
sammans och ställa frågor om föremål, maträtter eller personer avbildade, 
kunde vi komma in på just det tillsynes självklara. 

I vår sista dokumentation i projektet som handlade om Ramadanfi rande i 
Norra Botkyrka använde vi oss av metoden i kombination med bland annat 
dagboksskrivande. Flertalet av våra informanter var muslimska kvinnor som 
antingen gick på den förberedande kvinnokursen på Botkyrka folkhögskola 
eller studerade sas (Svenska som andraspråk) på Slagsta vuxenutbildning. 
Några talade relativt lite svenska, men vi tyckte oss märka att den gemen-
samma utgångspunkten i bilderna underlättade kommunikationen. 

Intervjuer. Vid sidan av de ovan redovisade intervjuer som gjordes i sam-
band med att vi tittade på informanternas fotografi er har ytterliggare nio 
intervjuer genomförts. Deras syfte har oftast varit att ge bakgrundsinforma-
tion inför olika fi randen och har i regel gjorts med representanter eller fö-
reträdare för olika grupper eller föreningar. Samtliga intervjuer är transkri-
berade och förvaras i Mångkulturellt centrums arkiv. De citat som används 
i rapporten är lätt redigerade för att underlätta läsbarheten och eventuella 
kursiveringar markerar att vi vill fästa uppmärksamheten på vissa ord eller 
passager. 

Massmedia. Vi har kontinuerligt bevakat dagspressen och klippt ut artiklar 
som har varit relevanta för dokumentationen. Under projekttiden har till 
exempel två kommuner, Huddinge och Sigtuna, infört lovdagar vid högti-
derna Ramadan, Newroz och den ortodoxa kyrkans långfredag vilket gav 
eko i pressen med såväl artiklar som kommentarer i personliga krönikor. 
Vi har också i möjligaste mån sparat och kopierat eller skrivit ut webbsidor 
som berört dokumentationen. En mängd småskrifter, tidskrifter och infor-
mationsblad har också samlats in.

Sedan Ramadan avslutas gjorde mediapraktikanten Viktoria Monaxiou 
en systematisk genomgång av vad som skrivits om Ramadan i svensk press. 
Sökningen resulterade i cirka 100 artiklar som utskrivna förvaras på Mång-
kulturellt centrum.

Materialets förvaring. Intervjuerna och fältanteckningarna fi nns kopierade 
på cd och som papperskopior. Det skriftliga materialet förvaras i sin hel-
het på Mångkulturellt centrum. Detta gäller även de intervjuer som gjordes 
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mellan 1999 och 2001. Det fotografi ska bildmaterialet och DV-banden med 
videoupptagningar förvaras på Stockholms länsmuseum. På Mångkulturellt 
centrum fi nns dock såväl analoga som digitala kopior av en stor del av bild-
materialet.

Dagboksberättelser och andra texter. Under några av delprojekten har vi 
samlat in dagboksberättelser och annat skriftligt material. Detta har varit ett 
bra komplement till intervjuerna och fotografi erna. Inför dokumentationen 
av Ramadan sökte vi kontakt med folk som var intresserade av att skriva om 
sitt fi rande. Alla som lämnat in texter går på någon form av vuxenutbildning 
med Svenska som andraspråk som huvudinriktning. Även om vi har fått in 
en fullständig dagbok som beskriver författarens liv under Ramadan dag för 
dag och fl era andra intressanta texter, kan vi självkritiskt konstatera att vi 
var för otydliga i vår beskrivning av projektets syfte. En av orsakerna till det-
ta var att vi inte ville styra deltagarnas berättelser. Det har medfört att fl era 
av dem som har skrivit har förhållit sig till uppgiften som till ett uppsatsar-
bete i skolan. De har undvikit sina personliga refl ektioner och erfarenheter, 
för att istället skrivit ner fakta om religionen islam.  Genom de lärare vi har 
haft kontakt med på Slagsta vuxenundervisning har vi fått veta att många 
av eleverna var mycket positiva till att ha medverkat. Det vore intressant att 
fortsätta samarbetet med dessa elever och lärare för att tillsammans under-
söka hur olika dokumentationsmetoder kan fungera. 

Fotografi och videofilm. Som fotografer i projektet har Anna Ulfstrand och 
Elisabeth Boogh verkat. I möjligaste mån har vi försökt vara en fotograf och 
minst en etnolog när vi har dokumenterat olika fi randen. Eftersom Anna 
Ulfstrand är både etnolog och fotograf har det förekommit vid ett antal 
tillfällen att hon samtidigt fotograferat eller videofi lmat och fört fältdagbok. 
Det har dock visat sig att det är svårt att göra bådadera, och oftast har därför 
ena metoden ”tagit över”. Sammanlagt har projektet genererat cirka 100 
digitala fotografi er och ett tjugotal färgfi lmer.

Vi bestämde redan vid planeringen att vi vid sidan av stillbildsfotografe-
randet också ville videofi lma vilket vi också gjorde vid fyra olika tillfällen. 
Hela Österns assyriska kyrkas påskfi rande i Fittjaskolan är videodokumen-
terat liksom Newrozfi randet i skolans matsal. Vi har också videofi lmat 
invigningen av S:t Paulus och Petrus kyrka i Hallunda samt fi randet av den 
hinduiska högtiden Holi i Hindu Mandir, det hinduiska templet i Sollen-
tuna. Två av fi lmerna har redigerats grovt för att lättare kunna visas. 

Det har visat sig att videofi lm är en mycket bra och användbar dokumen-
tationsmetod. Det är fantastiskt att kunna kombinera bild med röster och 
musik, och det har också visat sig att det på många sätt är lättare att video-
fi lma än att fotografera ensam eftersom de korta samtal och intervjusnuttar 
som ofta ingår i en deltagande observation spelas in på bandet. Det vore 
intressant att utveckla fotoeliciteringsmetoden till att också gälla videofi lm. 
Vi planerade detta i början av projektet men har inte fått tillfälle att pröva 
metoden. Ett problem med videofi lmning är att metoden genererar mycket 
material. Med dagens teknik är det förhållandevis lätt, men tidskrävande, att 
redigera videofi lm. Problemet är att varje redigering innebär att någonting 
väljs ut medan annat väljs bort. Avvägningar som kan vara svåra att göra.
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Vid fl ertalet av de tillfällen som vi dokumenterat fotografi skt eller video-
fi lmat har det känts mycket lätt och vi har bara mött positiva reaktioner. Det 
är sällan vi varit de enda som har fotograferat eller fi lmat. Olika typer av 
kameror är ett självklart inslag i de fl esta ceremonier som vi besökt eftersom 
många privatpersoner vill ha minnen av dagen med sig. Vid fl era tillfällen 
har även lokala såväl som rikstäckande tv-stationer fi lmat fi randet. 

De enda tillfällena då fotograferingen väckte diskussion var vid dokumen-
tationerna av gemensam kvinnobön under Ramadan och vid Luciafi randet 
i Tallidsskolan. Vid den första kvinnobönen som dokumenterades sa en 
föreningsföreträdare att det gick bra att fotografera, om de får se bilderna 
innan de används. En kvinna kom dock fram och meddelade vänligt att hon 
inte ville vara med på bild. Vid ett annat tillfälle följde Anna med en kvinna 
till en lokal utan att i förväg ha haft kontakt med någon företrädare, och det 
gjorde att det inte kändes rätt att fotografera. På Tallidsskolan ville man inte 
att fi randet skulle fotograferas eftersom man var osäker på om föräldrarna 
skulle godkänna det. 

Deltagande observationer och beskrivningar. Vi har under projektet besökt 
och deltagit i en rad olika högtidsfi randen som alla har haft olika karak-
tär. Det har rört sig om allt ifrån ritualiserade religiösa ceremonier som till 
exempel påskens mässor eller bön i någon av områdets moskéer, till min-
dre sammankomster i privata hem eller lokaler. Vi har, som man ofta gör i 
etnologiskt fältarbete, fört anteckningar som sedan har legat till grund för 
skriftliga beskrivningar. 

När etnologen Annette Rosengren resonerar kring begreppet beskriv-
ningar understryker hon deras stora betydelse och menar att de ger en 
förståelse som gör intervjuerna lättare att tolka (Rosengren 2002:22ff). 
Hon syftar troligen främst på den typ av beskrivningar som ofta skrivs ner 
i samband med en intervju, men vi skulle vilja understryka att i Helger och 
högtider har intervjuer och beskrivningar varit varandras förutsättningar. 
Många av de händelser som vi har deltagit i har för oss varit nya, och vi har 
inte kunnat luta oss mot en förförståelse byggd på egna erfarenheter. Inte 
sällan utspelade sig också de ceremonier som vi deltagit i på språk som vi 
inte förstår. Ibland har vi haft personer vid vår sida som under ceremonins 
gång förklarat vad som skett för oss, men även då har vi ofta lämnat platsen 
med många frågetecken. Den optimala situationen har varit att först få möj-
lighet att göra en intervju med någon kunnig person för att efter ceremonin 
göra uppföljande intervjuer, och då gärna med fl era personer som kanske 
dessutom haft olika funktioner. Vi har valt att främst koncentrera oss på 
olika människors berättelser om de religiösa ritualerna och den mening de 
ges av deltagarna. 
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24 DECEMBER

Bakgrund

När projektet startade på nytt hösten 2003 började vi med att gå igenom 
det material som hade samlats in tidigare. Vi ville hitta ett sätt att fördjupa 
dokumentationen genom att söka individuella berättelser om och erfarenhe-
ter av högtidsfi rande. Vi bestämde oss för att pröva några av våra idéer inför 
julen 2003. 

Tanken med att välja julen, eller 24 december som vi valde att kalla del-
projektet, var att det är en helg som fl ertalet människor kan förväntas för-
hålla sig till på ett eller annat sätt. Julen fi ras naturligtvis av troende kristna 
som en religiös högtid, men den har också en stor kommersiell genom-
slagskraft. Alla skolor har jullov och många människor har ledigt från sina 
arbeten vilket innebär att även de som inte fi rar jul påverkas. Enligt uppgift 
är Sverige dessutom det land, i ett internationellt perspektiv, där julen fi ras 
mest och under fl est dagar (Löfgren 1991:79). Vi tyckte därför att det var 
intressant att undersöka hur en grupp personer med erfarenhet av andra 
traditionskomplex förhåller sig till julfi randet. 

Tillvägagångssätt 

Vi delade ut nio engångskameror tillsammans med en frågelista som vi bad 
informanterna att fundera på (se bilaga). Vi hade kort tid på oss och var 
därför tvungna att använda redan upparbetade kontakter för att få igång 
projektet. Vi delade dessutom ut frågelistor i en så kallad privik9 klass för 
att få en större bredd på materialet.

Tre av deltagarna fi ck vi kontakt med genom en lärare i ”Svenska som 
andraspråk” på Skogsängsskolan i Salem. Ungdomarna gick då i årskurs 
åtta och fi ck själv ta ställning till om de ville vara med. Efter lite diskussion 
anmälde sig Daniel som är syrian och född i Sverige, men som bott ett antal 
år med familjen i usa, Sirwe som är kurd och kom till Sverige för fyra år 
sedan och Kathy som har brittiska föräldrar. Ytterligare en pojke ville vara 
med men glömde sedan kameran i skolan. Vi kontaktade även Ravina, som 
varit med i projektet tidigare. Hon är praktiserande hindu från Indien och 
bor med sin familj i Alby. Hon tyckte projektet var intressant och lovade 

9. Individuellt program för invandrarelever i gymnasieåldern som nyligen har fl yttat till 
Sverige.
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att fotografera under julafton. Lotta är konverterad muslim och gift med en 
man med rötterna i Bangladesh. mkc hade kontakt med henne från ett tidi-
gare projekt då hon anmälde sitt intresse av att delta i en frågelistunderök-
ning. De övriga tre deltagarna hade personlig anknytning till centret genom 
sitt arbete eller genom anhöriga. Alejandra var praktikant på mkc från en 
gymnasieskola i Södertälje. Hon är född på Kuba och kom till Sverige 1996. 
Sima var arton år när projektet började och är uppvuxen i en iransk familj i 
Nacka. Maria är trettionio år, född i Uruguay och uppvuxen i Tumba. Det 
visade sig att vi, trots att gruppen var ganska liten och att informanterna 
valdes ut under tidspress, likväl fi ck en ganska stor spännvidd i det insamla-
de materialet. Några hade alltid fi rat jul, men kunde berätta om hur fi randet 
förändrats. För ett par av de andra var julfi randet en förhållandevis nytill-
kommen företeelse, inlemmad i familjetraditionen först efter det att man 
kommit till Sverige. 

Direkt efter julen samlades kamerorna in och lämnades in för framkall-
ning. Alla deltagarna fi ck behålla en omgång kopior var. Nedan kommer vi 
att redogöra i korta ordalag för deltagarnas julfi rande samt peka på ett antal 
intressanta teman.

Ravina. Ravina bor med make och två söner i skolåldern i Alby. Hon har tre 
svägerskor i Stockholmstrakten som hon umgås mycket med. En av hennes 
svågrar är gift med en svensk kvinna, och det är i det hemmet som släkten 
fi rat jul tidigare år. Julen 2003 passade det inte att vara hos den familjen läng-
re, och man bestämde sig istället för att fi ra hos Ravina och hennes familj. 

Julfi randet hos Albyfamiljen var infl uerat i huvudsak från tre olika håll. 
För det första präglades naturligtvis årets fi rande av tidigare jular som 
ordnats av Ravinas svenska svägerska, men Ravina underströk i intervjun 
att i år skulle de ordna julen själv, det vill säga utan den ingifta svägerskans 
hjälp. Den andra infl uensen tydliggjordes när Ravina med utgångspunkt i 
ett fotografi  av en julgran berättade att en av hennes arbetskamrater hade 
erbjudit sig att hjälpa till med råd och tips inför julfi randet. Hennes roll kan 
beskrivas som traditionsexpert.10 Tillsammans klädde de två arbetskamra-
terna julgranen på jobbet för att Ravina skulle lära sig hur man gör. Arbets-
kamraten hade också bidragit till julgransdekorationen genom att göra små 
hjärtformade papperskorgar att lägga godsaker i. Den tredje och kanske 
starkaste infl uensen på julfi randet hemma hos Albyfamiljen har kommit via 
pojkarna från dagis och skola. Ravina berättade stolt att hennes två söner 
kan alla julsånger och vet hur man dansar kring granen.

Ravina berättade att hon inte hade fi rat jul innan hon kom till Sverige, 
men att man var ledig från skolan vid jul eftersom det var en helgdag. Hen-
nes motiv för att införa julfi randet hemma var att barnen tycker att det är 
viktigt, men hon underströk att hon tyckte att det var roligt även för egen 
del. Hennes gränser för vad hon var beredd att göra för att skapa en riktig 
jul gick vid maten. Hon är, liksom svägerskorna, vegetarian och kan inte 
tänka sig att laga svensk julmat, vilket ledde till att man åt vad Ravina be-
tecknar som ”vanlig indisk mat” på julafton.

10. Vi använder begreppet traditionsexpert för de personer som antingen har tagit, eller 
tilldelats rollen av att vara den som vet hur olika fi randen ska gå till.
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Lotta. Lotta, som är tjugosju år, bor i Alby tillsammans med sina två barn 
och sin Bangladeshfödde make. Familjen är praktiserande muslimer och fi rar 
inte jul. En stor del av intervjun med Lotta kretsade kring vilka möjligheter 
man har att själv välja vilka traditionskomplex man vill delta i, och kanske 
framför allt vilka man inte vill vara en del av. 

Lotta som konverterade som vuxen har tidigare fi rat jul med sin ur-
sprungsfamilj, något hon inte har positiva minnen från eftersom ”det har 
inte varit några roliga jular för jag har en otroligt dominant mamma. Så att 
om saker och ting inte sker på hennes sätt så … då är det bara bråk hemma. 
Och då känner man att det är inte sådär jättekul att fi ra jul, och de har inte 
fi rat på ett religiöst sätt utan mer religiöst sätt utan mer religiöst kommersiellt. Att ja, köpa grejer, köpa grejer. 
Och för mig så spelar sakerna inte så stor roll.” Lotta har alltså såväl person-
liga och ideologiska som religiösa skäl till att inte fi ra jul. I intervjun fram-
höll hon istället de två muslimska högtiderna Eid-el-Fitr och Eid-el-Adha 
som betydelsefulla.11

När Ann under intervjun frågade Lotta vad hon och familjen gjorde 
den 24 december svarade hon att ”det är bara att gå upp som vanligt, käka 
frukost som vanligt liksom. Ingenting, jag hade ju fullt med tvätt i vardags-
rummet, precis som jag har idag, så det var liksom ingen skillnad från idag 
egentligen. Mer än att klockan tre så började det där tecknade”. Det visade 
sig att en tradition som är förknippad med julen i många svenska hem, 
nämligen Kalle Anka på tv, också förekom i Lottas hem. Lotta hade även 
fotograferat en bunke med pepparkaksdeg, som hon hade gjort för att kunna 
baka ett pepparkakshus med barnen. Varken pepparkaksbaket eller Kalle 
Anka utmanade Lottas muslimska tro, vilket hon menar att förekomsten av 
julgran skulle ha gjort. Väljer man att ta in ett träd i hemmet som man dess-
utom smyckar ligger det farligt nära en dyrkansakt, vilket skulle innebära ett 
aktivt val enligt Lotta. 

Julgranen som symbol för det kristna julfi randet återkommer när Lotta 
berättar om sina tveksamheter inför barnens daghem. Förra året lät hon 
barnen vara med på Luciafi randet, men klädde dem i traditionella färgglada 
bengaliska festkläder som en protest. När hon tänker efter tycker hon att det 
var fel att hon lät barnen delta eftersom hennes son ”tjatar fortfarande om 
julgranen”. För att understryka sitt ställningstagande, visserligen med förbe-
hållet att hon vet att hennes jämförelse är lite väl långtgående, jämför hon 
med att ett dagis skulle uppmärksamma satanister som fi rar midnattsmässa. 
Hon tycker inte att daghemspersonalen respekterar familjens tro.

Daniel. Daniel ingår i en stor syriansk släkt med rötterna i Syrien och Irak. 
Han är född i Södertälje, men har bott ett antal år i usa. Sedan fem år till-
baka bor familjen i Salem. Julen 2003 var speciell för Daniel eftersom hans 
mosters man hade avlidit tidigare under året, vilket innebar att släkten hade 
sorgeår och avstod från det mesta av julfi randet. Man hade ingen julgran, 
man dekorerade inte hemmen, man gav inte varandra julklappar och man åt 
ingen speciell festmat.

11. Eid-el-Fitr är den fest som avslutar fastemånaden Ramadan och Eid-el-Adha brukar 
också kallas offerhelgen och fi ras som en avslutning av pilgrimsfärden till Mekka.
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Eftersom Daniels bilder inte visade några dekorationer eller andra mar-
keringar av julen frågade Anna honom istället hur det brukade vara. Han 
berättade då med inlevelse hur viktigt han tyckte att det är att hemmet 
dekoreras på rätt sätt. Han ansåg att han är den i familjen som är bäst på att 
dekorera, men antydde samtidigt att de andra kanske tycker det är skönt att 
slippa. Daniel berättade att familjen har ”såhär stora kartonger fulla” med 
juldekorationer som de tog med sig när de fl yttade tillbaka till Sverige från 
USA och fortsätter med att beskriva hur det går till när han klär granen: 
”Jag dekorerar julgranen själv för att jag tycker det blir fult när dom andra 
gör det, och jag snålar inte med att fylla den med saker”. Anna undrade vad 
det var han fyllde granen med, och det visade sig att Daniel verkligen hade 
tänkt ut hur dekorationen bör göras på bästa sätt. Han berättade att han 
”börjar med smålampor längst in, otroligt mycket så att det brinner ut, det 
måste vi ha. Och sen har vi lite fi na olika sorters lampor i så här fi n ordning 
så att det inte blir huller om buller, sen har vi dom här tunga dekorationer-
na, och sen har vi dom lite lättare längst ut.”

Daniels bildserie består, med få undantag, av bilder på olika släktingar. 
De äldre sitter vid matbordet eller i vardagsrummet. Ungdomarna sitter 
huller om buller i soffan eller tillsammans i en trappa och ler och skrattar 
mot kameran. Man umgicks mycket under helgen även om man avstod från 
att fi ra att det var jul. När Daniel talade om hur julfi randet brukar vara så 
kretsade det mycket kring den stora släkten och på Annas fråga om hur han 
trodde att han fi rar jul om tio år svarar han:” … Oj, jag skulle tro att det är 
likadant, bara att jag är äldre. Nu är det ju tjugofyraåriga kusiner med. Då är 
det är bara det att det är jag som är tjugofyra år, och dom är lite äldre, och 
det är dom som har barn. Och gamlingarna, och så fi nns det nya barn som 
är barn … jag har fortfarande samma släkt, min släkt.” Daniel skojade lite 
om att på den perfekta julen skulle alla vara glada och han skulle få många 
presenter. Samtidigt är Daniel den av deltagarna som har det mest självklara 
förhållandet till julfi randet. Julen innebär inget val för Daniel och han har 
inte refl ekterat över att det skulle kunna vara på något annat sätt.

Sirwe. Sirwe går liksom Daniel i Skogsängsskolan i Salem. Hon hade aldrig 
kommit i kontakt med julfi rande innan hon kom med sina föräldrar och sys-
kon till Sverige från irakiska Kurdistan för fyra år sedan. Familjen är prakti-
serande muslimer. I Sverige fanns sedan många år Sirwes farbror med familj, 
och det är hemma hos den familjen julen fi ras varje år. Det är självklart att 
fi randet sker där eftersom, med Sirwes ord, ”de har bott här i 15 år, dom vet 
allt. Det är därför vi alltid kommer till dem och aldrig fi rar jul  hemma hos 
oss”. I gengäld, berättar Sirwe, ”när det är en kurdisk tradition12 så kommer 
de till oss.”

År 2003 åkte familjen åkte hem till farbrodern, fastern och kusinerna i god 
tid så att de skulle kunna titta på Kalle Anka tillsammans klockan tre. Sirwes 
faster har en nyckelroll i julfi randet. I detta sammanhang är det hon som har 
rollen som traditionsexpert. Det var hon som hade dekorerat hemmet och 
det var hon som stod för matlagningen. Bland Sirwes bilder fi nns det en av 

12. Med kurdisk tradition avser Sirwe Kurban Bayrami och Seker Bayrami som följer 
på Ramadan respektive offerhögtiden samt det kurdiska nyåret Newroz.
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hela sällskapet tillsammans runt matbordet. Bordet är dukat med massor 
av maträtter på en blå julduk, i köksfönstret hänger en gardin med tomtar 
och texten God Jul. I fönsterkarmen har Sirwes faster placerat en elektrisk 
ljusstake och små tomtar. Ann frågade Sirwe vad de olika rätterna som står 
framdukade på bordet är och Sirwe svarade: ”Det är sallad, julmust och Cola, 
bröd, lasagne, korvar och skinka och vad det heter.” Hennes redogörelse för 
julbordets innehåll är intressant. Maträtterna kategoriseras som antingen 
”kurdiska” eller som ”typisk svensk julmat”. Ann frågade försiktigt om Sirwe 
äter skinka trots att hon är muslim, hon svarade då att fastern och farbro-
derns familj numera äter griskött, men att hennes egen familj inte gör det. 
Det fi nns därför en alternativ skinka av kalkon för Sirwe och hennes familj. 

På några ställen i intervjun kommenterade Sirwe det faktum att familjen 
fi rar jul trots att de är muslimer, vilket skulle kunna förstås som att hon 
kände sig ifrågasatt, men hennes kommentarer kan också tolkas som att hon 
försvarar sin rätt att fi ra jul som ”alla andra svenskar”. Vid andra tillfällen 
när Ann undrade hur de praktiskt utför sitt julfi rande svarade Sirwe med 
kommentarer som: ”vi gör allting som svenskarna gör” och hon tillade att 
hon tycker att det är självklart att fi ra jul eftersom hon lever i Sverige. 

Kathy. Kathy är den tredje eleven från Skogsängsskolan som deltog i pro-
jektet. Hon är född i England, men bor nu i Rönninge med sin mamma, sin 
storasyster och mammans nye man. Familjen fi rar jul den 25:e december. 
Dagen börjar med att alla stiger upp tidigt och äter frukost medan man delar 
ut och öppnar julklapparna.

Vid tolvtiden samlades familjen och inbjudna vänner för att äta jullunch 
tillsammans. Kathys mormor, som hade kommit från England, hade haft 
med sig ”gravy, stuffi ng, tårta” och en speciell typ av smällkarameller, 
”crackers”, som tillhör ett engelskt julfi rande. Var och en runt bordet får 
en cracker, som när man drar i den åt var sitt håll öppnas så att innehållet, 
en krona av silkespapper och en liten present, ramlar ut. Papperskronorna 
pryder sedan vars och ens huvud. Det är Kathys mamma som ordnar julfi -
randet: ”Min mamma hon köper kalkon väldigt tidigt på året för det kostar 
mindre. En vecka innan det här börjar så köper hon potatis och så det andra 
som hon behöver, sen så har hon en lång lista … av allt hon måste ha...så 
kollar hon allting och ser om hon har allt och så” berättade Kathy. ”Mam-
man brukar inte vilja ha någon hjälp och hon brukar säga att hon vill göra 
det på sitt sätt” och blir bara stressad av att döttrarna är i ”hennes kök”.

Kathy är övertygad om att hon kommer att vilja behålla de engelska 
traditionerna när hon blir vuxen. Hon kan tänka sig att ta in en del svenska 
traditioner i sitt fi rande med motiveringen att ”jag försöker inte vara en 
svensk men jag vill ändå försöka leva som en svensk och så där”.

Maria. Maria var trettionio år julen 2003. Hon är född i Uruguay och kom 
till Sverige med sina föräldrar som var politiska fl yktingar 1976. I slutet av 
intervjun refl ekterade hon över projektets inramning. Hon sa att hon kände 
sig lite orolig efter att ha tackat ja till att vara med, eftersom ”det är inget 
mångkulturellt alls i vårat fi rande”. Det är intressant att fundera på vilken 
eller vilka betydelser som läggs in i begreppet mångkulturellt. I detta fall är 
det nog någon form av etniska markörer som avses. När hon hade fortsatt 
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Simas mamma Mina sover framför Kalle Anka och hans vänner

Julbord hos Sirwes faster och farbror
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att fundera på saken hade hon kommit fram till att de åsikter och värdering-
ar som en gång gjorde att hennes föräldrar fl ydde från Uruguay, faktiskt har 
medfört att hon fi rar jul på det sätt som hon gör. När Maria såg det på det 
sättet tyckte hon att hon kunde se sitt fi rande som en aspekt av migration. 

År 2003 fi rade Maria jul med sin dotter, sin före detta man, sin före detta 
sambo och sin bästa vän. Den konstellationen har fi rat jul tillsammans förr 
och ibland har även andra vänner varit med. I intervjun återkommer Maria 
till hon visserligen fi rar jul, men att hon samtidigt är kritisk till det traditio-
nella julfi randet. Maria beskriver det som att de har traditioner, men inte 
fi rar en traditionell jul. I Marias julfi rande förekommer ett antal företeelser 
med noga genomtänkt funktion. I centrum för detta retoriska julfi rande står 
julgranen, smyckad med en stjärna som tillverkas på nytt varje år av olika 
personer. Eftersom stjärnan sitter i julgranens topp och syns tydligt är det, 
enligt Maria, symboliskt viktigt att alla får turas om att göra den. I år valde 
bästa vännen Sonja att göra en svart anarkiststjärna, förra året tillverkade 
Marias äldsta dotter en: ”och då var det jättemycket glitter och jättekitschigt 
och jättefi nt och så”. Julgranen dekoreras med julgranskulor som man fäster 
lappar med önskningar och tankar på, ofta politiska. I granen hängde också 
rockknappar med olika politiska budskap som ”Nej tack till Atomkraft”, 
”Kvinnokamp” eller ”Stöd Palestinas folk”. Marias motiv för att hänga upp 
knapparna var dels för att markera att solidaritetsrörelsen är bortglömd, dels 
personliga, nostalgiska skäl. 

En stund innan man tänker öppna julklapparna lägger man dom under 
granen, så att alla skall ”suktas” lite. Marias inställning till julfi rande är 
överlag ambivalent och det kommer inte minst till uttryck när det gäller jul-
klapparna. De ger varandra julklappar, men Maria anser att det är viktigt att 
julklapparna är ”genomtänkta”. Hon menar man kan ge varandra antingen 
någonting billigt eller dyrt, det viktigaste är att det fi nns en tanke. Därför är 
det också viktigt att julklapparna delas ut i lugn och ro så att man får tillfälle 
att förklara för varandra varför man har valt de olika klapparna. 

Till skillnad från alla de andra informanterna tittar inte det här sällskapet 
på Kalle Anka, de vill däremot inte missa ”Karl-Bertil Jonssons julafton”. 

Alejandra. Alejandra kom från Kuba till Sverige med sin mamma då hon var 
nio år. Nu är hon arton och gick sista året på gymnasiet när intervjun gjor-
des. Alejandras mamma har nyligen gift sig med en svensk man och lever 
med honom i en villa på Ekerö, medan Alejandra själv bor kvar i Södertälje. 

År 2003 fi rade Alejandra jul tillsammans med sin mamma, hennes man, 
gamla vänner från Kuba som också bott länge i Sverige, samt med en god 
vän från Kuba på tillfälligt besök. När Alejandra kom till Sverige hade hon 
ingen erfarenhet av att fi ra jul, men hon och hennes mamma införde så små-
ningom julgran i sitt hem och lite juldekorationer. Eftersom de inte har nå-
gon släkt i Sverige så har de fi rat jul med kubanska vänner. Enligt Alejandra 
har det mest varit som en vanlig fest, med dans och kubansk mat.

Detta år var julafton annorlunda eftersom Peter, Alejandras mammas 
svenske man var med och ordnade fi randet. På julbordet fanns bara vad 
Alejandra beskriver som svensk julmat. Man hade bland annat vörtbröd, 
revbensspjäll, Janssons frestelse och julskinka. Just skinkan nämner Ale-
jandra som speciellt viktig. Alejandra låter nöjd när hon berättar om årets 



18

jul. Det verkar som om uppskattade att hon fi ck ta del av en tradition som 
hon tidigare inte haft tillgång till. Hon återger förtjust situationen då Peter, 
den ende svensken i sällskapet, propsar på att alla skall se Kalle Anke på 
tv klockan tre: ”Ja det var jätteviktigt för honom faktiskt, allt annat skulle 
stängas av” och hon fortsätter ” Ja, jag har aldrig kollat på det men jag vet. 
Jag har ju bott här ett bra tag nu så jag vet ju att det är tradition. Men Kathy 
/den kubanska väninnan på tillfälligt besök/ hon tyckte ju att det var jätte-
konstigt. Varför just Kalle Anka?”

När Anna ber Alejandra att fundera framåt, på hur hon tänker sig att hen-
nes julfi rande kommer att gestalta sig om tio år, så svarar hon: ”Jag tror att 
för varje år som går så blir det mera typisk svensk jul. Jag bor ju här, man blir 
ju påverkad och sånt … Det kommer att bli lite mer mysigare och lite mer 
svenskt.” Hon menar dock att det också beror på vem hon kommer att bilda 
familj med: ”skulle jag få barn med en svensk så tror jag att det skulle bli lite 
mer svenskt, men samtidigt så vill jag ha i lite kubanskt i det hela, så att våra 
barn får ta del av det”.

Sima och Mina. Sima var arton år och gick sista året på gymnasiet när inter-
vjun gjordes. Hon gick på samhällsprogrammet med inriktning på bild och 
form och hade större estetiska ambitioner med sitt julfotograferande än de 
andra informanterna. Familjen hade nyligen fl yttat från en lägenhet till vil-
lan i Tullinge och hade inte riktigt hunnit komma i ordning i sitt nya hem. 
Det innebar också att många julsaker ännu var nerpackade och att andra fi ck 
nya placeringar.

Sima är en självrefl ekterande ung kvinna uppvuxen i en intellektuell 
familj med rötterna i Iran. Det framkom att hon hade funderat på många 
av de frågor som ställdes under intervjun, och kanske hade hon också dis-
kuterat dokumentationens syfte med sina föräldrar. Familjen har fi rat jul så 
länge hon kan minnas, men hon har nog alltid haft på känn att föräldrarna 
främst gjort det för barnens skull, och inte varit så intresserade för egen 
del. Mina, Simas mamma, bekräftade det, men tillade att hon har tyckt att 
det vara spännande att tillägna sig nya traditionskomplex tillsammans med 
barnen. Mor och dotter var överens om att det är döttrarna som har varit 
var mest noga med att julen ska fi ras på rätt sätt vilket innebar svenskt sätt. 
Sima kallar sig själv skämtsamt för traditionsfundamentalist. 

En av bilderna föreställer mamma Mina sovande i soffan. Sima berättade 
att hon alltid tvingade föräldrarna att sätta sig framför tv:n klockan tre på 
julafton när det var Kalle Anka. På bilden har hennes mamma, som inte är 
så intresserad, somnat. Förutom Kalle Anka vill Sima inte missa Karl-Bertil 
Jonssons julafton, Svensson Svensson eller Kan du vissla Johanna på julaf-
ton. Sima tror att det är julfi randet såsom det framställs i olika tv-program 
som mer än något annat påverkat hennes syn på hur den perfekta julen skall 
vara, men hon nämner även skolans julfi rande.

Många av Simas bilder är tagna vid olika måltider. Hon berättade att 
familjen äter mycket och länge på julafton. Måltiderna går nästan in i var-
andra. Dagen börjar med gemensam frukost med risgrynsgröt med mandel 
i. Den som får mandeln får önska sig någonting. I Simas berättelse fi nns en 
intressant beskrivning av hur familjens julbord har förändrats. När syst-
rarna var små ville de ha ett svenskt julbord och de accepterade inte att 
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föräldrarna smög in persiska rätter eftersom de ansåg att det var fel mat. 
Nu är Sima öppen för nya inslag på julbordet så länge ingenting av det som 
brukar fi nnas där försvinner. När vi tittade på en av hennes bilder berät-
tade hon att: ”Vi äter sill och rödbetssallad, det känns som om vi är väldigt 
försvenskade /skratt/. Mina föräldrar äter köttbullar, men jag och min syster 
är vegetarianer så vi äter fakeköttbullar (vegetariska köttbullar) och så där. 
Fast i år så hann vi inte, vi köpte vegetariska kebabjärpar istället/...../. Vi åt 
lite tzatziki också faktiskt, och lite guacamole. Och potatis och lax brukar vi 
äta”. Medan Simas föräldrar fortsätter att äta vanliga köttbullar och prins-
korv, förekommer alltså den svenska julmaten också i form av vegetariska 
alternativ.  Berättelsen om de förvandlingar familjens julbord har genomgått 
under åren är ett bra exempel på hur man i en tradition med fasta ramar kan 
utläsa såväl individers och familjers utveckling som kanske även samhälleliga 
förändringar.

I slutet av intervjun kom Anna och Sima in på hur en idealjul skulle vara. 
När Sima tänkt till svarade hon att hon nog kan se två varianter framför 
sig. Den första varianten är en jul med mycket folk, en stor släkt, och med 
många barn. Hon inser att den bilden är utopisk eftersom hon aldrig har 
haft sina mor- och farföräldrar i Sverige, och hon tillägger att även om de 
skulle ha bott här hade de nog inte engagerat sig i julfi randet. Den andra 
varianten är en alternativ jul. När hon skall beskriva den refererar hon till 
Karl-Bertil Jonssons julafton och ser en möjlighet att fi ra jul genom att till 
exempel dela ut mat till hemlösa. 

Reflektioner

Julfirande – att vara med i ett sammanhang. En av de frågor som har 
ställts under fl era av intervjuerna är hur informanterna tror att deras jul-
fi rande kommer att te sig om tio år. Svaren som ungdomarna gett på den 
frågan är speciellt intressanta eftersom de ofta innehåller refl ektioner som 
pekar bortom frågan om hur man ser på julfi randet. När Alejandra, som är 
arton år, funderar på sin framtid, menar hon att hennes val av partner kom-
mer vara det som avgör hur hon kommer fi ra jul. Vill man hårdra hennes 
resonemang kan man tolka det som att hon tycker att en svensk jul kräver 
svensk medverkan. Hon säger att hon tycker att det är viktigt att det också 
fi nns något kubanskt inslag i julfi randet, vilket är intressant eftersom hon 
samtidigt har berättat att hon inte har fi rat jul på Kuba. Hon ser troligen 
framför sig hur hon kommer att plocka upp element från de jular som hon 
och hennes mamma fi rade tillsammans med kubanska vänner.

Sirwes funderingar kring framtida julfi rande är i allra högsta grad för-
knippade med ett vuxenliv i Sverige. När Ann frågade om Sirwe trodde att 
hon kommer att dekorera sitt hem vid jul när hon har blivit vuxen så svarade 
hon: ”Ja, jag tror det. Jag kommer alltid att ha det,  för jag bor i Sverige. Så 
varför ska jag inte ha det? Jag vet att jag kommer att bo här typ nästan hela 
mitt liv, så varför ska jag inte göra det /fi ra jul/?” I Sirwes svar kan man ana 
både en vilja att vara en del av majoritetskulturen, men också ett trotsigt 
ifrågasättande av varför det inte skulle vara självklart att hon fi rar jul. När 
Ann senare bad henne nämna andra viktiga högtider valde bland annat hon 
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det kurdiska nyårsfi randet Newroz. Hennes diskussion om de två olika hög-
tiderna visar att de har olika funktion för henne. Julen är ett tillfälle då man 
uppmärksammar och refl ekterar kring sitt liv i Sverige, och sitt förhållande 
till majoritetskulturen. Newroz däremot, handlar främst om varifrån man 
har kommit och förhållandet till den kurdiska diasporan. Genom denna 
jämförelse blir det logiskt att vart och ett av fi randena har sin egen form och 
funktion och att det inte är relevant att skapa en mix. Sirwe kan till exempel 
inte tänka sig att släkten skulle dansa tillsamman på julafton, som de alltid 
gör vid andra högtider. I Sirwes släkt har man, som vi tidigare har berättat, 
dessutom delat upp fi randena rumsligt. Julen, den ”svenska” högtiden, fi ras 
hos den del av släkten som har bott längst i Sverige, men när det är Newroz 
eller Bayram möts man istället hos Sirwes familj som kom hit senare. Ett 
annat liknande exempel är när Ravinas son protesterade då hans mamma 
tog på sig kläder på julafton som sonen uppfattade som ”indiska”, vilket han 
inte tyckte hörde hemma i ett ”svenskt julfi rande”. 

Några av ungdomarnas kommentarer kan också ses i ljuset av en massme-
dial diskurs som representerar invandrare som ovilliga att låta sig integreras 
i det svenska samhället. För ungdomarna blir det viktigt att understryka att 
de respekterar det svenska samhället och att de vill vara en del av det. Sirwe 
säger till exempel att ”ja, alltså om jag hade varit i Kurdistan och jag visste 
om julen så skulle jag inte göra den, det är bara för att jag bor i Sverige, jag 
har respekt för deras tradition, så vi gör det (jmf Pripp 2002).har respekt för deras tradition, så vi gör det (jmf Pripp 2002).har respekt för deras tradition, så vi gör det

Kalle Anka – för att vi ska delta i det svenska. Julen 2003 tittade 3 410 000 
personer i Sverige på tv-programmet Kalle Anka och hans vänner önskar 
god jul.13 Programmet sändes första gången 1959 och har kommit att bli ett 
givet inslag i många svenskars julfi rande (Löfgren 1991:79, Kättström Höök 
1995:61-62). Kalle Anka och hans vänner önskar god jul är ett återkom-
mande tema i många av intervjuerna och fl era av deltagarna har fotograferat 
tv-apparater under sändningen.14 När informanterna talar om programmet 
kallar de det helt enkelt Kalle Anka, och de pratar om det som om det är 
underförstått att det är någonting som alla känner till. Under intervjun fi ck 
Ravina frågan om de hade tittat på någonting speciellt på tv under julen. Ra-
vina svarade lite vagt att de hade tittat på ”det där klockan tre”, men hennes 
son sköt snabbt in att det var Kalle Anka de hade tittat på. Den arbetskam-
rat som hade tagit på sig rollen som traditionsexpert inför Ravinas julfi rande 
hade sagt att: ”Kalle Anka ska du inte missa Ravina.” Ravina skrattade när 
hon berättade detta, och verkar tycka att det hela var lite fånigt, samtidigt 
som hon vill följa arbetskamratens rekommendationer.

Både Kathy och Alejandra berättade om situationer där de svenska delta-
garna i julfi randet propsade på att hela sällskapet skulle titta på Kalle Anka 
tillsammans. Kathys familj fi rar jul den 25 december, precis som man gör in 
England. Ibland går familjen hem till Kathys mammas svärföräldrar dagen 
innan för att fi ra svensk jul den 24, och då är Kalle Anka ett givet inslag. 
Kathy förstår inte riktigt vitsen med att alla skall titta på programmet, men 

13. mms, Mediamätning i Skandinavien mms ab. www.mms.se
14. Tyvärr har ingen av dessa bilder blivit så bra eftersom kamerans inbyggda blixt 
refl ekteras i tv-rutan. 
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hennes mamma tycker att de skall göra det ”för att vi ska va trevliga” men 
även ”för att för att vi ska delta i det svenska” berättar Kathy.

Olika sorters jul, likheter och olikheter. Skulle vi ha gjort en liknande stu-
die som denna bland en grupp etniska svenskar skulle vi säkert också ha fått 
många olika berättelser. I ett historiskt perspektiv har naturligtvis julfi ran-
det varit olika under olika tidsperioder, men variationen beror också på vem 
man frågar. Julfi randet i en Östermalmsvåning vid 1900-talets början skilde 
sig naturligtvis från hur det fi rades i en statarlänga i Södermanland vid 
samma tid. Det intressanta är dock att den svenska julen oftast fi ras mot en 
fond av tidigare jular. Några försöker att återskapa barndomens jular, andra 
tar avstånd från dem och vill skapa någonting kontrasterande. En del idyl-
liserar hur det var förr, medan andra hellre understryker tidigare misslyck-
anden (jmf Löfgren 1991). Merparten av informanterna i vår undersökning 
inlemmar inte den historiska dimensionen i sina berättelser. Julen handlade 
i större utsträckning om här och nu. Det är inte någon annan jul från någon 
annan tid som är förebilden, det är samtidens julfi rande så som den fi ras ”av 
svenskarna” som är modellen. 

I massmedia och i dagligt tal sammanförs ofta den svenska julen med 
begrepp som julångest, och man talar om Lars Norén-jul som en beskriv-
ning över det värsta tänkbara julfi randet. Umgänget med släktingar, liksom 
familjemedlemmarnas olika förväntningar, förutsätts ofta vara konfl iktfyllda 
och besvärliga. På tidningen Metros chattsida skriver till exempel signaturen 
Mattias: ”man måste trängas bland massa arbetare och annat obehagligt 
folk på Drottninggatan, 
Östermalmshallen och nk, 
och sen tvingas man den 24 
dessutom åka hem till hem-
ska släktingarna med skrä-
pet man köpt.”15 Även om 
”Mattias” har en ironisk ton 
och får en del mothugg på 
chatten, kan man konstatera 
att tankefi guren knappast 
är ovanlig. Det har slagit 
oss att ingen som deltagit i 
24 december-dokumenta-
tionen har refererat till den 
diskussionen. Flertalet har i 
stället beskrivit sitt fi rande 
på ett lustfyllt, eller kanske 
ännu mer, lekfullt sätt. 

15. www.metro.se 1998-12-17

Sirwes faster 
har klätt julgranen
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NEWROZ – KURDISKT FIRANDE 
MED FÖRHINDER

Bakgrund

Nooroz eller Newroz som fi ras av iranier, kurder och afghaner infaller vid 
vårdagjämningen, som år 2004 inföll fredagen 19 mars, och kan härledas till 
en gammal förislamisk vårfest. Högtiden beskrivs ofta som en kvarleva av 
zoroastrismen som var den förhärskande religionen i stora delar av Central-
asien fram tills araberna erövrade och islamiserade det persiska riket. Våren 
2000 dokumenterades det kurdiska Newrozfi randet inom projektet och vi 
beslöt att följa upp den dokumentationen på nytt.

Newroz är den viktigaste högtiden för många av världens kurder. Vid 
sidan av den mer allmänna beskrivningen av högtiden som en gammal föris-
lamisk vårfest, har högtiden en stark symbolisk och politisk laddning. Det är 
vanligt att man refererar till en gammal legend när högtiden kommer på tal. 
Ett exempel på detta är etnologen Line Rudvalls intervju med Keya Izol på 
Kurdiska riksförbundet inför dokumentationen 2000, då Izol återberättade 
legenden enligt följande: ”Legenden handlar om en kung som förtryckte sitt 
folk. Kungen var ökänd för sin grymhet och alla avskydde honom. När han 
blev sjuk sa läkarna att han, för att bli frisk, måste äta barnhjärnor. Nästan 
alla kurdiska barn dödades, men en del familjer lyckades gömma sina barn 
i bergen. När så en smed blev anmodad att offra sina barn så vägrade han 
och gjorde istället uppror. Kungen dödades och barnen kom ner från bergen 
med facklor i händerna. Med tiden har traditionen ”utvecklats till en dag då 
man skriker ut sin ilska mot makthavarna och mot ockupationen. /…/ Den 
ger samma signaler som för tvåtusen år sedan när den där kungen var så 
grym, men nu är det Turkiets regim som är grym”, avslutar Izol sin berät-
telse. 

Som förberedelse inför årets dokumentation av Newroz träffade Anna en 
kurdisk studiegrupp som läser kurdiska tillsammans på Fittja gård en gång i 
veckan. Läraren i gruppen, Ekrem Altun, berättade om högtidens ursprung 
på ett liknande sätt som Izol, men han var noga med att poängtera att 
Newroz’ ursprung är en känslig fråga om vilken det råder delade meningar. 
Han berättade att det pågår forskning i ämnet och menade att den kanske 
kommer att komma fram till saker som inte stämmer med den vedertagna 
bilden av vad Newroz är. 

Ekrem Altuns version av berättelsen handlar i korthet om den grymme 
assyriske härskaren Dahak på vars skuldra det vuxit ut två giftiga ormar. 
För att ormarna inte skulle bita honom måste kungen ständigt offra två 



24

människohjärnor. Detta gjorde att ungdomarna skickades upp i bergen för 
att räddas. Hjälten Kawa ledde så småningom ett uppror mot kungen och 
lyckades störta honom. Eldar tändes i bergen för att visa att segern var vun-
nen. Ekrem kopplade den nutida seden att tända en stor eld när man fi rar 
Newroz till berättelsen om Kawa.16

Newrozfi randet och legenden om Kawa är centrala element i såväl det 
kurdiska identitetsprojektet som i kurdernas kamp för en egen stat. Det 
innebär att det är viktigt för många kurder att upprätthålla gränsen mot 
det persiska Noroozfi randet. Altun poängterade att det persiska fi randet av 
Norooz har helt andra förtecken än det kurdiska Newrozfi randet. Perserna 
betraktar det som ett nyårsfi rande, medan kurderna fi rar att upproret mot 
Dahak lyckades. För perserna handlar Newroz om försoning, för kurderna 
om uppror enligt Altun. 

Många av de kurder som lever i Sverige och i övriga Västeuropa har inte 
fi rat Newroz förrän de lämnade sina hemländer. I Turkiet var fi randet länge 
förbjudet, och våldsamheter har ofta utbrutit i samband med Newroz i 
städer som till exempel Diyarbakir. ”Picknickstämningen har förvandlats 
till en kampdag, som första maj ungefär. Det är mycket politiskt”, berättar 
Keya Izol. En av modersmålslärarna på Fittjaskolan berättade att fi randet i 
den irakiska delen av Kurdistan är mycket stort och sänds på kabel-tv, så att 
man kan följa det även i andra delar av världen. Att frågan är känslig blev 
uppenbart vid ett tillfälle då Anna berättade om projektet för en grupp Bot-
kyrkapolitiker. En av åhörarna, som var av turkiskt ursprung, protesterade 
när problemen med att fi ra Newroz nämndes. Han menade att traditionen 
är turkisk och antydde samtidigt att det är fel av kurderna att ”lägga beslag”
på den. 

I Storstockholm fi ras Newroz med en stor eld på Järvafältet på själva 
Newrozdagen och Kurdiska riksförbundet ordnar en fest i Solnahallen på 
lördagen som följer. Även om många familjer väljer att åka till Solnahallen 
är det också vanligt att man fi rar hemma tillsammans med släkt och vän-
ner. Det fi nns också tecken på att det blir vanligare att privata restauranger 
ordnar fester på Newroz där mat och dans inkluderas i inträdesbiljetten. 

Tillvägagångssätt

Eftersom vi hade bestämt oss för att platsen Fittja skulle vara central i 
dokumentationen, och att Fittjaskolans roll som ”högtidslokal” var viktig 
så kontaktades Cerel, modersmålslärare i kurdiska på skolan, inför Newroz. 
Cerel berättade att han och de andra modersmålslärarna hade planerat att 
ordna ett Newrozfi rande för alla kurdiska barn i Botkyrka i Fittjaskolans 
aula, och att en grupp fl ickor i högstadiet skulle repetera in ett dansnummer 
som de skulle uppträda med. Cerel var mycket positiv till att Mångkulturellt 
centrum intresserade sig för evenemanget, och trodde inte att det skulle vara 
några problem att få tillstånd att fotografera. Anna träffade en fl icka i nian 

16. För att återge historien stöder jag mig inte bara på Ekrems berättelse, som ibland 
var lite svår att följa, utan också på t ex www.kurder.dk
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Uppträdande i Solnahallen, 20 mars 2004. Foto Elisabeth Boogh.

Dansgruppen Komkar-Ciwan gör sig iordning inför dansuppvisningen 
i Solnahallen, 20 mars 2004. Foto Elisabeth Boogh.
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som skulle ansvara för repetitionerna. Vid ett senare samtal berättade Cerel 
att fl ickorna hade blivit osams, men att han inte visste riktigt vad det gällde. 
Trots att han hade gjort allt för att lösa konfl ikten vägrade fl ickorna repetera 
ihop. 

Eftersom festen redan var planerad och modersmålslärarna tyckte att det 
var viktigt med ett uppträdande med traditionell kurdisk dans kontaktades 
den Kurdiska ungdomsföreningen Komciwan17 som har en dansgrupp be-
stående av åtta fl ickor i högstadie- och gymnasieåldern. Gruppen, Komkar-
Ciwan, repeterade för fullt inför den stora årliga Newrozfesten i Solnahal-
len tillsammans med dansläraren Cahit och tanken var att de skulle kunna 
uppträda även på festen i Fittjaskolans matsal. Ett par dagar före festen dök 
ett nytt problem upp. Det visade sig att fl ickorna i dansgruppen ville ha så 
mycket betalt för att uppträda i Fittja att lärarna blev tvungna att avboka 
dem. Cerel var både ledsen och besviken. Han hade hoppats att de skulle 
betrakta uppvisningen som ett övningstillfälle inför lördagens fest i Solna. 

Samtidigt som diskussionerna om Fittjafl ickornas konfl ikt och förhand-
lingen om dansgruppens ersättning pågick, var stämningen spänd och tryckt 
bland de kurdiska modersmålslärarna på grund av att läget i de kurddomine-
rade områdena i Syrien som gränsar till Irak var mycket spänt. Oroligheter-
na utlöstes av att många syriska kurder hoppades att kriget i Irak skulle leda 
till att de skulle få liknande rättigheter som kurderna i norra Irak hade fått. 
Detta provocerade arabnationalistiska anhängare till det i Syrien styrande 
Baathpartiet som drabbade samman med kurdiska aktivister, med många 
dödade och skadade som följd.18 Många av dem som vi hade kontakt med de 
här dagarna på Fittjaskolan, Komkar och Kurdiska riksförbundet, diskute-
rade hur man bäst skulle förhålla sig till fi randet av Newroz under rådande 
omständigheter. Var det lämpligt att fi ra med sång och dans samtidigt som 
läget var så oroligt i Syrien?

Newroz inföll 19 mars och Anna kom till Fittjaskolan strax före klockan 
två på eftermiddagen. Vestibulen utanför matsalen var full av elever. Men 
eftersom de fl esta var vardagsklädda så syntes det knappast att det skulle bli 
fest. Tonårsfl ickan som vi hade träffat tidigare vid dansrepetitionerna var en 
av de få som hade markerat att det var Newroz med sin klädsel. Hon hade 
knutit band i de kurdiska färgerna: gult, rött, grönt och vitt i håret och hade 
matchande örhängen. 

Inne i matsalen var modersmålslärarna fullt upptagna med att förbereda 
festen. Man höll på att ställa upp en ljudanläggning och att placera ut stolar 
som barnen skulle kunna sitta på. På väggen hängde ett stort papper som 
barnen hade målat kurdiska fl aggan på. Innan barnen gick och satte sig fi ck 
alla var sin godispåse. Förutom de fem modersmålslärarna, barnen och någ-
ra föräldrar var även skolans biträdande rektor med, och senare anslöt två 
representanter för den kurdiska redaktionen på sr. Programmet bestod av 

17. Kurdiska ungdomsföreningen Komciwan som är en del av Svenska Kurdiska arbetar-
föreningen Komkar, och har sina lokaler i Alvik. 
18. www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel =383948 . Besökt 2004-03-14
www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel =385558 . Besökt 2004-03-17 
www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=244785. Besökt 2004-03-18
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omväxlande diktläsning och sånguppträdanden. Allt framfördes på kurdiska, 
förutom ett inslag på svenska där en av eleverna tackade skolledningen för 
att de hade kunnat genomföra programmet. När programmet var slut satte 
man på musik och några av fl ickorna från högstadiet började dansa. Efter att 
några av modersmålslärarna puffat på började fl er och fl er dansa och efter en 
stund var dansen i full gång. Vid halvfyratiden började festen mattas av och 
barnen gick hem. 

Vi valde att närvara vid den stora elden vid Eggebygård på Järvafältet och 
också att vara med när fl ickorna i Komkar-Ciwan uppträdde i Solnahallen. 
Årets fi rande vid Eggebygård skilde sig mycket från det som dokumen-
terades i mars 2000. Skillnaden märktes redan på tunnelbanan. År 2000 
kändes det att det var en speciell dag redan när man steg på blåa linjen vid 
T-centralen. Tåget var fullt med uppsluppna människor och från tunnelba-
nestationen var det bara att följa strömmen för att hitta brasan. I år var det 
betydligt färre personer, och man var tvungen att komma nästan ända fram 
till Eggebygård för att förstå att det var en speciell kväll. Vi pratade med en 
av funktionärerna, en ung kvinna från Kurdiska ungdomsförbundet, som 
berättade att man hade bestämt sig för att inte ha levande musik och för att 
ställa in de planerade fyrverkerierna på grund av de rådande förhållandena 
i Syrien. Hennes intryck var att det brukade vara många fl er som kom till 
elden i Tensta. Hon trodde att det framförallt var ungdomar som valt att 
komma, medan många familjer hade stannat hemma. 

Dansgruppen Komkar-Ciwan träffades redan klockan fem i Solnahallen 
för att repetera en sista gång inför uppvisningen. Det var deras första, och 
enda, tillfälle att öva tillsammans med de musiker som skulle spela på upp-
visningen. När vi anlände var fl ickorna uppskruvade och erkände att de var 
ordentligt nervösa. Medan vi väntade på eftersläntrarna småpratade vi lite. 
De fl esta hade kommit med i gruppen för att de hade en kompis eller kusin 
som var med, eller för att de hade dansat i andra grupper tidigare och ville 
fortsätta. När vi undrade om de hade berättat för sina föräldrar att vi skulle 
komma och fotografera, visade det sig att ingen av dem hade pratat med för-
äldrarna. De var dock övertygade om att det inte var några problem. Flera 
antydde att föräldrarna var stolta över att de var i dansgruppen med och en 
av tjejerna sa att ”det här är viktigare för dom än för oss”. En annan fl icka 
berättade att hela hennes släkt var där och att de var jättestolta eftersom det 
”inte är så många ungdomar som vill dansa sitt lands danser”. Någon sa att 
de skulle kunna ha en kurdisk fl agga med sig när de går in. Cahit avfärdade 
förslaget, som nog framställdes mest på skoj, med att de inte ska blanda in 
nåt ”sånt” utan bara dansa. 

Äntligen kom repetitionen igång. Cahit verkade nervös och körde ganska 
hårt med fl ickorna. Han uppträdde irriterat mot musikerna som i sin tur 
verkade ganska irriterade, men precis som under övningen föregående sön-
dag så tog tjejerna Cahits kommentarer med en nypa salt. 

Efter repetitionen drog sig gruppen tillbaka för att byta om. Elisabeth 
dokumenterade förvandlingen av tio tuffa tonårstjejer till tio kurdiska 
bondfl ickor. Flickorna fl amsade och skrattade och var inte så imponerade av 
kläderna de skulle ha på sig. På Annas kommentar om hur vackra kläderna 
var, svarade en av fl ickorna förvånat ”tycker du?” Hon berättade att det 
fi nns mycket vackrare kläder att köpa i Kurdistan. Hon tyckte dessutom att 
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Det stora Nooroz-bålet på Järvafältet, 19 mars 2004. Foto Elisabeth Boogh.

Eggesta gård, Tensta, 19 mars 2004. Foto Elisabeth Boogh.
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den här uppsättningen var gammal och sliten. Hon ansåg också att kläderna 
var ”bondeaktiga”, men tillade att det är föreningens kläder, och deras rätt 
att bestämma vilka kläder som skall användas.

Ute i hallen var ljuset dämpat. De fl esta sittplatser var upptagna och från 
scenen talade en manlig och en kvinnlig konferencier. När fi randet doku-
menterades 2000 gjordes presentationerna parallellt på svenska och kur-
diska. Då talade dessutom både Maria Ulvskog och ssus ordförande. I år 
kändes fi randet i högre grad som en kurdisk angelägenhet. 

Den första programpunkten var Komkar-Ciwandansarna. Det öppna 
golvet runt dansarna fylldes snabbt av åskådare, och många videofi lmade el-
ler fotograferade uppvisningen. Cahit stod bredvid och studerade dansarnas 
steg och rörelser intensivt. Osäkerheten och nervositeten verkade ha släppt 
när de väl kom igång. Efteråt, i omklädningsrummet, var det fl era som frå-
gar hur vi tyckte att det hade gått. När vi svarade sanningsenligt att vi tyckte 
att hade sett bra ut såg fl ickorna lättade ut. Sedan lämnade vi fl ickorna som 
ville duscha och göra sig festfi na.  

Reflektioner

En refl ektion som väcktes av Newrozfi randet på Fittjaskolan är hur högti-
der och traditioner kan fungera exkluderande såväl som inkluderande. När 
vi deltagit i festerna i Solnahallen och besökt elden vid Eggeby gård har vi 
mött många kommentarer om hur kul det är att även svenskar hittar dit. 
Naturligtvis vänder sig arrangemangen främst till kurder och majoriteten av 
besökare är också kurder, men det faktum att Solnahallen var smyckad med 
såväl svenska och kurdiska fl aggan, och att man hade både en svensktalande 
och en kurdisktalande konferencier markerar att man ville välkomna även 
andra.

Firandet på Fittjaskolan däremot, kan uppfattas som en ansträngning från 
modersmålslärarna att stärka de kurdiska barnens etniska identitet, vilket 
ligger väl i linje med hur fl era av lärarna beskrev sin roll som modersmålslä-
rare. En av lärarna berättade att en lärarkollega hade kommit med en grupp 
andra elever och frågat om de också fi ck vara med på festen, men moders-
målsläraren hade sagt att festen bara var för kurdiska elever. Nu i efterhand 
undrade han om det var ett riktigt beslut. Han förklarade att han hade 
känt sig osäker på hur eleverna skulle reagera om han släppte in de andra 
eleverna. Efter festen intervjuades en av modersmålslärarna och Anna pas-
sade på att fråga hur hon såg på beslutet att inte släppa in andra elever. Hon 
var först oförstående, men underströk senare att fi randet är att betrakta som 
en ”en nationell dag för oss, för kurderna”. Det är förmodligen rimligt att 
tolka lärarnas syn på i en lokal kontext där, vid andra tillfällen, till exempel 
Barnens dag och Ungdomen och idrottens dag fi ras med turkiska nationella 
förtecken i samma lokal och med liknande inramning.

En annan refl ektion som kontakterna med dansgruppen Komkar-Ciwan, 
deras danslärare Cahit och musikerna som spelade under uppvisningen i 
Solnahallen väckte, handlar om svårigheterna att kombinera professionella 
ambitioner med ett föreningsliv med små ekonomiska resurser. Cahit för-
klarade sin frustration över fl ickorna under repetitionerna med att han var 
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missnöjd med att de inte ansträngde sig tillräckligt. Han ansåg det dessutom 
vara omöjligt att åstadkomma någonting bra, eftersom föreningen lät vem 
som helst vara med i gruppen, antingen de kunde dansa eller ej. Vid ett 
telefonsamtal senare berättade Cahit att han hade varit professionell dansare 
och koreograf i Turkiet, och det var uppenbart att han nu kände sig reduce-
rad som yrkesmänniska. Cahits upplevelse av att reduceras till etnisk dansare 
och danslärare har en motsvarighet i sångerskan Anis Moins’ berättelse om 
sina problem med att verka som sångerska i Sverige. I essän ”Jag får sjunga 
för min mamma” skriver hon att hon inte vill ”sjunga sådan där konventio-
nell persisk musik för iransk publik som jag höll på med tidigare. Jag brukar 
kalla det för gettomusik, iranier som spelar för iranier, kurder som spelar för 
kurder, turkar som spelar för turkar” (Moin 2004:113 ff.).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i uppvisningen i Solnahal-
len krockade tre olika ambitioner. Föreningens ambition var att stärka den 
kurdiska identiteten och de kurdiska traditionerna. Flickornas motiv för 
att delta var främst för att det var kul att dansa och träffa kompisar, och att 
föräldrar och släktingar uppskattade att de höll på med ”sitt lands danser”. 
Cahit, slutligen, skulle ha velat presentera en dansföreställning som synlig-
gjorde hans kompetens som dansare och koreograf.

Dansläraren Cahit instruerar flickorna i dansgruppen Komkar-Ciwan 
i föreningen Komkars lokal i Alvik, 15 mars 2004. Foto Anna Ulfstrand.
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HOLI

Bakgrund

Under senare delen av februari eller i mars, vid fullmåne, fi ras Holi. Högti-
den är en av en av de stora högtiderna i Indien och fi ras framförallt i offent-
ligheten på gator och torg över hela landet. Holis religiösa bakgrund är om-
tvistad, men oftast anges en mytologisk berättelse om demonen Holinkas 
död som ursprung. Enligt legenden fanns det en ondskefull kung som hade 
en god son vid namn Prahlad. Denne hade skickats av gudarna för att befria 
landet från kungens grymhet. Holinka, som var kungens syster beslöt sig för 
att döda Prahlad genom att bränna upp honom. Hon trodde att hon själv 
var immun mot elden och satte sig i den med sin brorson i knäet. Guden 
Krishna ingrep och räddade pojken, men Holinka brann upp (Thompson & 
Carlson 1994:140). Eftersom Holi fi ras på våren beskrivs den också som ett 
tillfälle att fi ra vårens återkomst. 

Även om bakgrunden är religiös, fi ras Holi idag som en gatufestival utan 
religiösa moment som till exempel fasta eller bön. Festivalen pågår i två 
dagar och börjar med fyrverkerier, smällare och eldar vars symbolik är att 
man bränner upp det gamla, och börjar om på nytt. På Holis andra dag 
övergår festivalen till en uppsluppen lek. Man blandar vatten med parfy-
merat pigment i starka färger som man stänker, häller och sprutar på såväl 
släktingar och vänner som okända förbipasserande. ”Du kan inte passera på 
gatorna i Indien på Holis andra dag. Alla barn sitter på taket och sprutar på 
dig, särskilt på unga fl ickor” berättar en av medlemmarna i Hindu Mandir 
Society, och fortsätter: ”Det kan hända mycket på Holi, man glömmer gam-
mal fi endskap. Så det är jättebra på det sättet”.19 Det fi nns många berättelser 
om hur festivalen ger människor möjlighet att lätta på trycket genom att i 
lekens form bryta mot kastväsendets hierarkier. Den uppsluppna stämning-
en beskrivs ofta i positiva ordalag som lekfull och färgglad, men också som 
okontrollerad och utlevande. På en Internetsite frågar man sig oroligt ”How 
is it that even those sections of society that are educated and cultured allow 
themselves to get carried away by the wild outburst associated with this fes-
tival?”. I ett senare avsnitt av artikeln jämför man Holi med andra högtider 
som enligt författaren också har lämnat sin ursprungliga religiösa förankring 
för att i stället fi ras på ett utlevande och gränslöst sätt. Man nämner katolska 
karnevaler som ytterligare ett exempel på detta.20

19. Intervju av Line Rudvall med Swami Nigorsha 00-03-11.
20. http://www.hindunet.org/festivals/holi/index06.htm. Besökt 2004-12-18
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I Stockholm fi ras Holi på Hindu Mandir, ett hinduiskt tempel i Helene-
lund, Sollentuna kommun. År 2000 besökte vi templet när man fi rade Holi. 
Firandet i Stockholm förläggs alltid till en lördag eller söndag som ligger nära 
det rätta datumet och pågår bara under en eftermiddag. Eftersom årstiden 
i Sverige knappast tillåter ett fi rande utomhus och hinduerna i Stockholm 
utgör en mycket liten grupp fi rar man högtiden i templet vilket enligt upp-
gift aldrig förekommer i Indien. ”I Indien kastar man bara färg på varandra 
utomhus, aldrig inne” skriver etnologen Line Rudvall i sin fältrapport från 
Holi 2000 och fortsätter ”Här är det tvärt om, eftersom det måste utspela sig 
på en begränsad plats där alla vet hur det går till och vill delta”21 Efter Pujan, 
den religiösa ceremonin som man regelmässigt utför i templet, började alla 
kasta färgpulver på varandra. Stämningen var lekfull och uppsluppen även 
om vi förstod att det fanns lite delande meningar om hur lämpligt det är att 
kasta färg inne i templet. Man hade kommit överens om att man inte fi ck 
blanda färgen med vatten vilket några av ungdomarna hade svårt att låta bli.”

Tillvägagångssätt 

När Helger och högtider återupptogs hösten 2003 tog vi kontakt med en ti-
digare informant (som senare också kom att delta i 24 december-dokumen-
tationen). När vi intervjuade henne efter julen berättade kvinnan, som är 
hindu, att hon och hennes familj hade bestämt sig för att tillsammans med 
ett par andra familjer stå för Bhandara, vilket innebär att de bjuder alla be-
sökare på mat, vid Holifi randet i mars 2004. Hon undrade om vi ville följa 
med och erbjöd oss att vara med när hon tillsammans med en väninna och 
en av sina svägerskor handlade mat och förberedde måltiden. Vi tackade ja. 
Visserligen hade vi bestämt oss för att koncentrera oss på Norra Botkyrka, 
men familjen bodde ju i Alby och vi skulle dessutom få möjlighet att under-
söka ”att göra högtid”-perspektivet. Vi tyckte också att det var intressant att 
återvända till några av de redan dokumenterade fi randena för att se om det 
hade skett någon förändring. 

Vi beslöt att dokumentera dagen med video. Bandet fi nns oredigerat på 
Mångkulturellt centrum, men vi gjorde också en kortare, redigerad version. 
Nedanstående text bygger på fältanteckningar gjorda av Ann Pettersson och 
Anna Ulfstrand.

Vi hade planerat att vara med när de tre kvinnorna handlade och förbe-
redde maten hemma, men Ravina hade problem med bilen, och blev i all 
hast skjutsad av sin svåger till ica Maxi och hann inte kontakta oss. Vi gav 
oss istället ut till Helenelund där Hindu Mandir ligger. När vi kom in mötte 
Ravina oss i dörren och vekade glad att se oss. I köket var arbetet i full gång, 
hela familjen och deras vänner var upptagna av matlagningen. En grupp 
unga män hjälpte också till. Ravina berättade att de bor i templet och hjäl-
per alla som står för maten.

Hindu Mandir ligger i en före detta skolbyggnad som föreningen Hindu 
Mandir Society har förvärvat. Köket som tidigare var skolkök har en stor 
diskmaskin och en stor spis med väl tilltagna kokkärl. När vi kom dit var 

21. Deltagande observation, Holi 2000-03-19. Line Rudvall.
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man fullt sysselsatt med att hacka sallad och göra raita på fi l, yoghurt och 
gurka. På spisen puttrade redan ett antal olika grönsaksgrytor. Enligt en av 
kvinnorna, som var involverad i matlagningen, så använder man aldrig lök 
eller vitlök i den mat som serveras i templet eftersom det skulle kunna störa 
tarmarna, vilket inte är så bra när man skall ha en puja. Man kryddar inte 
heller maten lika mycket som annars. Numera är det inga problem att få tag 
på de ingredienser som behövs. Kvinnan nämnde fl era affärer i Stockholm 
som har stora utbud av bland annat livsmedel för indisk matlagning.

Då och då dök templets brahmin upp i köket. Enligt Ravina ansåg han att 
all mat borde tillagas i templet, men det blir vanligare och vanligare att man 
tar med sig en del mat som man har lagat hemma i förväg. Ravina skakade 
lite på huvudet och sa att det inte skulle fungera om man inte kunde förbe-
reda måltiden hemma. Många av medlemmarna bor långt från templet och 
har fullt upp med arbete och andra åtaganden under veckodagarna. De har 
ingen möjlighet att komma till templet dagarna innan. 

Efter en stund bjöd Ravina oss att gå med upp till den sal där de religiösa 
ceremonierna hålls. De familjer som stått för maten skulle nu få en särskild 
välsignelse av brahminen. Rummet är stort och ljust, eftersom det har fönster 
längs ena långsidan. Golvet är täckt med mattor i framför allt röda nyanser. 
Längs den bortre långsidan är ett altare uppbyggt. Väggen är full av stora 
gudabilder och på golvet på ett podium står olika föremål, men också skålar 
med frukt och annan mat som skall offras till gudarna under ceremonin. 

Enligt uppgift har föreningen inte haft råd att köpa gudafi gurer, utan 
man har istället skaffat sex stora tavlor som avbildar de viktigaste gudarna. 
Vid altaret står också två sparbössor, i den ena kan man lägga donationer 
till templet och i den andra bidrag till inköp av fi gurer. Ravina berättade att 
när de har samlat in tillräckligt med pengar, så skall någon som åker till In-
dien köpa den första statyn. Eftersom fi gurerna är av marmor, och därmed 
mycket tunga, skickas de med båt till Sverige.

Den familj som satt närmast brahminen och altaret deltog aktivt i cere-
monin. En pojke i tonåren berättade senare att han hade varit med många 
gånger och därför visste vad han skulle göra, men också att brahminen 
kontinuerligt förmedlar vad som skall ske. Ceremonin är på sanskrit vilket 
innebär att ingen av dem som deltar som förstår orden. 

Vid ett tillfälle lutade sig en person i taget fram mot brahminen som satte 
ett litet rött märke i pannan på var och en och därefter fäste ett riskorn i 
färgen. Var och en fi ck sedan ett orange band knutet runt handleden. De 
ogifta kvinnorna fi ck ett band på höger handled, och de övriga på vänster. 
Ann och jag erbjöds också att vara med och tackade ja båda två. Stämningen 
var väldigt vänligt och lite uppsluppen. Barnen och tonåringarna skruvade 
på sig, och försvann då och då ut ur salen för att busa av sig lite.

När ceremonin var slut gick vi ner och såg efter hur det gick med matlag-
ningen. I köket var fl era personer sysselsatta med att baka chapati. Degen 
knådades och rullades till bullar för att sedan plattas ut till tunna bröd. De 
friterades sedan i en stor järngryta. Stämningen var glad, och fl era skojade 
med oss om att vi borde hjälpa till. Ett av problemen med att stå för maten 
är att det är omöjligt att veta hur många som kommer. En av kvinnorna be-
rättade att om det kommer oväntat många måste man spä ut grytorna med 
vatten. Därför gäller det att ha kokande vatten på gång hela tiden.
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Efter att ha tittat till arbetet i köket gick vi tillbaks upp till andra våning-
en. Nu var salen mer än halvfull, och tre män som satt framme vid altaret 
hade börjat spela. Under ceremonierna sitter alla på golvet, kvinnorna till 
höger och männen till vänster.  Barnen sätter sig lite varstans. Brahminen 
läste, och en kvinna berättade viskande att han läste en berättelse som alltid 
läses vid fullmåne. Då och då kommenterade han vad han läste. Vid några 
tillfällen skrattade framförallt kvinnorna och nickade ivrigt bifall, och senare 
vi fi ck höra att brahminen hade sagt att det är tack vare kvinnornas engage-
mang som religionen och traditionerna hålls levande, medan ”männen bara 
kör runt i sina bilar och bryr sig mer om pengar än andlighet.”

Vid några tillfällen sjöng kvinnorna. En efter en tog de mikrofonen för 
att leda sången. I slutet av ceremonin drogs draperiet för altaret och Ravina 
viskade till oss att det var dags för gudarna att äta. Vi väntade en stund, och 
därefter gick några av de ungdomar vars föräldrar tillhörde dagens Bhan-
dara-familjer runt med fat med blomblad på som var och en tog av. En efter 
en gick sedan alla fram till altaret och lade ner blombladen för att sedan ta 
en papptallrik med mat på som stått framme på podiet. 

På nedre botten hade man satt i gång att smeta in varandra med färg, 
samtidigt som man önskade varandra: Happy Holi. Det var framförallt 
tonåringarna som var aktiva, men även många vuxna deltog entusiastiskt. 
Efter en stund var nästan alla knallrosa, röda eller gröna i ansiktena. Färgen 
smetade av sig på kläderna och golvet i kapprummet var fullt av färg.

Vi gick in i matsalen och satte oss på golvet vid de låga borden. Några 
hade redan ätit färdigt, och sittning nummer två hade påbörjats. Många 
var engagerade i serveringen, och Ravina sa att alla deras vänner rycker in, 
precis som hon och hennes familj brukar göra när någon annan står för ma-
ten. Alla fi ck varsin tallrik i rostfritt stål med fl era fack i. Ett efter ett fylldes 
facken med ris, sallad, olikas sorters grönsaksgrytor och raita. Till maten 
serverades chapati och vatten, och alla fi ck dessutom en plastmugg med en 
söt gröt gjord på risgryn, smaksatt med kardemumma.  

Reflektioner

Holifi randet, så som det utspelade sig vid Hindu Mandir, är intressant på 
många sätt. Det visar tydligt hur ett fi rande anpassas efter nya förutsätt-
ningar i ett land där högtiden inte fi ras av majoriteten. Man har till exempel 
fl yttat dagen till en närliggande helg då medlemmarna har större möjlighet 
att delta, och man har fl yttat hela fi randet från det offentliga gaturummet in 
i templet. Enligt fl era som vi pratade med förekommer det aldrig i Indien att 
man kastar eller sprutar färg på varandra inomhus eller i något tempel.

En annan aspekt av fi randet är den roll som kvinnorna har i traditions-
skapandet. Det var kvinnorna som var aktiva i planeringen och som utförde 
den mesta matlagningen. När Braminen skämtade om att männen bara bryr 
sig om sina bilar och pengar, avslöjade skratten att många kände igen hans 
beskrivning. Vi skulle vilja säga att rollfördelningen i det här fi randet har sin 
motsvarighet i de fl esta av de högtider som vi har dokumenterat. Även om 
det vanligaste är att männen har de höga posterna, så är det oftast kvinnor-
na som organiserar fi randena och som utför det praktiska arbetet.
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PÅSK I NORRA BOTKYRKAPÅSK I NORRA BOTKYRKA

Vi bestämde tidigt att vi ville göra en genomgripande dokumentationsinsats 
kring påskfi randet, vilket ledde till att vi följde större delen av fi randet i både 
S:t Petrus och Paulus Syrianska ortodoxa kyrka i Norsborg och Österns as-
syriska kyrka i Fittja. Vi hade även planerat att följa påskfi randet i S:t Bot-
vids katolska kyrka i Fittja, men det visade sig att endast Palmsöndagen och 
Påskdagens högmässa skulle fi ras i kyrkan i Fittja. De övriga mässorna hölls i 
församlingens största kyrka; S:t Ansgars kyrka i Södertälje. Vi deltog därför 
bara i Palmsöndagens fi rande med palmvigning, procession och högmässa i 
S:t Botvids kyrka. Den dokumentationen redovisas inte närmare i rapporten.

Påsken är en rörlig helg vilket beror på att det kristna påskfi randet har sitt 
ursprung i den judiska påsken, Pesach, som regleras av månkalendern. Pro-
testanter och katoliker fi rar alltid påsk första söndagen efter första fullmåne 
efter vårdagjämningen. De ortodoxa kyrkorna följer den julianska kalendern 
och fi rar sin påsk första söndagen efter den fullmåne som inträffar i mars 
eller därefter. År 2004 inföll påsken samtidigt för alla de kristna kyrkorna. 
Nedan redovisas först fi randet i Österns assyriska kyrka under rubrikerna 
Bakgrund, Tillvägagångssätt och Refl ektioner. Därefter berättar vi om Syri-
anska ortodoxa kyrkans påskfi rande under samma rubriker.

Bakgrund Österns assyriska kyrka

I projektets inledningsskede kartlade vi vilka föreningar och församlingar 
som använder sig av Fittjaskolans aula och matsal för sina högtidsfi randen. 
Vi förstod då att Österns assyriska kyrka inte har någon kyrkobyggnad och 
därför hyr in sig i skolans aula. Fader Nilous Paulus är, sedan han prästvig-
des våren 2004, församlingens präst och ende anställde. Vi blev intresserade 
av att ta reda på hur man praktiskt genomför de religiösa ceremonierna i ett 
rum utformat för andra typer av aktiviteter och beslöt oss därför för att göra 
en dokumentation kring kyrkans påskfi rande våren 2004.

Österns assyriska kyrka, vars anhängare ibland kallas för nestorianer, 
tillhör gruppen österländska kyrkor. Till skillnad från de ortodoxa kyrkorna 
i orienten erkänner inte nestorianerna formuleringen från kyrkomötet i 
Chalcedon 451e Kr om Kristi dubbla natur som innebär att det gudomliga 
och det mänskliga är förenat i en och samma kropp. Nestorianerna menar 
att Kristi kropp härbärgerade två helt skilda väsen, det mänskliga med sin 
fria vilja och det gudomliga (Martling 2000:103). Med Nilous Paulus ord 
innebär det att ”även när han /Jesus/ torterades i korsfästelsen, då var det 
verkligen ett lidande för honom som människa /inte som Gud/ annars var 
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det ingen mening med det”. Nutida uttolkare av den nestorianska tron 
understryker att de tidiga teologiska motsättningarna mellan de österländ-
ska kyrkorna till stor del byggde på språkliga missförstånd, och kanske även 
politiska hänsynstaganden (Martling 2000:94, 103).

Under 1200-talet blomstrade Österns assyriska kyrka och sträckte sig, 
med centrum i Bagdad, hela vägen från Medelhavet till Kina. När Främre 
orienten islamiserades på 1300-talet e Kr förvandlades kyrkan till en spillra 
av sitt forna jag och levde sedan en undanskymd tillvaro i bergen mellan 
Turkiet och Persien. Under många hundra år hade kyrkan mycket lite, om 
någon kontakt med andra kristna samfund. Under första världskriget fören-
ade sig assyrierna med ryssar och engelsmän i deras kamp mot Turkiet. När 
engelsmännen lämnade Irak bröt oroligheter ut och många assyrier dödades 
(Martling 2000:100-102). När jag intervjuade Nilous Paulus uttryckte han 
oro över hur situationen i Irak kan komma att påverka kyrkans medlemmar. 
Han menade att man redan kunnat se tendenser till att de kristna associeras 
med usa, och att motståndet mot ockupationen därmed riskerar att drabba 
dem hårt.

Österns assyriska kyrka är underställd patriarken Mar Dinkha IV i Chi-
cago. I Europa lever cirka 11000 assyrier under den biskop som bor i Nors-
borg. I Sverige har kyrkan församlingar i Stockholm, Göteborg, Jönköping, 
Linköping, Skövde och Tibro. Kyrkan har två egna gudstjänstlokaler, i 
Skövde och Jönköping (Martling 2000:101-192). Församlingen i Stockholm, 
som har cirka 1500 medlemmar, håller som ovan nämnts sina gudstjänster 
i Fittjaskolans aula. Gudstjänstdeltagarna kommer från Storstockholm med 
omnejd och en gång i månaden åker församlingens präst till Eskilstuna för 
att hålla gudstjänst. Kyrkan har förvärvat en tomt i Fittja och har planer på 
att bygga en egen kyrka. 

Församlingens medlemmar kommer framförallt från Irak, Iran, Syrien 
och Libanon. Kyrkans liturgiska språk är arameiska och man läser också ur 
bibeln på arameiska. Däremot berättade Nilous Paulos att han använder 
nyassyriska när han tolkar texten i predikningarna, detta för att alla skall 
förstå.  

Tillvägagångssätt

Dokumentationen inleddes med att vi kontaktade Assurföreningen som är 
de som formellt hyr lokalen. De berättade att en ny präst, Nilous Paulos, just 
anställts och hänvisade till honom. Det visade sig att det var första gången 
som Nilous Paulos själv skulle hålla i hela påskceremonin. Han ville ta reda 
på mer om hur man brukar gå till väga här i Botkyrka och bad oss därför 
återkomma. En dryg vecka före påsk intervjuades Nilous på Mångkulturellt 
centrum och vi fi ck därigenom en bra introduktion till vad som skulle ske. 
Stora delar av högtiden videofi lmades av Anna som även har redigerat mate-
rialet.  

Påskdagen (infaller på den protestantiska skärtorsdagen). När vi anlände 
till Fittjaskolan strax före klockan åtta på skärtorsdagens morgon var några 
äldre personer från församlingen redan där. De har börjat ställa lokalen i 
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ordning. Medan vi väntade på att Nilous Paulos skulle komma passade vi på 
att se oss omkring. Aulan var nystädad men såg sliten ut. 

När Nilous anlände visade han oss den väska, av attachémodell, där fö-
remålen som används under gudstjänsterna förvaras. I väskan fanns två blå 
plastburkar varav en innehöll ett bröd som skulle användas vid nattvarden. 
I den andra burken förvaras malka, en jäst surdeg som förnyas genom att 
ny deg kontinuerligt blandas i den gamla. Denna ritual är specifi k för Öst-
erns Assyriska kyrka och utförs en gång om året på påskdagen22 av prästen 
tillsammans med en diakon framme vid altaret. Malka innehåller enligt 
traditionen surdeg från det bröd som Jesus konsekrerade23 vid den första 
nattvarden (Martling 2000:107-108). Symboliken är från det gamla till det 
nya. Malkan används för att baka nattvardsbrödet, men man delar också 
ut små bitar av det så att församlingsmedlemmarna kan använda det, som 
en välsignelse, vid brödbak. Nilous bevarar malkan hemma, även om den 
egentligen skall förvaras i en vigd kyrka. I väskan fi nns också ett antal bröd 
som man kan ta med hem till gamla och sjuka som inte kan komma till 
mässan. Degen och bröden är alla märkta med en rund stämpel med ett kors 
inuti, stämpeln som är gjord i trä ligger också i väskan. I väskan fi nns också 
en bibel och evangeliet som är välsignade av biskopen. 

Några församlingsmedlemmar började med van hand plocka fram saker 
från ett förråd som man disponerar bakom scenen. Sakta med säkert för-
vandlades aulan till en kyrka. Altaret utgjordes av ett rektangulärt bord med 
en vinröd duk med kors på, som nådde ända ner till golvet. Ovanpå lades 
en vit duk som man placerade ljusstakar, kors och två podier på, samt en 
trähylla konstruerad som en prispall och marmorerad i vitt och grått. När 
sedan den bricka, klädd i rött tyg, som är vigd av biskopen, och som sym-
boliserar den vigda kyrkan, placeras på altaret få aulans scen funktionen av 
kor och endast prästen och diakonerna får vara där. Bakom altaret fäste man 
ett stort vitt tyg och på ridån hängdes ett stort rött tygstycke med guldkors 
på. Vid scenkanten ställde man en liten pulpet med en vit duk över. Utan-
för ingången till aulan, i skolans foajé placerades en ljushållare i trä samt 
en kollektbössa. Det är inte obligatoriskt att täcka huvudet för kvinnliga 
gudstjänstbesökare, men de allra fl esta väljer att ha en schal över håret. Vid 
ingången placerades därför en låda med schalar för utlåning i. Under guds-
tjänsterna hade Nilous några lekmannadiakoner till sin hjälp. De bar vanliga 
vardagskläder, men hade ett vitt band med röda och gula broderier över 
bröstet.

Klockan nio började förmiddagens mässa som pågick fram till ungefär 
klockan elva. Under mässorna sitter männen på de främsta bänkraderna och 
kvinnorna längre bak. Mässan på skärtorsdagens förmiddag innehöll de ele-
ment som alltid ingår. Prästen läser ur Gamla testamentet och evangelierna 
och däremellan framförs sånger och hymner av kören och församlingen. I 

22. Infaller på den protestantiska skärtorsdagen. Ordet skärtorsdag används ej inom Öst-
erns assyriska kyrka man pratar istället om påsk från det judiska Pesach.
23. Ordet konsekrera är en teologisk fackterm som betecknar det som händer när med 
nattvardsgåvorna när instiftelseorden läses över dem, och brödet och vinet inte längre 
betraktas som vanligt bröd och vin, utan som bärare av någonting heligt. 
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slutet av mässan delas nattvarden ut. Kommunikanterna tar emot brödet 
av prästen och en av diakonerna delar ut vinet. Efter skärtorsdagens mässa 
samlades församlingen i foajén, och fl era av de äldre kvinnorna hade mat 
med sig som de bjöd på. 

När vi återvände till Fittjaskolan inför kvällens gudstjänst möttes vi 
av fl era upprörda församlingsbor som berättade att matsalen, som ligger 
mittemot aulan, var uthyrd till en turkisk bröllopsfest. Musiken var hög, i 
matsalen dansade en stor grupp kvinnor och barn, och ungdomar rörde sig 
ut och in i matsalen. Den uppsluppna stämningen stod i bjärt kontrast mot 
den tunga religiöst laddade stämningen bland de assyriska församlingsmed-
lemmarna, som snart skulle fi ra den gudstjänst som uppmärksammar Jesu 
sista måltid, och som är inledningen till den kristna påsken med dess sorg 
och passion. 

Kvällens gudstjänst kretsade kring Jesu sista måltid och fottvagningen 
var ett viktigt inslag. I Fittjaskolan innebar det att Nilous tvättade fötterna 
på tolv pojkar i lågstadieåldern, samt att det var bön och bibelläsning. I 
intervjun hade Nilous berättat att om det är många barn som vill vara med 
så väljer man först och främst någon som behöver det extra mycket, till 
exempel någon som är sjuk. Han menade också att det inte är viktigt att det 
är just tolv pojkar, ett par stycken mer eller mindre är helt acceptabelt. Att 
ritualen utförs tillsammans med just barn, och inte med vuxna män, är en 
tradition i Österns Assyriska kyrka och har ingen teologisk bakgrund.

Vid halvsju började själva tvagningsceremonin. Pojkarna stod och väntade 
nedanför scenen. Några var lite uppsluppna och fnissiga, medan de äldre 
såg ganska motvilliga ut och verkade tycka att det var lite pinsamt. Efter en 
stund uppmanade Nilous pojkarna att sätta sig på scenens kant och att ta 
av sig stumporna. Nilous tvättade fötterna på var och en av pojkarna. Till 
sin hjälp hade han en av diakonerna som höll i en stor plastbalja fylld med 
vatten, efteråt torkades pojkarnas fötter med en blå frottéhandduk. Nilous 
småpratade med pojkarna, och under hela ceremonin framförs hymner och 
diakonerna läste ur bibeln. Efter tvagningen tog pojkarna på sig skorna och 
deras namn antecknades.

Långfredagen. På långfredagen samlas man till gudstjänst och bibelläsning. 
När prästen läser evangeliet är Jesus fortfarande närvarande, men därefter 
täcks evangeliet och korset på altaret med svart tyg vilket symboliserar att 
Jesus nu är död. Han fi nns inte fram till uppståndelsen på söndagsmorgo-
nen. I kyrkorna täcker man alla kors och Nilous berättade att man även bör 
täcka de kors man har hemma och ta av sig eventuella smycken med kors. 
Inga ljus i aulan är tända och man ger inte varandra den fredshälsning som 
annars är brukligt. Under den här tiden gör man inte heller korstecken. 

I Fittjaskolans aula var stämningen förtätad och församlingsmedlem-
marnas ansikten var djupt allvarliga. När Nilous och diakonerna hjälptes åt 
att täcka korsen var det alldeles tyst. Då och då hördes några spridda snyft-
ningar.

Uppståndelsens dag (motsvarar den protestantiska påskdagen). När jag Uppståndelsens dag (motsvarar den protestantiska påskdagen). När jag Uppståndelsens dag
kom till Fittjaskolan på uppståndelsedagens morgon pågick bönen inne i au-
lan som fortfarande var helt nedsläckt. Männen stod i två grupper och läste 
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växelvis. Efter en stund gick Nilous fram till pulpeten och lamporna i aulan 
tändes. De svarta tygsjoken som man hade täckt alla kors med på långfreda-
gen plockades bort ett efter ett. Därefter var morgonens bön och gudstjänst 
avslutad. Kristus var uppstånden.

Under pausen började de män som hade varit aktiva under alla dagarna 
att sätta små enkla manschetter på stearinljus som låg i en korg. Manschet-
terna var av papper med små klippta hål i mitten. Samtidigt bars termosar 
och en stor tekokare ut i matsalen. Under hela helgen var det en äldre kvin-
na och några män som var mest involverade i högtidens organisation. De 
verkade hela tiden veta exakt vad som skulle göras och var alla saker fanns.  
Körmedlemmarna var denna dag klädda i vinröda särkar och vita huvuddok. 
Nilous hade bytt sin svarta prästkappa mot en vit. Även de två diakonerna 
var klädda i vitt. 

Efter pausen fortsatte mässan. Ljuset släcktes och en efter en gick försam-
lingsmedlemmarna fram och för att ta ett stearinljus och tända. En processi-
on med Nilous och diakonerna i spetsen formerades och rörde sig sakta mot 
den ena av aulans två utgångar. Efter en stund hade alla tänt sina ljus och 
processionen fortsatte ut i foajén för att sedan gå in genom den andra dörren 
och tillbaka längs bänkraderna. Aulan hade fyllts på under hela dagen och 
var nu i stort sett fullsatt.

Mässan avslutades med nattvardsgång som hela församlingen deltog i. 
Bänkrad efter bänkrad rörde sig först mot Nilous som delade ut brödet 
– Kristi lekamen – och sedan vidare mot den ene diakonen som delar ut 
vinet – Kristi blod. I handen höll han även en röd duk som många tog i eller 
kysste efter att de hade druckit av vinet. Inom Österns assyriska kyrka sker 
konfi rmationen, liksom i övriga ortodoxa kyrkor direkt efter dopet, vilket 
innebär att även små barn mottar nattvarden. Nilous hade i förväg gjort i 
ordning barnens nattvard genom att doppa bröd i lite vin. Barnen drack där-
för inte ur kalken utan tog bara emot det preparerade brödet av Nilous.

Efter mässan samlades alla i matsalen. Man hade ställt ihop ett antal bord 
i en lång rad och där hade man dukat upp äggkartonger fyllda med ägg 
målade i alla möjliga färger. Äggen paketerades sedan tre och tre i plastpåsar, 
och såldes för tjugo kronor styck för att få in pengar till kyrkan. Det fanns 
även te och tilltugg i form av olika bröd och kakor att köpa.  Stämningen i 
matsalen var hög. En del gick runt och hälsade på varandra, andra satt famil-
jevis vid borden i matsalen och åt medhavd mat. Nilous berättade att många 
familjer går runt och hälsar på varandra senare på söndagen. Eftersom man 
har fastat genom att avstå från alla animaliska produkter i femtio dagar är 
maten extra viktig denna dag.

Måndagen efter påsk (Annandag påsk). Församlingen samlas till gudstjänst Måndagen efter påsk (Annandag påsk). Församlingen samlas till gudstjänst Måndagen efter påsk
även på måndagen. Under den dagen uppmärksammas den rövare som 
hängde på korset bredvid Jesus och som fi ck ett löfte av Jesus att även han 
skulle komma in i himmelen. Alla som har anhöriga som avlidit under året 
lämnar namnen på den döde till prästen, som läser deras namn framför alta-
ret och ber Jesus att ta dem med till sitt rike. Därefter utförs ett symboliskt 
spel där prästen spelar ängeln och diakonen spelar rövare. Man föreställer 
sig att rövaren skall in i himmelen direkt efter Jesus, och att ängeln misstror 
hans ord när han förklarar att Jesus lovat även honom tillträde. Rövaren har 
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ett spjut som symboliseras av en stav. Prästen och diakonen framför en dialog 
som slutar med att rövaren säger ”jag har ju fått nyckeln till paradiset” varpå 
ängeln svarar ”att ingen har nyckeln till paradiset”. Rövaren tar då fram 
korset och ängeln fl yttar sig. Spelets symboliska betydelse är att det inte fi nns 
någon väg, förutom genom Jesus och korset till himmelen. Genom ritualen 
följer symboliskt de döda församlingsmedlemmarna rövaren in i himmeln. 

Reflektioner

Dokumentationen av påsken, så som den högtidlighölls av Österns assyriska 
kyrka, var tänkvärd ur fl era aspekter. Naturligtvis är det förhållande att 
församlingen inte har en egen kyrka eller annan lokal att disponera av stort 
intresse. När vi betraktade hur församlingsmedlemmarna med van hand 
ställde aulan i ordning inför påskens gudstjänster slogs vi av hur självklart 
och säkert omvandlingen gick till. En av de frågeställningar som anges i vår 
projektbeskrivning är vilka anpassningar av fi randet som görs och vilken 
roll material, föremål, färger och andra beståndsdelar har i anpassningen. 
Svaret på den frågan, i det här sammanhanget, är att de religiösa föremålen 
är otroligt viktiga eftersom det är de som gör att aulan kan ha funktionen 
som kyrka. Församlingsmedlemmarnas kunskap om, och vana vid ritualerna 
gjorde också att en innerlig religiös stämning uppstod under mässorna, trots 
lokalens vardaglighet.

Det faktum att församlingen inte har en egen kyrka medför naturligtvis 
en hel del problem. Det går till exempel inte att utföra alla förrättningar i 
Fittjaskolan. Par som skall viga sig väljer till exempel helst en vackrare och 
mer stämningsfull lokal. Begravningarna håll i regel på en fredag, och då 
lånar man en annan kyrka, som tillexempel S:t Georgios syrisk-ortodoxa 
kyrka i Hallunda. Församlingen har planer på att bygga en egen kyrka, och 
en tomt är inköpt i Fittja. Den har dock har visat sig alltför dyr att bebygga. 
Man har därför funderat på att istället försöka överta en befi ntlig lokal och 
bygga om den till kyrka. För Nilous är det dock viktigt att alla församlings-
medlemmar, även de som är gamla och inte har tillgång till bil, lätt skall 
kunna ta sig till kyrkan. Kan man inte hitta ett bra alternativ föredrar han 
att stanna i Fittjaskolan. När kyrkobyggnaden kom på tal gjorde Nilous 
även en intressant historisk koppling till kyrkans historia. Då kyrkan genom 
århundradena ofta har varit på fl ykt och därmed hemlös, är det inte konstigt 
att man idag fi rar gudstjänst i en provisorisk lokal. I detta sammanhang är 
den lilla vigda brickan som placeras på altaret central, eftersom den sym-
boliserar den vigda kyrkan. När Nilous visade brickan passade han på att 
berätta att denna typ av bricka har ett gammalt ursprung. När assyrierna var 
tvungna att lämna sina kyrkor vid förföljelse kom de på att har ”att man kan 
ha den med sig, så att man kan utöva gudstjänsterna. Då kunde dom få Jesu 
bröd och blod.”
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Bakgrund S:t Petrus och Paulus syrianska ortodoxa kyrka

Den högste ledaren inom den Syrianska kyrkan är Hans Helighet Mar 
Ignatios Zakka I Iwas, Syrisk-ortodox Patriark av Antiokia och hela Östern. 
Sverige och Skandinavien är ett ärkestift med säte i Södertälje, där fi nns 
också den patriarkaliske ställföreträdaren för kyrkan i Sverige, ärkebiskop 
Dioscoros Benjamin Atas (Martling 2000:90). Den Syrisk ortodoxa kyr-
kan är den största av de ortodoxa kyrkorna i Sverige och de fl esta av dess 
medlemmar kommer från Libanon, Turkiet, Irak och Syrien. Kyrkan fi nns 
representerad i Sverige sedan 1967, och har cirka 18 lokala församlingar. En 
av dem fi nns i S:t Petrus och Paulus syrianska ortodoxa kyrka i Norsborg, en 
nybyggd kyrka som invigdes offi ciellt den 30 maj 2004. I församlingen fi nns 
cirka 550 familjer och deras präst är Fader Shabo Elkhoury. 

Påsken är, vid sidan om julen, kyrkans viktigaste högtid. Förberedelserna 
inför påskfi randet börjar sju veckor före påsk, då fastan inleds. Påskfastan 
avslutas med Stilla veckan, som är den allvarligaste tiden under hela fastan. 

Tillvägagångssätt

Inför dokumentationen kontaktade vi Paul som arbetar som kyrkovaktmäs-
tare. Han berättade om påskfi randets olika delar och hur programmet såg 
ut. Vi beslöt att närvara vid ceremonier under långfredag, påskafton, påsk-
dagen och annandag påsk. Alla ceremonier har fotograferats och vissa har 
också videofi lmats. Texten nedan är hämtad ur de anteckningar som Ann 
Petterson förde under påskdagarna.

Långfredag. Kvällens ceremoni ska börja kl. 19.00 och vi anländer en halv-
timme innan för att inte gå miste om något. Kyrkan är mycket stor och 
dominerar sin omgivning. Den är det första man ser när man närmar sig 
Hallunda norrifrån.24 Inne är kyrkan uppdelad i ett kyrkorum till höger och 
en samlingslokal till vänster. I mitten, där också huvudingången ligger, fi nns 
en stor foajé med kapprum och toaletter. Det är uppenbart att kyrkan är 
planerad för att rymma stora mängder besökare.  

Vi går in i själva kyrksalen. Precis innanför ingången fi nns ett bord där 
man kan tända ljus och en korg med schalar som går att låna om man vill 
täcka håret. Ännu är det inte så många som har kommit, men det droppar in 
folk och bänkraderna börjar sakta fyllas. Kvinnorna sätter sig på vänster sida 
och männen på höger. I högtalarna spelas dämpad tvärfl öjtsmusik. Jag och 
Elisabeth sätter oss i en bänk ganska långt fram, i mitten av kvinnosidan, 
men snart väljer Elisabeth att gå längre bak i kyrkan för att kunna röra sig 
och fotografera friare när gudstjänsten börjat. 

Kyrkan har en traditionell utformning och är mycket vacker. Den har 
ett mittskepp och två lite mindre sidoskepp. Koret ligger mot öster och 
är avskilt från kyrkorummet genom en vägg med tre öppningar som kan 
stängas med röda, guldbroderade förhängen. Över det fristående altaret i 

24. Hallunda är kyrkans besöksadress men postadressen är Norsborg.
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mitten fi nns en altartavla målad som en himmel. Det fl ankeras av två min-
dre sidoaltare varav det ena är helgat åt Maria. Längs väggarna fi nns stora 
rundade fönster och mellan fönstren hänger målningar föreställande helgon 
och profeter. På väggarna hänger det guldlampetter med målade religiösa 
motiv bakom och i taket fi nns enorma ljuskronor i guld med liknande motiv 
som på lampetterna. Väggarna och taket är vitmålade i sten, golvet består 
av vit marmor. Bänkarna av mörkt trä består av fyra sektioner och upptar 
större delen av golvytan. Mellan bänkraderna ligger långa gångmattor med 
persiskt mönster.

Framför koret står två runda marmorbord, på dessa ligger det fullt av 
böcker och papper. Vid bordet till vänster står tre unga män och småpratar 
med varandra. När klockan börjar närma sig 19.00 går fl era unga män in 
bakom koret och när mässan börjar kommer de ut tillsammans med prästen. 
De unga männen är diakoner och är klädda i vita långa kåpor med breda 
olikfärgade band som är korsade över ryggen. Församlingens präst har en 
praktfull kåpa och han assisteras av en man i lång svart kåpa. Flera män har 
anslutit sig och står nu vid de runda borden framför koret. 

Mässan startar med att prästen, männen och pojkarna går sjungandes 
genom kyrkan och hela församlingen reser sig. Prästen bär ett stort guldkors 
och sist i processionen går två män som bär på stavar krönta med runda 
plattor med små klockor runt omkring. De rör stavarna när de går så att ett 
klingande ljud hörs. När de gått runt kyrkorummet samlas de i två grupper 
kring de runda marmorborden längst fram, framför altaret. De två grup-
perna med män och pojkar sjunger växelvis mot varandra, vi i församlingen 
står och sitter i olika intervall. Eftersom jag inte känner till gudstjänstord-
ningen gör jag likadant som de runt omkring mig. Några pojkar är sena och 
kommer först nu. De och går snabbt in bakom draperiet för att byta om till 
vit kåpa, sedan sällar de sig till de andra. När klockan är 19.30 är kyrkan 
nästan fullsatt, även läktaren är full av framförallt småbarn som sitter med 
sina mammor. 

På långfredagen korsfästes och dog Jesus. Paul har berättat att man därför 
symboliskt begraver Jesus genom att begrava ett kors. Först tvättar man 
korset, vilket föreställer den handling då Josef och Nikodemus tvättade Jesu 
kropp före begravningen. Därefter sveper man in korset med bomull och 
rökelse och lägger det i en kista. Allt detta sker bakom altarets förhängen 
och är inget som vi märker av. Två män kommer gående längs kyrkgången 
bärande på den blomstertäckta kistan. De bär in den bakom altaret. Prästen 
och några av diakonerna följer efter kistan. Guldkorset som tidigare bars ge-
nom kyrkan, och som sedan stått framför altaret, hämtas och förs in bakom 
förhängena. Efter cirka tio minuter kommer diakonerna ut och börjar återi-
gen sjunga växelvis. 

Prästen kommer ut till församlingen och ett rökelsekar tänds och bärs 
runt i kyrkan som nu är fylld till bristningsgränsen. Böckerna på de runda 
marmorborden läggs igen och täcks över med svarta dukar som har vita kors 
i hörnen. Plötsligt ställer sig alla upp, och två av diakonerna kommer bä-
rande på kistan med korset. Den är täckt av blommor och när den passerar 
i gången mellan bänkraderna försöker de som står ytterst att vidröra kistan. 
En gammal kvinna framför mig gråter, och många ser ledsna ut. Prästen 
ger därefter instruktioner för hur alla ska gå under kistan, och människorna 
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i de olika sektionerna börjar sakta röra sig bakåt i kyrkan, mot den stora 
mittutgången. Jag följer min bänkrad ut genom gången men väljer att inte 
gå under kistan med korset, istället står jag vid sidan av och tittar. Där har 
diakonerna ställt sig och håller upp kistan i luften så att alla kan passera un-
der. Många gör korstecknet och kysser kistan, några tar en blomma medan 
de bugar sig och passerar under kistan.

När man gått under kistan och kommit ut i foajén får man en liten 
plastfl aska med ett rosafärgat vatten i. Det är det vatten som man tidigare 
tvättade korset med, nu det har blandats med ättika och rosensaft. Man 
dricker detta vatten som ett symboliskt deltagande i Jesu lidanden genom 
korsfästelsen och begravningen, och blir då också delaktig i hans välsignelse. 
Många tar med sig vattnet hem till familjemedlemmar som av olika orsaker 
inte kunnat närvara i gudstjänsten.

Påskafton. Under påskaftonen hålls det tre mässor i kyrkan och vi har 
bestämt oss för att närvara vid den som hålls klockan 12.00 och som är en 
dopmässa. Det är vanligt att barn i församlingen som fötts några månader 
innan påsken döps i en gemensam ceremoni på påskafton. Det visar sig att 
det bara är ett barn som ska döpas idag så det är väldigt få i kyrkan. 

Mässan börjar genom att prästen läser en text. Han har fem pojkar i 8-12 
årsåldern till sin hjälp som läser med honom. Fastern till fl ickan som ska 
döpas bär fram henne och ställer sig framför altaret med ryggen mot oss. En 
pojke läser en kort text, rökelsekaret tänds och en annan pojke bär det runt 
barnet samtidigt som prästen läser. Sedan vidrör prästen barnets huvud och 
blåser ut luft från sin mun över det. Fastern vänder sig mot oss med fl ickan i 
famnen. Prästen talar och hon upprepar hans ord samtidigt som hon vänder 
sig omväxlande mot oss och mot prästen. Sedan bärs barnet till sin mamma 

Mässa långfredagen i S:t Petrus och Paulus kyrka, 9 april 2004. 
Foto Elisabeth Boogh.
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och kvinnorna som sitter runt henne, de tar av barnet kläderna och bär fram 
henne till dopfunten. Där håller prästen med hjälp av pojkarna på att fylla 
vatten i fördjupningen. De fl esta kvinnorna går fram och ställer sig i en ring 
kring dopfunten, där också prästen och pojkarna står. Kvinnorna börjar 
låta med höga röster och klicka med tungorna, det är ett ljud som uttrycker 
glädje. Prästen talar och doppar hela barnet i dopfuntens vatten. Kvinnornas 
glädjerop återkommer två gånger efter att prästen sagt något speciellt. Elisa-
bet fotograferar och kvinnorna delar på sig så att hon ska kunna se ordent-
ligt. Det är även en inhyrd fi lmare och fotograf med, så denna händelse blir 
ordentligt dokumenterad. 

När ceremonin vid dopfunten är över, kläs fl ickan med en lång vit klän-
ning i spets och en mössa som tidigare förvarades i en dekorerad korg. I 
korgen ligger också en speciell dophandduk i vit frotté som har ett ljusrosa 
kors i sidenapplikation på mitten. Prästen och pojkarna fortsätter att läsa 
och sjunga vid dopfunten. När fl ickan är påklädd tar fastern henne på nytt 
i famnen och ställer sig framför altaret igen. Prästen går fram till henne och 
knyter ett vitt band runt fl ickans huvud. Han går fram till altaret och vänder 
sig mot barnet och talar, samtidigt som han håller upp sin högra hand. Det 
ser ut som att han delar ut en välsignelse. Efteråt tar han bort bandet från 
barnets huvud. 

Efter cirka en timme är dopceremonin över och det är dags för fotogra-
fering. Familj, släkt och vänner ställer upp sig i olika konstellationer och 
fotograferas av den inhyrda fotografen. Vi blir medbjudna på doplunchen 
som hålls på S:t Botvids restaurang i Slagsta.

Barndop, påskafton, i S:t Petrus och Paulus kyrka, 10 april 2004. 
Foto Elisabeth Boogh.
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Påskdagen. Tidigt på påskdagen fi ras Jesu uppståndelse med en särskild 
lång mässa i kyrkan. Den börjar redan klocka 08.30 och håller på till 12.00. 
I början är det glest i raderna, det är mest äldre kvinnor och män i kyrk-
bänkarna. När vi går in i kyrksalen får vi varsin oval klisterlapp, som det 
står ”Jesus är uppstånden” på, att sätta på bröstet. Vi går upp på läktaren, 
därifrån har man en bra överblick, men man känner sig inte lika deltagande 
som när man sitter i bänkarna. Uppe på läktaren sitter också kyrkans kör 
som består av cirka 25 unga kvinnor. Idag är prästen svartklädd, diakonerna 
är alla klädda i fi na kostymer. Liksom på långfredagen står de i två grupper 
runt var sitt bord och växelsjunger mot varandra. Idag är draperierna helt 
fördragna framför koret och prästen försvinner in bakom då och då. När 
han kommer ut i kyrkan och blir synlig för församlingen vänder han sig mot 
altaret och gör korstecknet, varpå alla ställer sig upp. Idag står också predik-
stolen framme och den har en guldtavla stående på sig.

Alla som kommer till kyrkan är fi nklädda. Jesu symboliska grav har burits 
undan och de svarta dukarna som lades ut över böckerna på långfredagen är 
nu borttagna. Prästen läser bakom förhängena och alla står upp. Ett fat med 
bomull bärs fram från koret och prästen säger att Jesus har uppstått. Prästen 
och den man som assisterar honom kommer fram från koret, nu har de röda 
och guldfärgade band över sina dräkter. Förhängena dras ifrån och korset 
bärs fram och draperas i en röd schal. På sidorna tänds ljus. Prästen tar av 
sig det röda bandet och vänder sig mot altaret. En äldre kvinna går fram 
till korset och tänder en tändsticka på ett av ljusen, blåser ut det och tänder 
det igen. Hon gör sedan samma procedur med det andra ljuset. Kvinnan tar 
med sin hand på korset och sedan kysser hon handen. Fler kvinnor går fram 
och gör detsamma. En röd skål har ställts vid sidan av korset, i den lägger de 
pengar innan de tänder ljusen. En diakon i lång vit kåpa svänger med rökel-

Sötsaker som bjöds till kaffet efter doplunchen, 10 april 2004. 
Foto Elisabeth Boogh.
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sekaret framför altaret samtidigt som även fl era män går fram till korset för 
att släcka och tända ljusen. Diakonen med rökelsekaret går runt i kyrkan och 
när han passerar bänkraderna gör många en rörelse som påminner om en 
slängkyss upprepade gånger i riktning mot rökelsen. 

Kören som sitter bredvid oss på läktaren går och byter om till vita långa 
kåpor. Rökelsekaret har hängts upp på en ställning i hörnet bakom dopfun-
ten. Inne i kyrkan går några män omkring och samlar in pengar från män-
niskorna i bänkraderna, därefter utför männen ceremonin med ljusen för de 
betalandes räkning. Till vänster om altaret har en röd pall placerats, bakom 
den står en vanlig stol, en biktstol. En gammal man går och sätter sig allra 
längst fram, prästen kommer till honom och mannen biktar sig. Ytterligare 
en man vill bikta sig och ställer sig på knä i den röda stolen. Efter bikten 
återupptar diakonerna den växelvisa sången.

Kören börjar sjunga från läktaren ackompanjerade av en synt. Efter 
sången dras förhängena från huvudaltaret isär, prästen säger något och 
kören fortsätter sjunga. Nu har prästen bytt om till en mantel i guld och rött 
och går runt altaret med rökelsekaret, kvinnokören på läktaren och diako-
nerna bakom förhänget växelsjunger. Mässan fortsätter med läsning av både 
präst och diakoner och körsång från läktaren. Prästen läser över rökelsekaret 
som en av diakonerna håller, han gör korstecknet och samtidigt skakar de 
två diakonerna som står bakom prästen med sina bjällerstavar. Sedan tvättar 
prästen händerna. Tre av diakonerna får ”fredshälsningen” av prästen som 
de sedan sprider vidare genom bänkraderna. Det innebär att man sätter sina 
händer omlott med sin bänkgrannes för att därefter stryka sig över kinderna 
med handen. Sedan vänder man sig mot nästa granne och för hälsningen 
vidare. 

Påskdagen, S:t Petrus och Paulus kyrka. Brödbitar delas ut vid utgången från kyrk-
salen. Här finns också backar med flaskor fyllda av det vatten korset tvättats med. 
Foto Elisabeth Boogh.
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Uppe på läktaren är det ganska stökigt eftersom det är många barn här 
som börjar bli trötta av den långa mässan. Prästen läser för församlingen 
samtidigt som diakonerna skramlar med rökelsekaret och stavarna. Prästen 
ger något som ser ut som bröd till en man vid sin sida som går iväg med 
det, därpå håller han sin predikan. Två diakoner bär ut var sitt fat med bröd 
i små bitar och sedan tas kollekt upp. Vi bestämmer oss för att gå ner till 
foajén där det visar sig vara fullt med folk och en glad och uppsluppen stäm-
ning.

Efter ett tag kommer en procession med alla diakonerna, de män som 
sjungit framme vid borden och prästen som bär på korset. De går runt i 
foajén och tillbaks in till kyrkan. Faten med bröd och stora korgar med godis 
sätts ut vid ingångarna till kyrksalen, korgarna fylls på hela tiden. Efter det 
att gudstjänsten avslutats hälsar kyrkobesökarna varandra med orden ”Kris-
tus är uppstånden”. 

Annandag påsk. Annandag påsk, ”Thnahto”, är också en stor helgdag. Den 
är tillägnad de bortgångna och är de dödas vilodag och minnesdag. Dagens 
fi rande symboliserar segern över döden. När Jesus begravdes på långfreda-
gen besökte han samtliga döda och ingav dem förhoppningar och barmhär-
tighet. Till följd av Jesu uppståndelse på påskdagen får alla döda, såväl de 
onda som goda, vila på annandagen. Även de döda i helvetet blir befriade 
från sina straff under just denna dag. Dagen inleds med en morgonmässa, 
och därefter går man till kyrkogården för att besöka sina släktingars gravar. 
Vi åkte direkt till Lilla dalens begravningsplats, som ligger strax söder om 
Hallunda i Botkyrka kommun. När vi anländer är det bara ett fåtal famil-
jer som har kommit, de håller på att packa upp mat, godis och blommor ur 
medhavda påsar. Vi går runt och tittar på gravarna, de fl esta är smyckade 
med blommor och det är mycket påskliljor. Runt begravningsplatsen har 
man nyligen planterat häckar och längs kanterna på vägarna som går genom 
området ligger breda remsor av nysått gräs som ännu inte kommit upp. 
Det fi nns inga gångar in till gravarna så man måste hoppa över de nysådda 
remsorna. 

Det kommer fl er och fl er människor. En del kör med bil ända upp till 
gravarna, kanske för att man har gamla eller barn med, men säkert också för 
att man har mycket att bära. Gravarna smyckas med färska blommor och 
levande ljus. Medan man väntar på prästen som går runt på kyrkogården, 
bjuder man andra gravbesökare på målade påskägg och bakverk av olika slag 
som har dukats upp framför gravstenarna. Vi talar med fl era olika familjer 
och blir bjudna att äta av vad de har med sig. En av familjerna har dukat 
fram en stor korg med målade ägg, en korg med godis, ett stort fat med bröd 
och till det serveras en ost som är ganska salt. De väntar på att deras präst 
från Tumba ska komma och välsigna graven. 

Vi vandrade vidare mot en annan del av begravningsplatsen och stannade 
till vid en grav där två kvinnor stod och väntade på prästen. De hade inte så 
mycket godis och mat med sig. De berättade att de var syrianer från Libanon 
och att de inte känt till denna ”annandagssed” förrän de kom till Sverige. 
De kände ett visst grupptryck att vara med, men valde att hålla det hela lite 
lågmält eftersom de tyckte att det kändes fel att vara glada och skratta och 
bjuda omkring mat och godis på en gravplats. I graven låg deras pappa och 
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en liten bit bort låg deras mormor. Kvinnornas mamma anslöt sig till oss 
efter ett tag och berättade att det mest var döttrarna och kvinnorna i famil-
jerna som brydde sig om gravarna. Hennes bröder var aldrig vid gravarna 
för att plantera eller göra det fi nt, och de var heller inte här idag. Eftersom 
familjen hade kontakt med präster från två församlingar så väntade de in 
bägges välsignelse. Som tur var kom de direkt efter varandra så den ena 
kvinnans lilla frusna dotter slapp vänta i kylan.

Prästens välsignelse över den döda innehåller en kort mässa framför gra-
ven. En diakon biträder honom med att sjunga en bön och svänga rökelseka-
ret. Prästen från Tumba hade med sig en man som samlade in de gåvor som 
bjöds i en plastkasse. De anhöriga vars gravar fått välsignelse började lämna 
Lilla Dalen, men fortfarande väntade många, framförallt på prästen från S:t 
Petrus och Paulus som ännu inte kommit. 

Reflektioner

Under de dagar som vi följde och dokumenterade påskfi randet i S:t Petrus 
och Paulus kyrka framstod det tydligt att kyrkan är en socialt viktig plats 
som används till mer än bara religiösa ceremonier och aktiviteter. När mäss-
sorna är över stannar många kvar i foajén och umgås medan barnen springer 
omkring och leker. Genom att det fi nns en stor samlingslokal som används 
till fester och fl era mindre rum som det bedrivs undervisning i så är det 
alltid människor där. Det är inte en plats som man besöker bara när man går 
i mässan utan är för många en självklar del i vardagslivet. 

Under de mässor och ceremonier som vi följde var rörligheten inne i kyr-
korummet stor. Vid mässornas början var det ofta bara ett fåtal äldre perso-
ner där och ofta reste sig man sig upp för att gå ut ett tag och sedan komma 
tillbaka och sätta sig i kyrkbänken. Många av de yngre församlingsmedlem-
marna kom så sent att de bara hann delta i själva ”fi nalen” på mässan. Några 
av dem vi talade med ansåg att kyrkan har svårt att attrahera ungdomarna 
men en ung kvinna menade att deltagandet i påskfi randet inte bara är vik-
tigt ur ett religiöst perspektiv, det är också nära förknippat med den syrian-
ska identiteten, ”Det är det här som är att vara syrian, att gå under kistan på 
långfredagen” sa hon.

En sista intressant iakttagelse är att traditioner inte bara påverkas av 
inhemska traditionskomplex utan även av sedvänjor i andra länder. Den sy-
rianska gruppen är stor och dess medlemmar har sin bakgrund i fl era länder 
i Mellanöstern. I diasporan möts olika traditioner och kanske, som i exem-
plet med annandagens besök på kyrkogården, förhandlas nya varianter fram. 
Kvinnorna från Libanon som vi träffade på kyrkogården kände sig tvek-
samma inför att äta godis och vara glada på kyrkogården. Samtidigt ville de, 
eller möjligtvis kände de ett tryck att vara, en del av detta fi rande. Exemplet 
pekar också mot en större fråga om traditioners funktion som stärkande i 
migration, men kanske också som kvävande i en diaspora med stark social 
kontroll bland medlemmarna.
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RAMADAN

Bakgrund

Hösten 2004 fokuserade vi dokumentationen på den muslimska fastemåna-
den Ramadan som detta år inföll mellan den 14 oktober och 13 november. 
Ramadan är den nionde månaden i det islamska månåret och inträffar med 
tio dagas förskjutning bakåt i förhållande till den gregorianska solkalen-
dern. Fastan är en av Islams fem grundpelare, och både män och kvinnor 
fastar. Koranen ger dock dispens åt gravida eller ammande kvinnor, sjuka 
och resande samt menstruerande kvinnor. De som av dessa orsaker inte kan 
fasta tar igen de förlorade dagarna vid något annat tillfälle. Fastan varar från 
soluppgång till solnedgång, och under den tiden får en muslim varken äta, 
dricka eller röka och inte heller ha sexuellt umgänge. Fastan föreskrivs i sura 
2 vers 183–185 i Koranen. Ramadan skiljer sig från de andra högtiderna som 
dokumenterats i projektet då den pågår under en längre tid och innefattar 
både vardagsliv och specifi ka markeringar som till exempel Allmaktens natt 
och Id-el-Fitr. 

Allmaktens natt. De sista tio dagarna i Ramadan är särskilt viktiga, och då 
bör varje muslim bemöda sig extra mycket i sin tillbedjan av Allah. En av 
nätterna under den perioden är den nyss nämnda Allmaktens natt (Leylat-
el-Kadr på arabiska, Kadir gecesi på turkiska) som markerar årsdagen av den 
natt då Koranen uppenbarades för Profeten Mohammed genom ärkeängeln 
Gabriel. Under den natten avgörs också alla varelsers öde för det kommande 
året; vilka som skall leva och vilka som skall dö, vilka som kommer till 
helvetet och vilka som kommer till paradiset. Man vet inte exakt vilken natt 
som är Allmaktens natt, men bland många muslimer fi ras den den tjugo-
sjunde dagen i Ramadan. 

Id-el-Fitr eller Seker Bayrami. Den fest som fi ras när fastemånaden är slut 
heter Id-el-Fitr på arabiska och Seker Bayrami på turkiska. Högtiden på-
går i fl era dagar, men det är den första dagen som är viktigast. Den inleds 
med gemensam bön i moskén, som precis som fredagsbönen betraktas som 
obligatorisk för män och rekommenderad för kvinnor. Att kvinnorna inte 
behöver närvara beror på att man anser att deras första plikt är att ta hand 
om de små barnen. I Sverige är det dessutom få moskéer som har en kvinno-
avdelning, vilket gör att kvinnor inte kan närvara. Efter bönen är det vanligt 
att man besöker varandra i hemmen, och då får barnen ofta presenter eller 
en slant. Många har köpt nya kläder och det förekommer att man skickar 
varandra kort som gratulerar till Id (Nilsson 1999:272).
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Tillvägagångssätt

I maj skrev vi till alla muslimska organisationer och föreningar i norra 
Botkyrka och presenterade våra planer på att dokumentera Ramadan under 
hösten. Vi informerade även fl era av skolorna i området om den planerade 
dokumentationen och inbjöd dem att delta. Pejl på Botkyrka25 publicerade 
en inbjudan till deltagande och samma sak skedde också på Mångkulturellt 
centrums hemsida.

Efter sommaruppehållet kontaktade vi skolorna, men trots ett visst 
intresse så var det ingen av grundskolorna eller ungdomsgymnasierna som 
valde att delta. Vi hade redan tidigare haft kontakt med Botkyrka folkhög-
skola, och efter en presentation för eleverna på Kvinnokursen26 anmälde två 
kvinnor sitt intresse för att delta genom att fotografera under Ramadan. 
Kvinnorna, som båda har sina rötter i Irak, intervjuades senare och lämnade 
även in textmaterial. Genom att delta i en vandring för allmänheten till 
olika religiösa byggnader i Hallunda kom vi kontakt med några lärare på 
Slagsta Vuxenutbildning som ordnade så att vi fi ck komma och berätta om 
projektet även där. De mötena ledde till att många elever som ville fotogra-
fera eller skriva anmälde sig. Flera av eleverna engagerade sig mycket i pro-
jektet och bjöd in oss såväl till privata som offentliga måltider och bönestun-
der. Vi besökte också två olika muslimska kvinnolokaler där man träffades 
och bad tillsammans. Vi deltog även i en måltid som ordnades av en grupp 
bengaliska män som har som tradition att bryta fastan tillsammans en gång 
under Ramadan. Inför den stora avslutande bön som markerar slutet på fas-
tan och inledningen på Bayram kontaktade vi Botkyrka turkiska islamiska 
kulturförening i Fittja som har den äldsta och största lägenhetsmoskén i 
området. Vi blev inbjudna att närvara trots att bönen i moskén endast är för 
män den dagen.

Vi har också försökt hitta informanter genom andra kanaler, framförallt 
för att komma i kontakt med personer i arbetslivet som fi rar Ramadan. Vi 
gjorde ett e-postutskick till ett trettiotal företag i Botkyrka och fi ck ett svar. 
I efterhand kan man konstatera att det hade varit klokt att inleda dessa kon-
takter tidigare och att det kanske hade gett bättre resultat om vi besökt ett 
antal arbetsplatser och informerat om projektet.

Ramadanmiddag på Rotemannen och bön på Alhagsvägen. Leila, som vi 
träffade på Slagsta vuxenutbildning, bjöd oss till Kulturhuset Rotemannen 
i Alby den 7 november. Anna tackade ja till inbjudan och kom dit en stund 
innan det var dags att bryta fastan. Flera muslimska föreningar hade slagit 
sig ihop och ordnat en gemensam middag i den stora samlingssalen på andra 
våningen. Det anlände folk hela tiden, och det verkade som om det var 
många som kände varandra sedan tidigare. Borden var dukade med pappers-
dukar och papptallrikar. Vid varje plats låg en dadel. När det var dags att 
bryta fastan slog sig alla ner vid borden. Till vänster om entrén satt kvin-

25. Pejl på Botkyrka är en informationstidning från Botkyrka kommun.
26. Botkyrka folkhögskolas kvinnokurs vänder sig till kvinnor med annat modersmål 
än svenska. Den kan betraktas som en förberedande kurs innan eleverna fortsätter med 
vidare studier.
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Gemensam bön i kvinnornas lokal på Alhagsvägen, Alby. Foto Anna Ulfstrand. 

Efter en gemensam måltid på Rotemannen, Alby, samlades många av kvinnorna i 
lokalen på Alhagsvägen. Foto Anna Ulfstrand. 



52

norna och till höger satte sig männen. Anna bjöds att sitta tillsammans med 
Leila och några av hennes kvinnliga släktingar. Under måltiden småpratades 
det vid bordet, och en av de unga kvinnorna berättade att hon inte fastade 
eftersom hon hade mens. Hon sa att hon försökte hålla så låg profi l som 
möjligt hemma när hon åt. Hon ville inte fresta resten av familjen genom att 
äta framför dem. Innan vi började äta höll alla fram sina händer med hand-
fl atorna vända uppåt för att tacka för maten. Fastan bröts som brukligt med 
en dadel varpå alla åt en frisk citrondoftande soppa kokt på bland annat 
röda linser. Leila berättade att hennes make hade lagat varmrätten som var 
kyckling med svampsås. Måltiden var snabbt över, och det verkade som om 
alla var mycket hungriga.

Efter maten åkte Leila och hennes väninnor till en lokal på Alhagsvägen 
för att be tillsammans och Anna inbjöds att följa med. Det fi nns numera 
fl era lokaler för religiös verksamhet i området. De är inrymda i vanliga 
lägenheter och används framförallt till koranundervisning för barn och som 
mötesplats för olika muslimska föreningar. Lokalerna är antingen för kvin-
nor eller för män, och är inte att betrakta som moskéer även om de används 
för bön. Enligt uppgift är det en relativt ny företeelse att kvinnorna träffas 
för att be tillsammans. En kvinna som har bott i Alby i många år, berättade 
att den första lokalen öppnades 1992. Tidigare deltog de äldre kvinnorna i 
bönen på Kadirnatten i moskén på Albyvägen.

Stämningen i lokalen var uppsluppen och glad. Flera av de kvinnor vi har 
haft kontakt med inom projektet dök upp och hälsade hjärtligt och många 
andra kom fram och frågade intresserat varför Anna var där. Det visade sig 
att en kvinnlig imam27 från Tyskland var inbjuden, och att det var hon som 
skulle hålla i kvällens program. Språket som användes var turkiska, utom vid 
bönen som hölls på arabiska. I vardagsrummet låg stora mattor på golvet, 
och längs väggarna hade man plancerat mjuka sittdynor. Imamen satt på 
golvet vid ena kortsidan med ett litet bord framför sig. De kvinnor som satt 
i närheten av Anna hjälpte till att förklara vad imamen talade om. Det visa-
de sig att mycket av det hon sa kretsade kring vikten av att dela med sig till 
dem som är fattiga och utsatta. Vid ett tillfälle visade hon upp en inplastad 
bild av ett utmärglat afrikanskt barn som låg på marken. En bit ifrån barnet 
satt en stor gam och väntade. Någon berättade att imamen hade berättat 
att den amerikanske fotograf som tagit bilden hade drivits till självmord av 
skuldkänslor för att han inte hjälpt barnet. Flera kvinnor kommenterade bil-
den när vi senare intervjuade dem. Bilden tillsammans med imamens berät-
telse hade uppenbarligen gjort ett starkt intryck. 

Annars höll imamen en skämtsam ton och hennes kommentarer lockade 
ofta till skratt. Efter en stund skickades en röd tygpåse med lappar i runt. 
Alla drog en lapp, läste upp vad som stod på den och därefter förklarade 
imamen innebörden och vad det betydde för individen. Anna uppmuntra-
des också till att ta en lapp. När texten lästes upp skrattade alla gott då det 
visade sig att innebörden var att Anna är en mycket god muslim.  

27. De kvinnliga imamerna är koranlärda. De ansvarar för koranundervisning och är 
ofta engagerade i olika former av social verksamhet. Det är dock alltid en manlig imam 
som leder bönen. 
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Efter föredraget var det dags för kvällsbönen. Eftersom en kvinnlig imam 
inte kan leda den, och en man å andra sidan inte kan tillåtas bland kvin-
norna, satt en manlig imam i en annan lokal i huset. En högtalaranläggning 
var uppmonterad så att hans röst även hördes i kvinnornas lokal. Under 
bönen samlades de kvinnor som inte fastade eftersom de var gravida eller 
menstruerade i lägenhetens lilla kök. En av kvinnorna berättade att den för-
ening som hon och de fl esta av de andra kvinnorna tillhörde tycker att det är 
viktigt att religionen, i detta fallet islam, är ett personligt ställningstagande 
och inte bara en tradition som man för vidare. Efter bönen dukades te och 
allehanda sötsaker fram och man satte sig på golvet för att äta tillsammans.  

Storbön på Krögarvägen. På Krögarvägen 4 i Fittja ligger norra Botkyrkas 
största moské som drivs av Botkyrka turkiska islamiska kulturförening. 
Moskén är sedan 1986 inrymd i en stor källarlokal i ett bostadshus. Denna 
moské används framförallt av de så kallade kuluturkarna och stöds av Diya-
neti, det turkiska direktoratet för religiösa frågor, som bland annat betalar 
imamens lön (Karlsson & Svanberg 1995:51). Efter ett samtal med Hassan 
Alp, som är kontaktperson i föreningen, blev vi inbjudna att närvara vid 
den stora bönen som följer på Ramadan. Vi hade varit tveksamma om det 
ens var lämpligt att fråga eftersom vi visste att bönen bara är för män. Alp 
ansåg inte att det var några problem, hälsade oss välkomna och föreslog att 
vi skulle komma redan klockan halv åtta på för att vara med från början. Vi 
blev väl mottagna och blev visade runt i moskén som består av ett stort rum 
avdelat med ett skrank, samt ett mindre rum och kontor. Föreningen håller 
på att bygga en ny moské vid Mälarens strand. Byggnadstiden har kantats 
av många problem, men nu hoppas man att moskén ska stå klar till nästa 
Ramadan. Den moskén kommer även att innehålla en kvinnoläktare.

Medan vi satt och pratade med några av föreningens företrädare fyll-
des moskén med män i alla åldrar. Många av de yngre männen var mycket 

Bön i norra Botkyrkas största moské, 14 november 2004. Foto Anna Ulfstrand.
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uppklädda och hade nya kläder. När bönen började var lokalen fylld till 
bristningsgränsen. Man satt i korridorerna, på golvet i kontoret och entrén. 
Några av männen passade på att samla in pengar till moskébygget. De gick 
runt med plastkassar och fi ck ihop en stor summa pengar som omedelbart 
räknades på kontoret. Bönen pågick i drygt en timme och därefter gick alla 
ut på gatan utanför och hälsade på varandra genom att ta i hand eller att 
kyssa varandra på kinden. Utanför moskén hade man dukat upp ett bord där 
det bjöds på sötsaker. Efter en stund började folk gå hemåt för att fortsätta 
fi ra Bayram tillsammans med fru och barn.

Iftar på Krögarvägen den 10 november. Genom en av informanterna som 
vi haft kontakt med tidigare blev vi inbjudna till en Iftar som hennes man Iftar som hennes man Iftar
skulle delta i. Iftar betecknar den måltid som serveras vid dagens slut för att 
bryta fastan vid Ramadan. Muslimer över hela världen ordnar gemensam 
Iftar i moskéer, föreningslokaler eller hemma hos varandra. Gruppen, som 
till största del bestod av bengaliska män, träffas varje år någon gång under 
Ramadan för att äta och be tillsammans. För varje år har man lagat fl er och 
fl er maträtter och det har blivit något av en sport att ha fl er än förra året.

Redan på gården utanför huset doftade det mat. Efter att ha hälsats väl-
komna blev vi inbjudna i det stora vardagsrummet som var rensat på alla 
möbler. Golvet var täckt av stora dukar, och papperstallrikar, plastmuggar 
och plastbestick var redan framdukade. När klockan var 15.45 gick solen ned 
och fastan skulle brytas. Måltiden inleddes som brukligt med en dadel och 
därefter var det många som snabbt drack ett glas vatten med citron i. En av 
männen berättade att han utan problem klarar att avstå från maten, men att 
det är svårare med drycken.

Därefter började man skicka runt maten som var fantastisk. Det fanns 
friterade grönsaker av alla de slag, en röra av linser och potatis som friteras 
som bollar, olika risrätter och fat med uppskuren melon, vindruvor, granat-
äpplen, bananer, äpplen och gurka. Till maten serverades mango-lassi och 
citronjuice. Klockan 16.00 börjar man plocka undan maten eftersom det 
är dags för Maghrib, den bön som bes i skymningen. Vi hänvisades till ett 
angränsande rum där vi väntade under bönen. Några killar i övre tonåren 
valde också att inte vara med i bönen utan småpratade med oss under tiden. 

Genom väggen hörde vi imamen leda bönen som varade i ca 15 min och 
därefter fortsatte måltiden. En av männen berättar för oss att tre av dem 
ägnat tre dagar åt att laga maten. De har bjudit in sina vänner som i sin tur 
har tagit med sig vänner eller släktingar. Vi förstår att några är Botkyrkabor 
och att andra har kommit långväga ifrån för att vara med.

Under måltiden passade imamen på att berätta om Leylat-El-Kadr (all-
maktens natt, se ovan), då Koranen kom till människorna. Efteråt blev det 
en livlig diskussion, och en av männen förklarade för oss att man pratade om 
vad som händer efter livet, om himmel och helvete och om hur paradiset är. 

När efterrätten serverades passade en av männen som hade varit med 
och lagat mat på att skicka runt ett papper med en vädjan om ekonomisk 

28. Pide är en turkisk maträtt som närmast kan beskrivas som en avlång pizza, öppen 
eller inbakad.
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Iftar. En grupp bengaliska män träffas på Krögarvägen för att bryta fastan tillsam-
mans. 10 november 2004. Foto Anna Ulfstrand.

Några av alla de rätter som serverades 10 november 2004. Foto Anna Ulfstrand.
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hjälp till en sjuk pojke i Bangladesh. Under Ramadan är det extra viktigt för 
muslimer med Zakat, allmosor. Det fi nns en fast summa som alla som kan 
skall betala, men i dokumentationen fi nns också många exempel på privata 
insamlingar till någon, oftast i hemlandet, som behöver hjälp.  

Berättelser om livet under Ramadan. En av kvinnorna som vi träffade på 
Slagsta vuxenutbildning heter Emel och bor i Fittja. Emel är uppvuxen i 
Turkiet och fl yttade till Sverige sedan hon gift sig. Hennes man tillhör en 
av de stora kuluturkiska släkterna i Botkyrka. Emel har fotograferat sitt 
och familjens Ramadanfi rande, vi har intervjuat henne och hon har skrivit 
dagbok under hela Ramadan. Emels dagbok skiljer sig ganska mycket från 
det övriga materialet som vi har fått in, eftersom hon skriver om såväl sina 
tankar under fastemånaden som om hur hon praktiskt genomförde fi randet. 
För varje dag har Emel noga antecknat vilka klockslag fastan började och 
när den bröts. Den 16 oktober skrev Emel:

”Jag och mina barn vaknade i morse kl 04. Vi åt turkiska pide28 och drack 
mjölk. Min son är 10 år gammal och han ville också fasta. Men jag sa till 
honom att: du får bara fasta på helgen, eftersom du går i skolan. /…/ När 
tiden började närma sig 17.48 började vi duka bordet. Vi bad till Gud och 
sen drack vi ett glas vatten. Man kan också ta en hurma (dadel) det är en 
helig grej. Furma från Mekka. Eller lite salt på tungan. Efter maten blev vi 
lite trötta och då vilade vi i soffan. Jag och min son bad. Jag läste i Koranen 
och mina barn lyssnade.”

Emel berättar vidare hur hon och familjen umgås fl itigt med framförallt 
makens släktingar under Ramadan. När det är dags att bryta fastan turas 
man om bjuda varandra på middag. Umgänge och gemenskap är någonting 
som många framhåller som extra viktigt under den här perioden. Man kan 
notera att de kvinnor av turkiskt ursprung som deltog i dokumentationen 
ingår i ett stort nätverk med många släktingar i framförallt Fittja och Alby. 
Under de helgdagar, Bayram, som följer på Ramadan hälsar man på hos sina 
släktingar. Besöken följer en strikt turordning där man hälsar på den äldste 
i släkten först och sen de övriga i fallande skala. De informanter som inte 
tillhör denna grupp hade ingen sådan tradition. En kvinna berättade att 
man istället gjorde någonting roligt tillsammans med barnen. Just den här 
familjen hade besökt Heron City29 efter den avslutande bönen i moskén.

Emel återkommer på fl era ställen i dagboken till att hon tittar på olika tur-
kiska kabelkanaler under den här månaden. Det sänds religiösa fi lmer, men 
också reportage från olika håll i Turkiet som ofta visar hur man gemensamt 
lagar mat och utspisar fattiga människor på olika ställen i landet. Flera av de 
personer som har dokumenterat sitt Ramadanfi rande fotografi skt har foto-
graferat sina teveapparater när det har varit religiösa program. En av de kvin-
nor som fl yttat från Bagdad till Sverige nyligen berättade att hon så ofta det 
var möjligt tittade på en arabisk kanal när de visade hur fastan bröts i Mecka. 

Emel har två söner som är tio och sex år. Som framgår av texten ovan så 
vill den äldsta pojken gärna fasta, men Emel tycker att det räcker att han 

29 Heron City är ett nöjescentrum som ligger i Skärholmen. Här fi nns biografer, res-
tauranger och spelhallar.
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Teckning av Zeynep i Alby. Bilden föreställer en familj som bryter fastan.

Iftar anordnad av flera muslimska föreningar tillsammans på Rotemannen i Alby, 7 
november 2004. Foto Anna Ulfstrand.
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gör det på helgen eftersom han går i skolan. Hon menar att först när han är 
tolv är det dags att fasta fullt ut, samtidigt är hon stolt över att han gärna 
vill. Det förhållningssättet är vanligt förekommande. Man är noga med att 
poängtera att man inte vill att barnen skall pressas till att börja fasta, utan 
att de själv skall välja att göra det när de känner sig mogna. Det har fram-
kommit många olika synpunkter på när det är dags att börja. Emel skriver 
till exempel på ett ställe i dagboken att nio är lagom för fl ickor, och tolv för 
pojkar. När jag frågade Imam Filiz på Muslimska kvinnoföreningen vad hon 
ansåg om saken så svarade hon att efter tolv är det en plikt om man inte är 
sjuk, men att man också kan börja tidigare om man är mogen. Hon tillade 
att eftersom fl ickor är tidigare än pojkar, så är det vanligt att de börjar tidi-
gare. Andra menar att man inte skall fasta förrän man förstår den religiösa 
innebörden. Vi har fått uppfattningen att många föräldrar har olika typer av 
restriktioner som Emel ovan. Man begränsar fastan till helgerna eller till en 
kortare stund på dagen. 

De fl esta som vi har talat med minns mycket väl hur det var när de börja-
de fasta. Berättelsernas andemening är ofta att man själv längtade efter att få 
vara med i den gemenskap som kretsar kring bönerna och den gemensamma 
måltiden. Man kommer ihåg att föräldrarna var stolta och nöjda över att 
man visade viljan att fasta. Ali som är född i Sverige men vars föräldrar är 
från Bangladesh berättade att ”i och med att jag har vuxit upp med det så 
tror jag att det är mycket med kulturen, att man har det inom familjen och 
att man känner gemenskap” Han motiverar med andra ord sin vilja att börja 
fasta som 13- eller 14-åring med att det var en självklar del av uppväxten och 
familjegemenskapen. Strax därefter ville han utveckla resonemanget och sa 
att gemenskapen nog kommer i andra hand. Han förklarade att han är upp-
fostrad med att ”om man gör någonting dumt så straffar Allah. Det har min 
mamma sagt hela tiden /…/Då var jag rädd för att ljuga och var rädd för att 
göra dumma saker som att stjäla. Det har jag haft med mig ända sedan barn-
domen. Allt sedan jag fi ck förståndet vid fem sex år så började jag liksom få 
respekt och en bild av Allah, och det måste ha varit det första steget till att 
fasta. Att göra Allah nöjd och sen så var det gemenskapen”.

Ett motiv till att fasta är naturligtvis att fastan under Ramadan, vid sidan 
av bönen, pilgrimsfärden till Mekka, allmosan och trosbekännelsen, är en 
av islams fem grundpelare. Fastan föreskrivs som ovan nämnts i Koranen 
som en plikt för de troende. Många anger också andra motiv. Man menar 
bland annat att det är nyttigt för kroppen att avstå från att äta, därför att 
magen på så vis får en möjlighet att vila sig. Fastan har också en pedagogisk 
betydelse eftersom många anser att man genom att fasta får en förståelse för 
hur fattiga människor har det. Denna förståelse beskriv som en kroppslig 
erfarenhet av hur det är att vara utan mat snarare än som en bot eller späk-
ning. Under dokumentationen berättade en ung kvinna att hon kände sig 
ambivalent inför religionen och att hon hade tvekat om hon skulle fasta. 
Den dagen vi sågs hade hon fastat sedan soluppgången och hon kände sig 
trött och dessutom mycket röksugen. Hennes kommentar var att hur det än 
låg till med religionen så hade hon faktiskt tänkt mer på hur det är att vara 
fattig än annars.

Berättelsen ovan är en av fl era där tvekan inför religionen uttrycks. Eller 
man kanske snarare skall beskriva det som en tveksamhet inför att utöva 
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den. För många blir Ramadan ett tillfälle då man refl ekterar över sitt förhål-
lande till religionen. Till exempel gav fastan Ali en öppning att berätta om 
sin tro och om islam för sina arbetskamrater. En kvinna berättade att hon 
aldrig använder slöja i vanliga fall, men att hon tar fram sina schalar när det 
är Ramadan. Hennes motivering var att ”jag tar Ramadan på allvar”. Dessa 
exempel skiljer sig mycket från hur den grupp kvinnor som tillhör den stora 
turkiska gruppen i Fittja och Alby  och som vi lärde känna på Slagsta vuxen-
utbildning, beskrev sina känslor inför Ramadan. De uttryckte ingen tvekan, 
eller tvivel, inför hur det bör går till under Ramadan. För dem hängde fastan 
ihop med en religionsutövning som pågår året runt.

Reflektioner

Dokumentationen av Ramadan har skilt sig från projektets övriga doku-
mentationer på fl era sätt. I början av avsnittet nämnde vi den praktiska 
skillnaden; Ramadan pågår i en hel månad, och det är kanske främst speci-
ella höjdpunkter som Kadirnatten och Bayram som kan jämföras med till 
exempel Holi eller Påskdagen. Men det hade inte varit möjligt att dokumen-
tera de speciella dagarna utan att följa hela månaden.

Det bör påpekas att även om islam förvisso är en och samma religion, 
så skiljer sig traditionerna som kringgärdar religionen åt beroende på var i 
världen man befi nner sig (jmf Stenberg 1999:11–16).  Majoriteten av del-
tagare i vår dokumentation tillhör den stora turkiska gruppen i Botkyrka, 
även om också personer med rötterna i Bangladesh, Marocko, Pakistan, Bo-
snien och Ghana har deltagit. Projektets frågeställning om vad som händer 
med traditioner vid migration får mycket olika svar beroende på var man 
kommer ifrån och hur länge man har levt i Sverige. För många av de män 
som träffades för att be tillsammans i moskén på Krögarvägen, är kanske 
inte fi randet i Turkiet någon självklar referenspunkt, helt enkelt därför att 
de är uppvuxna i Sverige. För andra lockar fi randet fram starka minnen från 
tidigare fi randen på andra platser, minnen som ofta kretsar kring känslan av 
tillhörighet och gemenskap när ett helt samhälle fi rar samma sak.

En iakttagelse som man kan göra är att själva religionen, människors 
tro, i högsta grad är närvarande i intervjuerna och i de texter som delta-
garna lämnat in. Det gäller förstås även vid de tillfällen då vi har deltagit 
i olika evenemang. Man skulle kunna uttrycka det som att det är svårt att 
skilja på tradition och religion i dessa fall. Jämför man med 24 december-
dokumentationen kan man konstatera att det sekulära fi randet som där är 
genomgående, saknar motsvarighet när det gäller de muslimska informan-
ternas förhållningssätt till Ramadan. Självklart kan man diskutera i hur stor 
grad detta beror på urvalet av informanter. Vi vet att det fi nns människor 
som inte fastar under Ramadan, men som utan problem deltar i fi randet 
av Bayram. Det kan mycket väl bero på att de som anmälde intresse för att 
delta i vår dokumentation har gjort det för att islam är en mycket viktig eller 
kanske till och med den viktigaste aspekten i deras liv. En annan aspekt är 
att fl ertalet av dem som valt att delta i dokumentationen är kvinnor. Flera 
kvinnor har uttryckt i intervjuerna att de har ett starkare förhållande till 
religionen än sina män, och att de ser det som sin uppgift att se till att famil-
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jen inte sekulariseras. En kvinna berättade i ett informellt samtal att hennes 
man var direkt avogt inställd till hennes beslut att fasta under Ramadan och 
att detta var en källa till konfl ikt. Bland de kvinnor vi har intervjuat är det 
också många som bott kortare tid i Sverige än sina makar. 

Att en dokumentation som denna sker i en samhällelig kontext som 
sträcker sig långt bortom norra Botkyrkas horisont tydliggjordes för oss när 
vi visade en grupp av de muslimska informanterna utställningen 24 decem-
ber. Utställningen bestod bland annat av fem julgranar vilkas utsmyckning 
var inspirerad av de berättelser och fotografi er som vi hade samlat in under 
dokumentationen. Som alternativ till granarna hade vi placerat en hink med 
tvätt som gestaltade den svenska konvertiten Lottas berättelse. Hon hade 
berättat att hon passade på att tvätta på julafton eftersom tvättstugan då var 
ledig, och vi valde att ställa ut hennes hink med tvätt bland utställningens 
julgranar. Flera av besökarna reagerade och tyckte att det var fel eftersom 
de menade att islam är en tolerant religion och att de alla kände stor respekt 
för de kristnas julfi rande. De var helt enkelt oroliga för att Lottas berättelse 
skulle uppfattas som representativ för hur muslimer förhåller sig till det 
svenska majoritetssamhället. 

En stor del av det som skrivs i massmedia, den bild som framträder i 
skolornas läroböcker och de ständiga striderna kring moskébyggen, fram-
manar bilden av islam som någonting främmande och i grunden avvikande 
i det svenska samhället (Svanberg & Westerlund 1999:10-12). Många av 
informanterna har uttryckt att de verkligen uppskattat vårt intresse för deras 
religion, samtidigt som de menat att det varit betydelsefullt att själv få möj-
lighet att berätta om sina erfarenheter. 

Ramadanbord uppdukat på Megagross i Fittja, oktober 2004. 
Foto Anna Ulfstrand. 
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ÖVRIGA DOKUMENTERADE 
FIRANDEN 

Ovan har vi redovisat ett antal fi randen genom att ge en bakgrund, redogöra 
för tillvägagångssättet och avsluta med några refl ektioner. Vid sidan av dessa 
större dokumentationer har vi också gjort ett antal mindre, som vi kortfattat 
redogör för nedan.

När vi bestämde oss för att göra Fittja till en av huvudrollsinnehavarna i 
dokumentationen kontaktade vi Botkyrka kommun för att få information 
om vilka grupper och föreningar som hyr aulan och matsalen på Fittjasko-
lan. Vi kom då i kontakt med den relativt nybildade Pukthoon-föreningen 
som kan beskrivas som en kulturförening för pashtotalande från främst 
Afghanistan och Pakistan bosatta i Storstockholm. Den 7 februari fi rade för-
eningen Eid Mubarak.30 En musikgrupp som spelar traditionell pashtomusik 
var inbjudna från Malmö. När gruppen spelade gick många av männen upp 
på scenen och dansade. Festen följdes upp med en intervju med Asif Yousafi  
som är ordförande i föreningen och med kusinerna Saima och Bushra som 
deltog i festen.

I början av projektet inventerade vi vilka högtider som kunde vara aktu-
ella att dokumentera. Zenaida Abbaspour i Filippinska kultur- och fritids-
föreningen berättade att man brukar fi ra Flores de Mayo med en procession 
från Norsborg till Hallunda. Vi beslöt att dokumentera processionen efter-
som vi tyckte att det var intressant med ett fi rande som sker i det offentliga 
rummet. När vi kontaktade Zenaida några veckor innan berättade hon att 
föreningen hade bestämt sig för att skjuta på fi randet från 12 maj, då det var 
planerat, till 6 juni då Fittjafestivalen31 skulle gå av stapeln. Det ledde till att 
vi fotodokumenterade under festivalen som i vanlig ordning hölls på Fittja 
äng.

Norra Botkyrka är ett så kallat miljonprogramsområde och byggdes under 
första halvan av 1970-talet. Förutom bostadshus, både fl erfamiljshus och 
småhus, byggde man skolor, daghem, lekplatser och centrumanläggningar. 
Vid Norsborgs centrum uppförde Svenska kyrkan en enkel träkyrka i en för 
tiden typisk nedtonad arkitektur. Därefter förändrades området mycket lite 

30. Eid Mubarak den helg som avslutar offerhelgen.  Denna benämning är på pashto 
och motsvaras på arabiska av Eid-el-Adha.
31. Fittjafestivalen arrangeras av Fittja föreningsråd och Konyaspor. Föreningar från 
såväl Fittja som från andra platser ordnar uppträdanden, säljer mat och berättar om sin 
verksamhet.
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fram tills den katolska kyrkan i Fittja byggdes. Idag fi nns det två syrisk-or-
todoxa kyrkor i Hallunda och en moské är under byggnad i Fittja. Svenska 
kyrkan, som varit representerad i området sedan 1100-talet, bygger en ny 
kyrka i Hallunda, i samma kvarter som den syrisk-ortodoxa S:t Petrus och 
Pauluskyrkan. 

Eftersom vi intresserat oss för platsens betydelse för hur olika högtider 
fi ras valde vi att dokumentera två av de kyrkoinvigningar som inföll under 
projektperioden. Den 31 maj var vi med vid den formella invigningen av 
S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa kyrka i Hallunda. Invigningen är 
videodokumenterad och i samband med den gjordes en intervju med Halef 
Halef och Lahdo Abraham från kyrkans styrelse.  

I augusti var vi närvarande när Norsborgs kyrka avsakraliserades. Vi do-
kumenterade även Hallundakyrkans invigning den första söndagen i advent.  

Det sista nedslaget som gjordes under projektperioden var en dokumenta-
tion av Luciafi randet på Tallidsskolan i Fittja som Viktoria Monaxiu, prakti-
kant från Tumba gymnasium, var huvudansvarig för. Anledningen till att vi 
bestämde oss för att dokumentera Lucia är att det är en högtid som upp-
märksammas mycket i skolorna och att det är ett fi rande som skolan bestämt 
sig för att alla barn, oavsett religiös tillhörighet, kan delta i. Detta trots att 
det förekommer många kristna symboler i fi randet. En repetition och själva 
fi randet fi nns beskrivet i fältanteckningar och en intervju med den ansvariga 
läraren har gjorts. Skolan ville dock inte att vi skulle fotografera, eftersom de 
tyckte att det var svårt att hämta in tillstånd från föräldrarna.
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SLUTORD

Vi har i ovanstående rapport presenterat ett antal av de delstudier som har 
utförts inom projektet Helger & högtider – folklore, migration och kultur-
arv. Efter att ha tecknat projektets bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
presenterade vi hur 24 december, Holi, Newroz, Påsken och Ramadan fi ras 
i norra Botkyrka. Varje presentation avslutades med några refl ektioner som 
kan knytas till de frågeställningar som angavs under rubriken Teori och 
frågeställningar.

I det avsnittet introducerade vi också begreppet glokal som betecknar det 
faktum att globala kulturfl öden alltid verkar i lokala sammanhang som är 
sammankopplade i translokala nätverk. Flertalet av de helger och högtider 
som vi dokumenterat inom projektet innehåller exempel på dessa aspekter. 
Via olika medier håller många botkyrkabor kontakt med vänner och släk-
tingar i hemlandet eller i diasporan. På Kadirnatten får en kurdisk kvinna en 
sms-hälsning från en syster som bor i Tyskland. Under Ramadan följer man 
i många hem, via religiösa kabelkanaler, hur fastan bryts i Mellanöstern. I 
en lägenhet i Hallunda sitter två kusiner från Afghanistan och chattar via 
en Internetsite på pashto. När en grupp botkyrkabor med syrianska rötter 
planerar att bygga en ny kyrka får man ekonomisk hjälp från vänner och 
släktingar bosatta i andra delar av världen. När kyrkan är färdig beställer 
församlingen det stora förhänget, som skall hänga framför altaret, från en 
grupp syrianska kvinnor i Indien, med motiveringen att det är ett sätt att 
stödja dessa ofta fattiga kvinnor.

Det är dock angeläget att poängtera att hur intressant och relevant reso-
nemanget om det lokala och globala än är, är det också viktigt att se ovan-
stående dokumentation som ett led i försöken att inlemma migrationsrela-
terade fenomen i det nationella kulturarvet. Under dokumentationen har 
frågan om hur länge ett fenomen kan betecknas som migrationsrelaterat 
väckts. Inte minst besöket i moskén på Krögarvägen i Fittja belyser det 
faktum att för minst en generation Fittjabor väcker fi randet av Ramadan 
minnen av tidigare fi randen på samma plats, snarare än minnen från ett 
hemland långt borta. Genom att besluta oss för att ge norra Botkyrka, och 
i synnerhet Fittja, huvudrollen i dokumentationen vill vi tydliggöra att 
projektet handlar både om migration och om helger och högtider som fi ras i Sverige på 
2000-talet.

Under projektets gång har vi försökt problematisera och utveckla de 
metoder som används inom etnologisk samtidsdokumentation så som den 
bedrivs på svenska museer. Vi tror att det är viktigt att öppna upp tillväga-
gångssättet för att skapa möjlighet till dialog och kommunikation, snarare 
än ett ensidigt insamlande av berättelser. På många sätt har projektet tagits 
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emot som en inbjudan att berätta om det som är viktigt, såväl i vardagen 
som vid speciella högtidliga tillfällen. Vi tror att det är angeläget att fortsät-
ta dialogen med Botkyrkaborna kring de frågor som har belysts inom ramen 
för Helger och högtider – folklore, migration och kulturarv.
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Materialsammanställning Helger och högtider 
t o m 2004-05-06

24-december
Transkriberade intervjuer: 7 
Framkallade engångskameror: 7
Frågelistor: 20 st från Privik klass på Bromma gymnasium
Anteckningar från två gruppsamtal på Öppna förskolan i Fittja

Phuktoonföreningens Id Mabarakfirande. Muslimska offerhelgen
Fotografi sk dokumentation
Fältanteckningar
Transkriberade intervjuer med ordförande i föreningen samt med två 
 tonårsfl ickor som var med på festen.
CD-skiva med musik av gruppen som spelade.
Sparade hemsideslänkar

Holi
Videoinspelning från fi randet i templet i Helenelund
Redigerad version av videomaterialet.
Intervju med brahmin (ej transkriberad)
Fältanteckningar

Newroz
Tidningsklipp
Videoinspelning från fi rande i Fittjaskolans aula
Intervjuer med tre fl ickor som var med i Fittjaskolan samt deras 
 modersmålslärare.
Fotografi er från Eggebygård
Fotografi er på den dansgrupp som uppträdde i Solnahallen vid repetition 
 och uppträdande.
Fältanteckningar från Solnahallen
Anteckningar från samtal med Kurdiska språkgruppen / Fittja gård

Påsken
Videoinspelningar: 
 Palmsöndagen i Katolska kyrkan, 
 Långfredagen i syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Paulus och Petrus samt 
 hela helgen i Österns assyriska kyrka i Fittjaskolan. Sistnämnda redigerat.
Transkriberad intervju med prästen i Österns assyriska kyrka.
Program för fi rande i Österns assyriska kyrka
Fotodokumentation av fi randet i syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Paulus 
 och Petrus samt besöket på Lilla Dalens begravningsplats.
Tre intervjuer med elever på Botkyrka folkhögskola
Två framkallade engångskameror
Fältanteckningar från samtliga evenemang



Inför invigningen av S:t Paulus och Petrus:
Intervju
Inbjudningskort
Intervju med företrädare för församlingen
Videoupptagning av hela invigningsceremonin
Fältanteckningar

Fittjafestivalen
Fotografi er

Ramadan
Framkallade engångskameror: 7 + intervjuer med bilder
Intervjuer 4 st (ej i kombination med bilder)
1 komplett dagbok 
12 texter
Deltagande observationer: 7 tillfällen. Se fältanteckningar
Tidningsklipp. Ca 40 efter sökning på ”Ramadan”
1 teckning

Övrigt
Transkriberad intervju med företrädare för Turkiska ungdomsföreningen 
 i Fittja
Anteckningar från intervju med ägaren till Megagross
Fotografi er avsakraliseringen av Norsborgs kyrka
Fotografi er + fältanteckningar invigningen Hallunda kyrka




