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mullika är ordförande i 
Ludvikas theravadabuddhistiska fören-
ing, som hyr lokalerna i Folkets hus. 
Hon var med och startade föreningen 
för snart tio år sedan och har sett till 
att munkarna kom till Sverige. För att 
kunna ha munkar på plats i templet 
krävs det en förening som garanterar 
munkarnas uppehälle. En munk kan 
inte ta emot någon lön utan lever på 
gåvor, i det här fallet från föreningens 
medlemmar. Mullika och en grupp 
andra föreningsmedlemmar brukar 
förbereda mat på kvällarna, som de kan 
äta dagen efter. Munkarna äter bara ett 
mål om dagen, före klockan tolv.

– Men då är vi ju på jobbet, så vi 
förbereder maten till dem kvällen före. 

Efter att maten är förberedd hän-
der det att några av dem sover över i 
templet. Andra dagar kommer Mullika 
en stund på kvällen för att delta i den 
kvällsceremoni som hålls i templet varje 
kväll.

– På kvällen brukar vi ha en cere-
moni i samlingslokalen som avslutas 
med meditation. Ibland är vi många, 
ibland inte så många. Ibland leder 
munkarna meditationen, men om de 
inte är där brukar vi köra själva. Vi har 
gjort det så många gånger att vi kan 
det. Vi mediterar i upp till en timme.

förändrat munkliv
Mullika växte upp på den thailändska 
landsbygden. I Thailand åkte familjen 
till templet ibland på ceremonier, men 
Mullika var inte så engagerad, säger 
hon. Här i Sverige finns ingen organisa-
tion som sköter templen, det blir upp 
till människor att själva skapa buddhis-
tiska sammanhang. Det har fördelar, 
menar Mullika.

– Här gör vi allt själva och då kan 
man komma nära munkarna, fråga 
saker och diskutera när man vill. Jag 
upplever att jag gör mer och är mer 
engagerad här.

Munken Phra Janthee Haiwang har 
varit i Sverige i tio år. Han upplever att 
det är otroligt stor skillnad på att vara 
munk i de båda länderna. Bland annat 
på grund av kylan. Buddhistmunkar 
har lovat att inte äga mer än sin munk-
kåpa och några få praktiska saker. De 
ska gå barfota, vilket kan vara utma-
nande. Mullika berättar att föreningens 
medlemmar köper en del vinterkläder 
till munkarna.

– De måste ju ha skor, jacka och 
mössa. Vi får tjata på dem att de måste 
klä på sig ordentligt.

Munkarna får egentligen inte hel-
ler hantera pengar. I Thailand kan det 
innebära att man, om man behöver resa 
någonstans, kan gå och ställa sig vid 
en tågstation och vänta på att någon 
ska erbjuda sig att köpa en biljett. En 
munk får inte be om det själv utan bara 
tacka ja om han får frågan. I Sverige 
skulle ett sådant system vara svårt att 
upprätthålla och föreningen har därför 

I Folkets hus i byn Sörvik bor två thailändska 

buddhistmunkar. Mullika Bäckström är en av de 

ideellt engagerade som tar hand om munkarna 

och sörjer för deras uppehälle. Det är ett stort 

åtagande som också ger mycket tillbaka.

Ett tempel  
växer fram
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försett munkarna med bankkort som 
de kan använda för att resa.

– Men Sverige passar bra att medi-
tera i, säger Phra. Det är så lugnt och 
fridfullt här.

högtiderna lockar många
I tempelsalen i Folkets hus firas många 
buddhistiska ceremonier och thailänd-
ska högtider, till exempel nyåret song 
kran. Munkarna håller i ritualerna 
och Mullika berättar att många, både 
thailändare och svenskar, brukar delta. 
Många är intresserade och vill veta mer. 

Den högtid som Mullika själv ser 
mest fram emot är khao pansa, den tre 
månader långa regnperioden som också 
kallas för vassa. Under khao pansa 
mediterar munkarna, mer än annars, 
och studerar buddhistiska texter. Van-
liga utövare kan avlägga löften, ungefär 
som nyårslöften förklarar Mullika.

– Det är många som försöker göra 

något gott för sig själva under khao 
pansa. Till exempel att meditera varje 
dag eller att sluta röka. I Thailand är 
det många som avstår från alkohol 
under de tre månaderna.

Mullika ser den 
buddhistiska läran 
som ett verktyg 
för att leva ett gott 
och bra liv. Livet är 
egentligen ganska 
enkelt, menar hon. 

– På svenska 
säger man “som 
man bäddar får man 
ligga”. Det man gör 
gott gör att man får gott med sig, och 
tvärtom. Det finns förstås en djupare 
buddhistisk tanke bakom det, men 
enkelt uttryckt är det grunden. Att 
försöka vara tillfreds och nöjd med det 
man har. Meditationen gör det också 
enklare att hantera olika tankar. Man 

förstår livet mer och det blir enklare att 
leva.

– Vi har precis fått veta att vi får 
köpa Folkets hus, och vi hoppas på att 
i framtiden kunna starta ett medita-

tionscenter här som 
är öppet för alla. Jag 
möter många som till 
exempel är sjukskriv-
na för sitt mående 
som söker sig hit för 
att meditera. Medita-
tion är ingen medicin 
och kan inte ersätta 
behandling. Men 
många mår bättre av 

det, det hjälper dem att hitta ro och att 
hitta sig själva. 

Text: Tove Näckdal 
Foto: Harald Nilsson

”Här i Sverige 

diskuterar vi mer 

med munkarna”

Förberedelser. En munk får inte göra sig en kopp 
te själv utan bara ta emot det som erbjuds.
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Vänteläge. I Thailand används munkskålarna under de dagliga tiggar-
rundorna. Här i Sverige kommer de främst till användning under högtider 
och marknader.

Vardagsliv. Munkarna Phra Janthee Haiwang och Phra Somchai Samoechai ägnar dagarna åt att meditera och studera buddhistiska skrifter.

Morgonljus. Efter en natt i templet brukar Mullika promenera till  
jobbet inne i Ludvika.



Guds hus. Stora Tuna kyrka i Dalarna är en av Sveriges största 
landsortskyrkor. Ordet kyrka kommer från grekiskans kyriakon 
som brukar översättas som Guds hus.
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* Denna högtid inleds alltid kvällen före utsatt datum.

6 augusti
Kristi förklarings dag. Den  

här dagen påminner om hur Jesus  

förvandlades inför sina lärjungars 

ögon. Det sägs att han omgavs av  

ett vitt ljussken och att lärjungarna då 

förstod att han var Gud. Se även 23 

juli och 19 augusti.

15 augusti
Guds moders avsomnande 

(ortodox, katolsk). För katoliker och 

ortodoxa kristna är Maria ett helgon 

och en viktig förebild. Katoliker menar 

att hon föddes utan att vara befläckad 

av arvsynden och upptogs till himlen 

direkt efter döden. Se även 28 augusti.

19 augusti
Kristi förklarings dag (orto

dox). Firas denna dag av de kyrkor 

som följer den julianska kalendern.  

Se även 23 juli och 6 augusti.

28 augusti
Guds moders avsomnande  

(ortodox). Firas denna dag av de kyr-

kor som följer den julianska kalendern. 

Se även15 augusti.

30 augusti
Raksha bandhan – syskonens 

dag. Raksha bandhan betyder ”det 

skyddande bandet”. Under denna 

högtid firas vänskapen mellan bror 

och syster. Under firandet knyter 

systern en helig tråd, rakhi, kring sin 

brors handled och brodern ger sin 

syster en gåva och lovar att 

beskydda henne.

30 augusti
Ullambana – spökfesten. 

Enligt den buddhistiska ullambana-

sutran är detta dagen då Buddha 

hjälpte en lärjunge att ge sin bort-

gångna mor en bättre återfödelse. I 

kinesisk folktro är de dödas andar på 

besök i de levandes värld denna dag. 

Familjen läser böner och offrar mat 

och rökelse för bortgångna anhöriga.

30 augusti
Ganesha chaturthi – guden 

Ganeshas närvaro. Ganesha är son 

till gudarna Shiva och Parvati och är 

känd som guden med elefanthuvudet. 

Han symboliserar undanröjande av 

hinder och problem och 

festivalen till hans ära 

pågår i tio dagar. I 

hemmen är 

det vanligt 

att smycka 

en färgstarkt 

målad Ganesha-

statyett.

AUGUSTI

”Sannerligen, den som inte tar 

emot Guds rike som ett barn 

kommer aldrig dit in.
Bibeln, Markusevangeliet 10:15.
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Judendom

Andlig näring. Högtiden shavout firas bland annat med att äta mjölkprodukter. Mjölken 

symboliserar Torahn, Guds ord.

Nyår. Rabbinen blåser i shofar, vädurshornet, under det judiska nyåret rosh hashana.

Pesach. Under pesach firas befrielsen från slaveriet. Olika maträtter symboliserar de olika  
händelserna under det judiska folkets uttåg ur Egypten.

Påminnelse. Vid varje dörrpost i judiska hem sitter en mezuza  
– en liten pergamentrulle som ska påminna om Gud.
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JUDENDOM
Antal i världen: Ca 14–18 miljoner

Antal i Sverige: Ca 20 000

Central skrift: Torahn (de fem Mose böckerna) 

är den centrala delen av skriftsamlingen 

Tanach (för kristna känd som Gamla testa-

mentet).

Symbol: Davids stjärna eller 

Magen David användes första 

gången som judisk symbol på 

1300-talet och sägs ha funnits 

på kung Davids sköld.

Judar i Sverige: Runt 20 000 svenskar är 

judar. Judendomen i Sverige har en förhål-

landevis lång historia som tyvärr är kantad av 

förtryck. Före 1774 tvingades judar som 

vistades i Sverige att konvertera till kristen-

domen och inte förrän på 1870- talet erhöll 

judar fulla medborgerliga rättigheter i Sve-

rige. Sedan 1999 räknas judar som en av 

Sveriges fem nationella minoriteter. Sveriges 

första judiska församling bildades på Mar-

strand 1780 och idag finns synagogor i Stock-

holm, Malmö, Norrköping och Göteborg. På 

flera orter finns även judiska begravnings-

platser. 

Tro och liv: Att vara jude be-

höver inte innebära att man är 

religiös efter som judisk iden-

titet i lika hög grad handlar om 

att tillhöra en viss folkgrupp. 

Enligt traditionen är någon jude 

om den är född av en judisk mor. Även om 

det idag är möjligt att konvertera till juden-

domen förblir det ganska ovanligt. Judar 

missionerar inte. Judendomen brukar kallas 

för en ortopraxi, vilket innebär att det är de 

rätta handlingarna och levnadssättet som 

betonas snarare än den rätta tron. Att vila 

på sabbaten, följa matreglerna, fira högti-

derna och fram för allt att vara en god med-

männi ska är viktigare än att tro på rätt sätt. 

Varje vecka firar många judar sabbat, ett 

dygn i vila. Sabbaten inleds vid solned-

gången på fredagskvällen med en rituell 

måltid. En kvinna i familjen tänder ljus, man 

välsignar vin och två flätade challabröd och 

ber och sjunger tillsammans. På lördagsmor-

gonen går man till synagogan för gemensam 

gudstjänst med sång, bön och läsning ur 

den heliga skriften, Torahn. Under sabbats-

dygnet undviker man att utföra något ar-

bete, eftersom syftet är att minnas hur Gud 

vilade på den sjunde dagen efter att han 

hade skapat världen.

Högtider och tideräkning: Hög-

tiderna i judendomen är många 

och firandet av dem är en cen-

tral del i religionen. De handlar 

om det judiska folkets långa 

historia där firandet blir ett sätt 

att återuppleva viktiga händelser. 

Pesach handlar till exempel om befrielsen 

från slaveriet i Egypten.

Den judiska kalendern är en luni solar-

kalender, alltså en kombinerad sol- och mån-

kalender. Varje månad i den judiska kalen-

dern består av antingen 29 eller 30 dagar. 

Detta innebär att året har 354 dagar istället 

för solårets 365 dagar. Därför lägger man till 

en skottmånad vartannat eller vart tredje år, 

för att synka kalendern med solåret. 

Den judiska tideräkningen utgår från 

världens skapelse, vilken är uträknad med 

hjälp av Bibelns detaljerade släktkrönikor. 

De flesta uppfattar idag detta årtal som 

symboliskt eller mytologiskt. Nyåret kallas 

rosh hashana, årets huvud, som i år infaller 

16 september. Det blir då år 5784.

Inom judendomen börjar dygnet på kväl-

len när det blir mörkt. Därför inleds högtids-

dagarna på kvällen före det utsatta datumet.

”Jag vill att det judiska sättet att leva ska finnas kvar.  

Och då måste jag själv föra det vidare. Till exempel 

händer det att vi tackar nej när vi är bortbjudna på fre

dagskvällar eftersom vi inte vill köra bil under sabbaten.”

Ariella Lindström ur Multireligiösa almanackan 2013. 




