
 

 

 

19. Purim, historien om Ester (Judisk högtid) 

AV-nummer: 11223tv19 
 
Programmet handlar om den judiska högtiden Purim. Vi får följa Georgina, 12 år, och Tobias 9 år, 
när de i mars 2003 firar Purim. Purim är en glad festlighet som firas till minne av att judarna en 
gång överlevde en man vid namn Haman och hans planer på att döda dem. I programmets början 
berättar barnen historien om Purim och Ester. Ester var kungens judiska hustru, som stoppade 
Hamans onda planer. Vi får sedan följa Georgina och Tobias bland annat under 
matlagningsförberedelserna hemma med morfar, på Purimspel – både i skolan och hemma - och till 
synagogan. Barn och vuxna klär ut sig och har roligt tillsammans - för på Purim släpper man loss! 
Det festas och äts. Och när Hamans namn nämns i synagogan gäller det att föra så mycket oväsen 
man kan så att hans namn inte hörs… 
 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. Mars 2003. Judisk Fest. Utklädda barn kikar fram genom dörrar och spexar. Purim, historien 
om Ester. 

 
00.40 Utklädda barn ”dansar” på scen. Det är Purimspel i skolan och barnen spelar teater. 
 
01.25 Georgina och Tobias presenterar sig. Georgina berättar om Purim och historien om Ester. Ester var 

gift med kungen och var den som för honom avslöjade rådgivaren Hamans planer på att döda alla 
judar. Tobias: ”Purim betyder att dra lott.” Georgina: ”För att Haman, han lottade vilken dag, vilken 
månad, som alla judar skulle dö.” 

 
02.30 Mishloa manot. Georgina och en kompis knackar på en dörr och lämnar godis till barnen som 

öppnar. Georgina berättar att judarna varje Purim gör ett skämt av hela historien – ett Purimspel. 
”Eftersom att vi faktiskt räddades, och då ska man ju vara glad.” Barnen letar efter och provar olika 
förklädnader. 

 
03.20 Folk strömmar till det Judiska centret och barnen klär ut sig. Tobias: ”Varje gång det är judisk 

högtid så brukar jag lära mig rätt så mycket.” Georgina berättar att barn och ungdomar lär sig 
naturligt genom aktiviteter och lekar. Bilder på utklädda barn som leker. Till exempel leker de 
”Jewpardy”, där en vuxen ställer frågor till barnen, som delats upp i lag. Barnen berättar att man 
under Purim ska göra fyra mitzvot – fyra goda gärningar: man ska ge pengar till fattiga, ge bort mat 
och goda saker, lyssna på historien om Ester två gånger i synagogan och släppa loss, äta och ha 
kul. 

 
04.55 Tobias handlar mat med sin morfar som är bra på att laga judiska maträtter. 
 
05.40 Tobias, Georgina med flera bakar kakor med sylt. Georgina: ”På Purim så äter man Hamans öron, 

som heter hamentashen på hebreiska.”  
 
06.20 Morfar står vid spisen och gör fiskbullar. Tobias hjälper till att rulla dem under lite munhuggande. 

Fiskbullarna kokas sedan med grönsaker. Annan mat tillagas också av de andra i köket. 
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08.00 Alla hjälps åt att duka och tända ljus på bordet. Maten välsignas på hebreiska innan de äter. Brödet 

skärs upp och ett glas vin skickas runt bordet så att alla får smutta på det. Georgina: Eftersom vi 
nästan höll på att dö ut, hela judiska folket, så blir man ju jätteglad för att judarna än en gång hade 
klarat sig från att dö.” Barnen berättar att man på ett skämtsamt sätt brukar spela teater om det 
som hände. Sällskapet runt bordet klär ut sig. En kvinna spelar dragspel och de andra sjunger. 
Sedan spelar de Purimspelet. Både barn och vuxna är med.  

 
11.00 Georgina berättar att de efter maten ska tacka Gud för att det finns mat och att de får äta den. Alla 

runt bordet sjunger. Sedan går de till synagogan. En rabbin sjunger/läser och en man står bredvid 
– och tar på sig en lösnäsa! Många i församlingen är också utklädda Georgina: ”Och varje gång 
Hamans namn läses, så försöker alla göra så mycket ljud som möjligt.” Församlingen sitter stilla och 
väntar på att Hamans namn ska sägas. ”Hamans namn ska inte höras, det är ju det som är så fult.” 
När namnet till sist nämns snurrar många i församlingen med ett speciellt järninstrument. Det kallas 
rashanim och låter mycket. De stampar med fötterna i golvet och sjunger. Barnen leker. 

 
12.50 Efter gudstjänsten i synagogan går alla till en sal som hör till församlingen och har kiddush. Där 

finns det kakor och man har fest, berättar Georgina och Tobias. Georgina berättar att man inte 
skojar om andra världskriget på samma sätt som man skojar om Purim, eftersom det dog så många 
människor då. ”Purim är en helt annan sak, för då räddades vi, men under andra världskriget så 
fanns det ingen Ester.” 
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