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11. De dödas dag (Mexikansk fest till minne av de döda) 

AV-nummer: 11223tv11 
 
Kristofer är 9 år och bor i Sollentuna. Vi får vara med när han firar De dödas dag, eller ”dia de los muertos”, 
tillsammans med sin familj. Denna högtid firas den sista oktober och de två första dagarna i november – 
samtidigt som Alla helgons dag firas i Sverige. Festen hålls till minne av de döda och Kristofer bygger ett 
altare hemma med ett fotografi av sin döda morfar. Och så bakar han ”de dödas bröd”, tillsammans med sin 
mexikanska mamma. Tillsammans med andra från Mexico firar han De dödas dag på Etnografiska Museet i 
Stockholm. Där bjuds bland annat på musik, sång och dödskalledans. På De dödas dag får barnen sockrade 
dödskallar som godis – allt enligt mexikansk tradition. 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. 
 
00.15 Gravljus. Ljus på mörk kyrkogård. Dansande skelett. Kristofer äter en godis-dödskalle. Ögon 

kikar ut genom pappersmasker. Kristofer presenterar sig. Bild från kyrkogård i mörker. 
 
01.00 Kristofer spelar klarinett i dunklet på sitt rum. Kameran smyger sig närmre. Kristofer: ”De dödas 

dag är samma dag som Alla helgons dag här i Sverige.” Han berättar vidare att dagen firas för 
att man ska komma ihåg sina döda släktingar och vänner. 

 
01.35 I köket. Kristofer tar fram recept och ingredienser till ”de dödas bröd”. Han bakar brödet 

tillsammans med sin mexikanska mamma och lillasyster. Närbilder på baket och ingredienserna. 
Kristofer gör skelettben och tårar av degen. ”De dödas bröd smakar som apelsin.” Brödet 
gräddas färdigt i ugnen. 

 
03.15 Kristofer och hans mamma bygger ett altare med blomstergirlanger, en tavla på morfar som dött 

och ”vad som helst som den döda tyckte om”. Kristofer i bild. ”Och allt det där är nästan som ett 
minne av vad han tyckte om mest och hur han var.” Kristofer och mamma tittar i album på bilder 
av morfar. ”Sist jag träffade morfar var i år. Han låg i sängen och var sjuk.” Kristofer och mamma 
fortsätter att pynta altaret med till exempel ljus och pappersgirlanger. Kristofer tänder ljusen. Bild 
på det i klara färger färdigsmyckade altaret. 

 
05.15 På Etnografiska Museet där De dödas dag firas. Dansuppvisning med kvinnor i mexikanska 

dräkter Kristofer sitter i publiken.  
 
05.30 Bilder av gravar, kors och blommor på Etnografiska Museet. Kristofer spelar spel med två 

mexikanska flickor. ”Man ska försöka inte tänka så mycket på att vara ledsen över att några 
släktingar eller vänner har dött.” 

 
06.35 Dödskalledockor. Kristofer vid altaret. En musikgrupp spelar och sjunger på Etnografiska 

Museet. Sörjande kvinnor i svarta sjalar kommer in på scenen. De tänder ljus och gör 
korstecknet på knä framför vita kors. Kristofer i publiken. 

 
07.40 Diabildsvisning på människor som firar De dödas dag på riktigt i Mexico. Filmklipp från Mexico. 

Människor och ljus på mörka kyrkogårdar. Kristofer tycker att det verkar läskigt att gå till en 
kyrkogård mitt i natten.  

 
08.30 Kvinnor i vita klänningar med ljus på sina huvuden dansar till mexikansk musik.  
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09.35 Filmsekvenser från kyrkogård (i dagsljus) i Mexico. ”Man brukar säga att den dagen är när de 
döda släktingarna eller vännerna kommer tillbaks för att äntligen, efter ett år, äta sig mätta igen.” 

 
10.15 Bilder på skelett i alla modeller, till exempel gjorda av godis. Kristofer i publiken på Etnografiska 

Museet. Människor utklädda till skelett dansar en dödskalledans. Kristofer dansar med dem på 
scenen. 

 
11.15 Familjen ber bordsbön hemma vid matbordet. Kristofer berättar att de äter det de gör för att 

morfar tyckte mycket om det. Och han tyckte om stark mat! ”Man kan också skoja om den som 
har dött.” De läser verser/ramsor på spanska (mamma) och svenska (pappa). Verserna kan vara 
helt galna berättar Kristofer. Efter maten får barnen varsin sockrad dödskalle som de äter. ”Det 
är jättesött och gott.” Barnen äter även dödskallar gjorda av choklad. 

 
13.45 Bild på tavlan av morfar. ”Denna dag är för att minnas och inte glömma dom som har dött.” 

Avslutningsbild på det upplysta huset utifrån. 
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Día de Muertos/De Dödas Dag i Mexiko 

Vad är De Dödas Dag? 

I den katolska världen uppmärksammas två högtider till minne av de döda, Allhelgonadagen och Alla Själars 
Dag, medan vi i Sverige efter reformationen på slutet av 1500-talet har en gemensam högtid, 
Allhelgonahelgen. I Mexiko utvecklades de två katolska högtiderna till Día de Muertos eller De Dödas Dag. 
Det är en högtid till åminnelse av dem som lämnat jordelivet, men också en hyllning till själva livet. 

När firas De Dödas Dag i Mexiko? 

Högtiden firas den sista oktober och de två första dagarna i november. Den sista oktober uppmärksammas 
döda barn, och natten mellan den första och den andra november döda vuxna. 

Varför firas De Dödas Dag? 

De Dödas Dag är en högtid då man minns och hedrar de döda. Även om De Dödas Dag till formen är av 
kristet ursprung, kan man se spår av den förspanska kulturen. I indianska samhällen finns element och ett 
förhållningssätt i firandet som har ett ursprung i indianska trosföreställningar. 
Aztekerna och andra indianfolk i Mexiko hade vid Mexikos erövring 1521 flera årliga högtider då man offrade 
mat till och mindes de döda. Enligt deras tro hade de döda en uppgift i de olika dödsrikena, och världens 
fortlevnad var beroende av dem. Döden var därför en källa till liv. Dessa riter och offer till de döda är 
dokumenterade i de bildskrifter (codex) som finns bevarade från tidig kolonial tid och i böcker från samma 
tid, bl.a. i verket skrivet av missionären Fray Bernardino de Sahagún. 
I städerna utvecklades från 1800-talets början en mer publik yttring av De Dödas Dag. En orsak till denna är 
sökandet efter en mexikansk identitet efter många år av utländskt inflytande, och i hur man hanterade sorgen 
efter den stora förlusten av människoliv under revolutionen i början av 1900-talet. Det är kanske framför allt 
denna urbana yttring av De Dödas Dag som besökare till Mexiko möter. Från slutet av 1900-talet har firandet 
av De Dödas Dag uppmuntrats av skolor och kulturinstitutioner som en motvikt till Halloween. 

Hur firas De Dödas Dag? 

De dödas Dag kan ta många olika former, allt från en mycket allvarlig och andlig vaka vid ett offerbord i 
hemmet eller på avlidna anhörigas gravar, där tron att själarna kommer på besök är mycket stark; till 
offentliga, nästan karnevalsliknande festligheter, huvudsakligen i städerna. De lokala variationerna är stora, 
följande beskrivning ger en generell bild av traditionerna. 
I hemmen börjar dagarna innan De Dödas Dag intensiva förberedelser där hela familjen deltar. 
Marknaderna fylls av de gula blommorna ”cempasúchil” (Lat. Tagetes Erecta). Man säljer kranier av 
sockermassa, skelett och figurer av bränd lera eller papier maché, leksaker, sötsaker, ljus och copal 
(rökelse). I hem och bagerier bakas ett speciellt bröd, ”Pan de Muerto”, de dödas bröd. 
I hemmen sätter man upp ett offerbord som dekoreras med blommor, framför allt cempasúchil, 
pappersgirlanger med utklippta figurer, ljus och frukt, allt efter möjligheter och tillgång. Man ställer också dit 
saker som riktar sig till de själar som skall komma på besök; deras favoritmat och dryck (kanske en viss sorts 
tequila eller cigarretter), någon sak de tyckte om (en leksak om det är ett barn som hedras) och ofta ett 
porträtt av de döda. Andra viktiga saker är Pan de Muerto, ett glas vatten och ett rökelsekar. Vid vakor för 
döda barn förekommer musik, som då riktar sig till barnets själ. 
På kyrkogårdarna dekoreras gravarna rikt med cempasúchil, andra blommor och frukt. Hela familjer vakar 
ofta vid sina anhörigas gravar natten mellan den första och andra november. Man har med sig mat till de 
döda, och man säger att själarna kommer dit och tar till sig matens smak och arom. I vissa indianska byar 
förekommer musik som skall visa själarna vägen till kyrkogården. På städernas kyrkogårdar förekommer det 
också att man spelar sakral musik. 
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I städerna tar De Dödas Dag också publika och mer spektakulära uttryck, med stora offerbord dekorerade 
med blommor, pappersgirlanger, ljus, kranier och andra skelettfigurer. Dessa offerbord är ofta byggda av 
konstnärer i museer, på torg och andra offentliga platser och det mexikanska konsthantverket visar här upp 
hela sin bredd i formspråk och färger. På skolorna byggs offerbord, ofta för att hedra en känd historisk 
person. Sedan slutet av 1900-talet har det blivit vanligt att högtiden tillägnas drabbade grupper i samhället, 
som exempel har man i Mexiko City satt upp offerbord till minne av dem som dog i jordbävningen 1985, och 
till de indianer som dött i kampen för social rättvisa under andra halvan av 1900-talet. På senare tid 
förekommer även festivaler på De Dödas Dag. Ett exempel är den årliga Festival Universitario de Día de 
Muertos på Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tävlingar i att bygga det bästa offerbordet 
finns också. 
Massturismen har bidragit till utvecklandet av ett för turismen och kommersiella intressen tillrättalagt uttryck i 
storstäder och på turistorter, med discodanser, hotelldekorationer och turistmarknader. 
Den kände författaren och Nobelpristagaren Octavio Paz, själv mexikan, skriver i sin bok ”Ensamhetens 
Labyrint” (1959) om mexikanernas väldiga behov av fester, hur man älskar alla former av ceremonier och 
genom dem öppnar sig mot omvärlden, och hur Dia de los Muertos är den del av detta. Paz menar också att 
döden inte är tabu som i andra länder: 
”Också för den moderne mexikanen saknar döden mening. Den är inte längre ett övergångsskede, 
förbindelseled till ett annat liv som är mera liv än det vi lever. Men dödens oandlighet leder oss inte till att 
avskaffa den ur vårt dagliga liv. För innevånaren i New York, Paris eller London är döden ett ord som man 
inte uttalar därför att man bränner läpparna på det. Mexikanen däremot är förtrolig med döden, skämtar om 
den, smeker den, sover med den, den är en av hans älsklingsleksaker och hans varaktigaste 
kärleksförbindelse. Givetvis finns det kanske lika mycket rädsla i hans attityd som i andras, men han 
gömmer sig åtminstone inte inför den, och gömmer den inte heller. Han står öga mot öga med döden och 
betraktar den otåligt, föraktfullt eller ironiskt: Om jag måste dö i morgon kan jag lika gärna dö nu” 
 
Källa: Utdrag ur materialet till den bok om Día de Muertos som kommer att publiceras av Etnografiska Museet i 
Stockholm, med text av Staffan Brunius, Intendent på museet, och Lars Svanström. 
 
 
 


