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13. Loi Kratong – Vattenfesten (Thailändsk fest) 

AV-nummer: 11223tv13 
 
När fullmånen lyser över Thailand i den tolfte månaden i månkalendern samlas människor för att visa 
sin respekt för vattenandarna. Vanligtvis blir det i november. Under Loi Kratong tackar man vattnet 
och ber om ursäkt för att man smutsar ner det. Mathilda, 12 år, firar vattenfesten med sin familj och 
vänner i Stockholm. Ett av hennes intressen är att dansa thailändsk dans. Inför Loi Kratong bygger 
hon en skål av bananblad och pryder den med blommor, ljus och rökelse. I ett buddistiskt tempel i 
Haninge utanför Stockholm fortsätter ceremonin med bön och utanför templet släpps alla skålar 
med tända ljus ned i en bäck och flyter iväg.  

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. Loi Kratong – Vattenfesten. Festklädda barn snurrar med ljusskålar. 
Buddhastatyer. Dansande. Ljusskålar flyter i vattendrag. 

 
00.35 Mathilda presenterar sig. Hon mediterar vid en Buddhastaty. ”Man firar Loi Kratong för 

att vi människor ska be vattnet om förlåtelse för att vi har använt det till en massa saker, 
till exempel diska och laga mat. Vi gör det ju till och med när vi går på toa. Och så är det 
några som tror att Buddha kom ner då för att lära en drake under vattnet att läsa och 
skriva och sånt där.” Bilder på Buddhastatyer och närbilder på kläder i vackra färger 
som kläs på. 

 
01.40 I affären. ”Loi Kratong betyder flytande skålar.” Mathilda, hennes mamma och en flicka 

till köper bananblad och orkidéer som kommer direkt från Thailand. 
 
02.05 Väl hemma tillverkar de skålarna. Närbilder på kläder i vackra färger som kläs på. 

Mathilda: ”Jag firar Loi Kratong för att mamma kommer från Thailand.” Flera människor 
sitter kring ett köksbord och tillverkar skålar av bananblad och frigolit. Mathildas mamma 
instruerar. I skålarna lägger man blommor, ljus och rökelse. Bilder på hur de vackra 
skålarna växer fram. ”Man firar det (Loi Kratong) i november, vid fullmåne. Det är väldigt 
viktigt att det är fullmåne.” Bild på fullmånen. Mathilda får hjälp att göra sig fin i håret. 

 
04.50 Mathilda och några andra flickor övar thailändsk dans. Det är en hobby för Mathilda. 

Hennes mamma är danslärare. Hon berättar (och vi får se) hur man i dansen använder 
mycket fingrar och hela kroppen. ”Man ska se stolt ut. Upp med hakan, rak rygg och bak 
med axlarna.” 

 
06.00 Mathilda berättar om vem Buddha var. ”Buddha, det betyder den upplyste.” 

Buddhabilderna de har hemma måste vara högt upp. Mathilda ställer fram ett nytt glas 
vatten och lägger blommor på ett altare. Hon häller det gamla vattnet på växterna. ”Då 
brukar växterna växa väldigt fort.” Bild på stor Buddhastaty.  

 
07.15 Munk som ber. Mathilda berättar att deras bibel finns i templet och att det i den står hur 

man ska leva. Hon berättar att man till exempel ska ge mycket, så får man ofta tillbaka. 
Flera munkar i bruna särkar ber. Mathilda berättar om de regler som munkar lyder under, 
till exempel att de inte får titta på flickor eller se sig i spegeln. 
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08.15 Bilder på vackra kläder, tyger och en gyllene huvudbonad. Människor går in i templet 

Wat Santinivas i Haninge. Munkar och vackert festklädda människor bugar sig för 
Buddhastatyn. Sedan hälsar man på samma sätt på munkarna. ”Man får absolut inte ta i 
handen, men det får killarna göra.” En munk tänder ljus vid altaret. Alla ber efter en munk 
och håller sina ljusskålar i händerna. En munk tänder allas ljus då de går fram på knä till 
honom. Det är fullmåne ute. 

 
10.30 Ute på kvällen. ”Det finns en bäck bakom templet och där brukar vi lägga ner våra 

Kratonger och låta dem flyta iväg.” Människor vandrar med tända ljus ner mot bäcken. 
Mathilda och de andra flickorna dansar med ljusskålarna i sina vackra kläder. ”Jag tycker 
om den här thailändska dansen. Jag är glad att jag kan den. Den är väldigt vacker 
också.” Skålar läggs ner i vattnet och flyter iväg. Mathilda lägger ned sin ljusskål och 
den flyter iväg tillsammans med de andra i det mörka vattnet. 

 
12.35 På festen. ”Det bästa med Loi Kratong, det är festen. Det är god thailändsk mat där och 

man träffar mycket folk. Och vi brukar uppträda ibland.” Mathilda och två andra flickor 
dansar mellan borden i festlokalen. 

Loi Kratong 

Vad är Loi Kratong? 

Loi Kratong är en thailändsk högtid. Man firar denna högtid för att visa vattnet respekt, be vattnet 
om förlåtelse för att man förorenar det och samtidigt tacka för att det finns och att man 
får använda det. 

När firas Loi Kratong? 

Denna thailändska högtid äger rum när fullmånen visar sig i den tolfte månaden i månkalendern. 
Vanligtvis blir det i november. Anledningen till tidpunkten är troligtvis att det är vid denna tid 
regnperioden slutar, men vattnet är kvar och skapar vattendrag överallt. 

Varför firas Loi Kratong? 

Loi Kratong började firas för ca 700 år sedan i Sukhothai, troligtvis som en slags tacksägelsefest. 
Genom offergåvorna bad man flodgudinnan Mae Khong Kha om ursäkt för all eventuell förorening 
av vattnet. Man tackade för att man fick lov att använda det och önskade fortsatt lycka. Fortfarande 
är det i Sukhothai firandet är som mest intensivt, även om högtiden numera firas över hela Thailand. 

Hur firas Loi Kratong? 

Kvällen före Loi Kratong dekoreras husen med palmblad, färggranna pappersgirlanger och lyktor. 
En kratong är en liten farkost i form av en lotusblomma. Den är gjord av frigolit täckt av bananblad. 
Loi betyder ”att flyta”. I kratongen placeras små offergåvor, som till exempel en peng, blommor, 
rökelsestickor och ett brinnande ljus. På kvällen då månen är full samlas människorna kring 
vattendragen. Bor man inte i närheten av ett vattendrag kan en pool duga. 
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Eller till och med ett hemmagjort vattendrag, som till exempel två hinkar med någon slags 
förbindelse mellan, där ens kratong kan färdas. Så tänder man ljuset och sjösätter kratongen med 
en önskan och en bön. Ofta har man stora fyrverkerier i samband med sjösättningen. 
Seden säger att man skall följa sin kratong med blicken tills man inte längre kan se den. Det sägs 
att ju längre ljuset på kratongen brinner, desto bättre blir året som kommer. Ingen får lov att hindra 
farkosten – utom små barn, som så fort ljuset brunnit ut lägger beslag på pengen i kratongen. Det 
sägs även att om en ung flickas kratong krockar med en ung pojkes, så kommer dom att bli ett 
älskande par. Antingen i detta liv eller i nästa… 
Loi Kratong är också en högtid då man offrar till Buddha i templen och i större städer så anordnas 
ofta en marknad. 
Vanligt är också att man under Loi Kratong håller en ”Miss Nopphamat tävling”. Det är en 
skönhetstävling för flickor som klär upp sig i traditionella dräkter. Miss Nopphamat var en kvinna vid 
det Sukhotaiska hovet. Hon gjorde den första lotusformade kratongen som gåva åt kung 
Ramkhamhaeng. Han blev så förtjust av skönheten i gåvan att han beordrade att alla kratonger 
hädanefter skulle göras i lotusform. 

Frågor att diskutera efter programmet 

• Vad tycker du verkar vara det bästa med högtiden? Varför? 
• Finns det delar av högtiden som du känner igen från någon annan högtid? Vad då? 
• Vad tycker du verkar vara den viktigaste delen av högtiden? 
• Finns det delar av högtiden som är svåra att förstå? Vilka? 
• Varför tror du att högtiden är så viktig för dem som firar den? 
• Under högtiden förkommer en hel del symboler?  

Varför tror du att det är så? Vilka kommer du ihåg? 
• Skulle du vilja vara med och fira den här högtiden? Varför? Varför inte? 
• Om du skulle skapa en egen högtid – hur skulle den se ut och varför? 


